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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Era perkembangan zaman semakin maju, sehingga manusia harus dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan baik dan cermat karena 

lingkungan berpengaruh pada kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial 

manusia dapat memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

seperti berternak, bertanian, dan lain-lain. Setiap wilayah mempunyai kondisi 

yang berbeda-beda sehingga harus memanfaatkan dan menyesuaikan lahan 

untuk kelangsungan hidup. 

Lahan sebagai sumberdaya alam fisik yang memiliki peran dalam 

kehidupan. Bertambah banyaknya kebutuhan lahan untuk tempat tinggal, 

peternakan, pertanian, dan sarana penyokong kehidupan disebabkan karena 

bertambahnya jumlah penduduk tetapi sedikit yang dapat memanfaatkan lahan 

produktif untuk penyokong kehidupan. Pertambahan jumlah penduduk tidak 

berimbang dengan pertambahan luas wilayah yang berakibat manusia harus 

dapat memanfaatkan lahan dengan baik. Wilayah pedesaan kebanyakan 

memanfaatkan pertanian menjadi sumber penghasilan utama, akan tetapi karena 

minimnya lahan pertanian menjadikan masyarakat memilih berternak sebagai 

sumber penghasilan sampingan. 

Perkembangan sub sektor peternakan mempunyai peranan yang strategis 

dalam usaha penyerapan tenaga kerja, ketahanan pangan, menaikan pendapatan 

dan dapat 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 
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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. Letak Kabupaten 

Boyolali cukup strategis sebagai wilayah pemasok susu karena dekat dengan 

kota besar yang kebutuhan susu cukup tinggi misalnya Surakarta, Klaten, 

Semarang, Salatiga, DI Yogyakarta. Waktu pendistribusiannya juga tidak 

terlalu lama sehingga tidak merusak kualitas susu.  

Tabel 1.1 Populasi Sapi Perah di Kecamatan Mojosongo dari Tahun 2015 

– 2018 

No Tahun Ternak (Ekor) 

1 2015 15.247 

2 2016 15.312 

3 2017 15.047 

4 2018 14.925 

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Boyolali 

Tabel 1.2 Banyaknya Pemilik, Ternak Sapi Perah di Kecamatan 

Mojosongo Tahun 2018. 

No Desa 
Pemilik 

(Orang) 

Ternak 

(Ekor) 

1 Singosari 674 4.086 

2 Tambak 577 2.278 

3 Manggis 192 419 

4 Jurug 287 691 

5 Karangnongko 490 1.533 

6 Madu 438 2.142 

7 Kemiri 346 1.342 

8 Butuh 165 294 
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No Desa 
Pemilik 

(Orang) 

Ternak 

(Ekor) 

9 Mojosongo 370 1.047 

10 Kragilan 266 735 

11 Brajan 14 28 

12 Metuk 157 310 

13 Dlingo 8 20 

Jumlah 3.984 14.925 

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Boyolali 

Kecamatan Mojosongo mempunyai tiga belas desa dan merupakan salah 

satu dari dua puluh tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali. Desa yang 

digunakan dalam penelitian berdasarkan jumlah sapi perah terbanyak yang ada  

di Kecamatan Mojosongo yaitu di Desa Singosari dan Desa Tambak. Secara 

letak geografis kedua desa tersebut memiliki keadaan iklim yang cukup sejuk.  

Desa Singosari terletak diketinggian 450 meter dpal sedangkan Desa Tambak 

terletak diketinggian 400 – 500 meter di atas permukaan air laut. Kedua desa 

tersebut memiliki jenis tanah yang sama yaitu regosol, yang memungkinkan 

untuk ditanami rumput gajah sebagai pakan ternak. 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. Maka perlu dilakukan penelitian dianalisis usaha ternak sapi perah 

di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali pada Tahun 2018. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas adalah: 

a. Bagaimana agihan peternak sapi perah di Kecamatan Mojosongo? 

b. Berapa besar tingkat produktivitas susu sapi di Desa Singosari dan Desa 

Tambak? 

c. Berapa pendapatan ternak sapi di Desa Singosari dan Desa Tambak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian 
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ini adalah menghasilkan: 

a. Mengetahui agihan peternak sapi perah di Kecamatan Mojosongo. 

b. Mengetahui tingkat produktivitas susu sapi di Desa Singosari dan Desa 

Tambak. 

c. Mengetahui pendapatan ternak sapi di Desa Singosari dan Desa Tambak. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai hasil penelitian yang diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk kebijakan terkait dengan usaha ternak sapi perah di 

Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. 

b. Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Strata 1 di Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal dari 

gejala-gejala di bumi, baik menyangkut makluk hidup ataupun fisik serta 

masalahnya melalui pendekatan ekologi dan regional guna kepentingan 

program proses dan keberhasilan pembangunan. (Bintarto, 1984) 

a. Fase Umur Sapi Betina 

Pada usaha sapi perah, sapi perah betina dewasa yang 

menghasilkan susu atau disebut laktasi sehingga fase umur sapi 

penting untuk mengetahui seekor sapi produktif untuk 

menghasilkan susu sapi. Sapi perah siap beranak pada umur 2 

sampai 2,5 tahun setelah bernak barulah sapi dapat mengeluarkan 

susu yang disebut masa laktasi. Produksi susu tertinggi dicapai 

pada saat sapi perah berumur 7-9 tahun. Sapi perah memiliki 

siklus atau fase umur yang terdiri dari anak sapi (pedet), sapi dara, 

sapi bunting, dan sapi masa kering kadang. Lama umur sapi 

betina mengandung yaitu 9 bulan 6 hari. 

b. Jenis – Jenis Sapi Perah 

1) Sapi Fries Holland (FH) 

Sapi Fries Holland (FH) berasal dari Belanda, bobot 
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sapi FH betina dewasa sekitar 682kg dan jatan dewasa 

mencapai 1000kg. Bobot anak sapi FH yang baru dilahiran 

mencapai 48kg. 

Ciri sapi FH antara lain bulunya belang hitam putih. 

Dibagihan dahi umumnya terdapat warna putih berbentuk 

segitiga, kaki bagihan bawah dan bulu ekor berwarna putih, 

serta tanduk pendek dan menjurus ke depan, lambat dewasa. 

Sifatnya tenang dan jinak singga mudah dikuasai. Lebih 

mudah menyesuaikan diri pada lingkungan sekitarnya, 

sehingga jenis ini dapat mudah ditemukan diseluruh penjuru 

dunia. 

Sapi FH merupakan sapi yang produksi susunya 

tergolong tinggi dibandingkan dengan sapi yang lain. 

Produksi susu FH di Indonesia rat-rata 10liter per ekor/hari. 

Kandungan lemaknya cukup rendah sehingga baik 

dikonsumsi. 

2) Sapi Guernsey 

Sapi ini berasal dari Inggris dengan bobot tubuh sapi 

jantan 700kg dan betina mencapai 475kg. Warnanya kuning 

tua dengan belang putih. Tandungnya menjurus ke atas agak 

condong ke depan, dengan ukuran sedang. Sifatnya lebih 

tenang dan cepat dewasa. Memiliki daya adaptasi yang baik 

terhadap panas sinar matahari dengan produksi susu 2750 liter 

dalam sata masa laktasi. 

3) Sapi Ayshire 

Sapi ini berasal dari Ayr terletak di barat daya 

Skotlandia. Berat sapi jantan mencapai 841kg dan betina 

545kg. Warna tubuhnya bervariasi belang merah, coklat, dan 

putih. Tanduk agak panjang menjurus ke atas sedikit lurus 

dengan kepala. Sifat sapi tenang, sapi tersebut terbiasa hidup 

di daerah beriklim dingin dan lembab sepanjang tahun. 
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Sehingga bertahan terhadap keterbatasan pakan hijau dan 

tanah yang kurang subur. Produksi susu 3500 liter per satu 

masa laktasi. 

4) Sapi Brown Swiss 

Sapi ini merupakan bangsa sapi perah tertua dari spesies 

sapi liar subpesies Bos (Taurus) typicuslongifrons berasal dari 

Swiss. Warna bulu coklat abu muda atau tua. Bulu ekor 

berwarna hitam. Sifatnya junak mudah di  pelihara. Berat sapi 

jantan 970kg dan betina 630kg. Produksi susu dibawah sapi 

FH. Rata-rata menghasilkan 5.939 liter per satu masa laktasi.  

5)  Peranakan Fries Holland (FH) 

Sapi ini terkenal dengan nama sapi grati. Karena sapi ini 

merupakan persilangan anatara bangsa sapi asli Indonesia 

(Jawa dan Madura) dengan sapi FH, dimana darah sapi FH 

lebih menonjol. Ciri fisik sapi peranakan FH lebih kecil 

dengan tingkat produksi susu lebih rendah disbanding FH. 

Sapi perah yang diternakakan di Desa Singosari dan Desa 

Tambak adalah jenis sapi Freis Holland (FH) dan Peranakan fries 

Holland (PFH). 

c. Syarat Kondisi Fisik yang Dibutuhkan dalam Usaha Ternak 

Sapi Perah 

1) Keadaan Iklim 

Iklim merupakan rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu 

yang cukup lama minimal 30 tahun dan sifatnya tetap 

(Kartasapoetra, 2008). Berternak sapi perah iklim mikro sangat 

berpengaruh terhadap kenyamanan ternak di dalam 

lingkungannya. Empat ungsur iklim mikro yang dapat 

berpengaruh terhadap produktivitas ternak secara langsung (Yani 

& Purwanto, 2006) yaitu : 
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a) Suhu atau Temperatur Udara 

Suhu atau  temperature udara adalah derajat panas atau dingin 

yang diukur berdasarkan skala dengan mengunakan 

thermometer (Kartasapoetra, 2008). Kisaran suhu terbaik 

lingkungan untuk berternak sapi perah adalah 18,5ºC, dengan 

batas suhu minimum 15ºC dan suhu maksimum 27ºC. 

b) Kelembaban Udara 

Kelembaban adalah banyaknya kadar uap air yang ada 

diudara (Kartasapoetra, 2008). Kelembaban udara yang 

sesuai untuk pencapaian produksi terbaik sapi perah adalah 

55% (Yani & Purwanto, 2006). Produktivitas sapi perlu 

memperhatikan kelembaban udara karena dapat 

megakibatkan perubahan keseimbangan tingkah laku ternak, 

energi, panas dalam tubuh ternak, dan keseimbangan air. 

c) Kecepatan Angin 

Angin adalah pengerak dari suatu masa udara dari satu tempat 

ke tempat lainnya secara horizontal (Kartasapoetra, 2008). 

Kecepatan angina diperlukan ternak sapi untuk membantu 

menurunkan cekaman panas diubuhnya. Penambahan 

kecepatan angina dapat mengoptimalkan kerja metabolism 

sapi FH sehingga ternak merasa nyaman. Kecepatan aingin 

dapat disiasati dengan pembuatan pengabutan menggunakan 

sprinkler setiap 5 – 10 menit pada tubuh sapi, penyemprotan 

air menggunnakan selang air dan membuat ventilasi kadang 

yang lebar agar sirkulasi udara dikandang lancar. 

d) Ketersediaan Air 

Air merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan oleh 

semua makluk hidup. Kebutuhan air ternak sapi cukup besar 

apabila dibandingkan dengan ternak lainnya. Air 

menyediakan cairan untuk transportasi zat makanan ke 

kelenjar ambing dan untuk setiap satu liter susu yang 
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dihasilakn sapi perah membutuhkan 4-5 liter air, karena 

mengandung 87% air (Achroni, 2013). Satu ekor sapi perah 

membutuhkan kurang lebih 60 liter air minum. 

e) Topografi 

Topografi adalah ketinggian suatu lahan diatas permukaan 

laut dan kemiringan suatu lahan yang diukur dengan angka 

presentase. Faktor topografi mempengaruhi tingkat 

produktivitas ternak terutama ketinggian lahan untuk lokasi 

usaha ternak sapi perah karena semakain tinggi tempat 

temperatur udara semakin rendah sehingga akan sesuai 

dengan suhu lingkungan optimum sapi perah. Sedangkan 

kemiringan lahan tidak berpengaruh pada usaha sapi perah 

(Syarif & Harianto, 2011). 

d. Pengelolaan Usaha Ternak Sapi Perah 

Pengelolaan usaha ternak sapi perah merupakan kegiatan yang 

dilakukan peternak dalam memelihara dan mengelola ternak sapi 

untuk menghasilkan produk utama susu sampai memasarkan hasil 

produksi dari sapi perah. Pengelolaan usaha ternak sapi perah 

meliputi beberapa faktor non fisik, antara lain : 

1) Modal 

Modal adalah uang atau barang yang bersama-sama dengan 

faktor produksi lain dan tenaga kerja serta pengelolaan 

menghasilkan barang baru yaitu produksi pertanian (Hermanto, 

1996).  Usaha ternak sapi perah merupakan usaha yang 

memerlukan modal cukup besar sedangkan kenyataannya usaha 

ternak sapi perah yang ada di Indonesia merupakan usaha ternak 

skala kecil dan menengah. Modal dalam usaha ternak sapi selain 

ternak adalah uang, alat-alat ternak, bangunan atau kandang, dan 

makanan ternak. 
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2) Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan foktor penting dalam usaha ternak sapi 

karena semua proses pengelolaan memerlukannya. Tenaga kerja 

yang diperlukan selain dari anggota keluarga dapat juga dari luar 

keluarga dengan memberi upah (Hermanto, 1996).  

3) Pemasaran 

Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang terencana dalam 

melakukan usaha guna memenuhi permintaan pasar dengan cara 

menciptakan produk yang bernilai. Proses pemasaran dilakukan 

sejak barang belum jadi, barang diproduksi, hingga barang siap 

di jual (Dharmmesta & Handoko, 2000). Pemasaran 

mencangkup jarak dan harga jual. 

4) Transportasi dan Komunikasi 

Transportasi dan komunikasi digunakan untuk mempermudah 

peternak berhubungan dengan masyarakat lain guna mencari 

informasi pasar, informasi kebijakan pemerintah untuk bahan 

pertimbangan dalam usaha berternak (Dharmmesta & Handoko, 

2000). Dengan berkembang dan kemajuan transportasi serta 

komunikasi diharapkan dapat mempermudah peternak untuk 

mengembangkan usahanya. 

5) Pemeliharaan Ternak 

a) Pemeliharaan 

Ada tiga macam sistem pemeliharaan, yaitu : 

(1) Sistem Pemeliharaan Instensif 

Sistem pemeliharaan instensif adalah sistem yang 

dilakukan dengan cara mengandangkan sapi perah, 

biasanya digunakan pada daerah atau masyarakat yang 

memiliki keterbatasan lahan. 

(2) Sistem Pemeliharaan Semi Instensif 

Sistem pemeliharaan semi instensif adalah sistem yang 

dilakukan dengan cara melepaskan sapi perah di 
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lapangan untuk mencari makanan kemudian sapi tersebut 

dikandangkan kembali. 

(3) Sistem Pemeliharaan Ekstensif 

Sistem pemeliharan ekstensif adalah sistem secara 

terminologi yang merupakan pemeliharaan dengan cara 

disediakan lahan luas yang ditumbuhi rumput untuk 

berternak. Pada sistem ini jarang digunakan di Jawa 

karena keterbatasan lahan. 

b) Perkandangan 

Dalam pembuatan kadang terdapat beberapa syarat yang 

diperhatikan (Agraris, 2008), yaitu : 

(1) Ventilasi 

Agar sirkulasi udara baik dan cukup pada kandang harus 

dibuat besar ventilasinya. 

(2) Sinar Matahari 

Pada saat pembuatan kandang diusahakan agar sinar 

matahari bisa masuk dalam kandang karena sinar 

matahari di pagi hari mempunyai manfaat vitamin D 

sebagai desinfektan pada sapi. 

(3) Kekeringan 

Kandang sapi harus selalu terjaga kebersihannya. 

Diusahakan kondisi kandang kering agar terjamin 

kesehatanan ternak sapi. Kondisi kandang yang basah 

dan lembab dapat mempengaruhi gangguan pernafasan 

sapi. Agar lantai mudah dibesihkan dan tetap kering 

dibuat dari semen.  

(4) Lokasi Kandang 

Syarat lokasi kandang yang baik yaitu letaknya lebih 

tinggi dari lahan disekitarnya, jauh dari pemukiman 

penduduk, jarak kandang dengan rumah peternak 

minimal 10 meter dan jauh dari kandang unggas karena 
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bau dari kotoran unggas dapat berpengaruh pada rasa 

susu sapi. Tipe lokasi kandang pada skala peternakan 

masyarakat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 1) Lokasi 

kandang satu atap atau menyatu dengan rumah peternak, 

2) Lokasi kadang terpisah dengan pemilik tetapi masih 

satu pekarangan, 3) Lokasi kandang terpisah dengan 

rumah peternak. 

(5) Pembibitan 

Kualitas sapi perah menjadi penentu keberhasilan ternak 

sapi perah. Sapi betina yang berkualitas memiliki ciri 

fisik khas, terutama sehat sistem reproduksinya, dan 

tidak mempunyai penyakit menular, ciri fisik sapi perah 

yang baik (Syarif & Harianto, 2011) yaitu :  

(a)  Tubuh sehat dan tidak membawa penyakit menular. 

(b) Dada lebar dan tulang rusuk yang luas, panjang. 

(c) Pinggang lebar dan pendek. 

(d) Alat penghasil susu atau ambing, keempat putting 

ukurannya sama dan simetris, besar panjang kea rah 

perut dan melebar sampai antara paha. 

(e) Kondisi ambing elastis dan lunak. Ambing yang 

besar dapat memproduksi banyak susu. 

(f) Laktasi pertama air susu minimum 20 liter. 

Sistem pengembangbiyakan ternak sapi dapat dilakukan 

dengan pembuahan alami atau inseminasi buatan (IB). 

Pada pembuahan secara alami harus diperhatikan sapi 

jantan yang berkualitas baik guna mempertahankan 

kualitas sapi perah itu sendiri. 

(6) Jumlah Kepemilikan Sapi 

Jumlah kepemilikan sapi adalah jumlah banyaknya sapi 

yang dimiliki oleh peternak yang termasuk keseluruhan 
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sapi perah laktasi, pedet betina, sapi jantan, pedet jantan 

yang dihitung dalam satuan ekor. 

(7) Pemberian Pakan 

Sapi perah sedang produksi biasanya diberi makanan 

penguat dan kasar. Pemberian pakan untuk sapi perah 

adalah 10% dari bobot tubuhnya, sedangkan pemberian 

kosentrat 2:1 yaitu setiap dua liter susu yang dihasilkan 

diberi kosentrat satu kilogram (Firman, 2010). 

(8) Pemerahan dan Produksi 

Sapi perah yang dimanfaatkan utamanya adalah susu. 

Kuantitas dan kualitas ditentukan oleh proses 

pemeliharaannya. Agar susu yang dihasilkan optimal 

para peternak sebaiknya menerapkan teknik pemerahan 

yang baik dan benar, langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

- Syarat Pemerahan 

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan 

air susu yang sehat yaitu (Kanisius, 2008) : 

➢ Kesehatan pekerja 

➢ Tempat dan alat-alat 

➢ Pemeriksaan terhadap penyakit menular 

➢ Kebersihan sapi yang diperah 

➢ Pemerahan dilakukan dua kali sehari 

- Tempat dan Alat-alat 

Tempat atau alat yang digunakan untuk menampung 

susu harus terjaga kebersihan dan kualitasnya yaitu 

(Syarif & Herianto, 2011)  

➢ Ember Susu 

Ember penampungan susu yang diperah secara 

manual terbuat dari bahan anti karat dan mudah 

untuk dibersihkan agar kualitas susu terjaga .  
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➢ Saringan Susu 

Saringan susu digunakan untuk menyaring susu 

agar benda asing saat pemerahan tidak terbawa. 

Saringan yang digunakan berbahan relatife halus. 

➢ Tabung Susu  

Tabung susu digunakan untuk penampungan dan 

penyimpanan sementara hasil pemerahan 

sebelum diolah atau didistribusikan dengan 

kapasitas isi 20 liter atau 40 liter.  

- Persiapan Pemerahan 

Pada saat akan dilakukan pemerahan hal – hal yang 

perlu diperhatikan yaitu (Kanisius, 2008) : 

➢ Menengkan Sapi 

Sapi yang akan diperah harus dalam keadaan 

yang tenang dan menghindari kebiasaan yang 

belum pernah dialaminya misal pergantian 

pemerah, perubahan waktu pemerahan, dan 

pergantian tempat pemerahan. 

➢ Membersihkan Kandang 

Kandang sapi harus selalu bersih. Sebelum 

melakukan pemerahan kotoran dan sisa makanan 

perlu dibersihkan karena susu mudah menyerap 

bau-bauan yang dapat mempengaruhi kualitas 

susu. 

➢ Membersihkan Tubuh Sapi 

Bagihan lipatan paha sampai belakang tubuh sapi 

harus dicuci utuk mencegah kotoran yang 

menempel pada bagihan tersebut jatuh ke dalam 

perasan susu pada saat pemerahan. 

➢ Mencuci Ambing 
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Agar tetap menjaga kebersihan dan mengurangi 

bakteri susu serta dalam merangsang keluarnya 

susu, ambing perlu dibersihkan dengan air hangat 

dengan mengunakan spon atau kain yang halus.  

➢ Cara Pemerahan 

Pemerahan cukup dilakukan dua kali dalam satu 

hari, yakni pada pagi dan sore hari hari. Sebelum 

memerah sebaikan jari-jari pemerah diolesi 

minyak kelapa agar licin sehingga putting susu 

tidak lecet ataupun terluka. Pemerahan dilakukan 

dengan cepat dan dengan orang yang sudah 

berpengalaman. 

e. Kajian tentang Produktivitas Sapi Perah & Kontribusi 

Pendapatan Usuha Ternak Sapi Perah Terhadap Total 

Pendapatan Rumah Tangga 

Produktivitas sapi perah adalah jumlah susu yang dihasilkan 

oleh ternak pada satu masa produksi atau laktasi. Satu masa laktasi 

berkisar selama 305 hari atau 11 bulan, angka produksi susu dapat 

diukur dengan produksi rata-rata ( liter/ekor/hari) (Firman, 2010). 

Sapi perah dengan pemeliharaan yang intensif dan baik dapat 

menghasilkan susu rata-rata 15 liter per hari dengan maksimal 

produksi 25 liter per hari. Pendapatan kotor dihitung dari jumlah 

susu dua kali pemerahan dalam satu hari dikali dengan harga jual 

susu per liter dalam satuan rupiah. Sedangkan pendapatan bersih 

dihitung dari pendapatan kotor dikurangi biaya produksi dalam satu 

masa laktasi dalam satuan rupiah.  

Pengertian kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah sumbangan atau uang iuran (KBBI, n.d.). 

Sumbangan pendapatan rumah tangga adalah besar pendapatan dari 

kegiatan usaha ternak sapi perah terhadap total pendapatan keluarga 

dinyatakan dalam satuan persen. 
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Rumah tangga adalah sekelompok atau seseorang yang 

mendiami sebagihan atau seluruh bangunan sensus atau fisik, 

biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur, maksud makan 

satu dapur yaitu urusan kebutuhan sehari – hari dikelola bersama. 

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh oleh 

seseorang pada waktu tertentu sebagai balas jasa dari faktor produksi 

yang mereka sumbangkan dalam membentuk produksi nasional 

(Soediyono, 1992). 

Total pendapatan rumah tangga atau total pendapatan anggota 

keluarga adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga baik dari 

hasil usaha ternak sapi perah maupun non ternak sapi perah yang 

dinyatakan dalam satuan rupiah. Sumbangan total pendapatan dalam 

penelitian ini mencngkup : 

1) Pendapatan dari usaha ternak sapi perah adalah besarnya hasil 

pendapatan yang diperoleh kepala keluarga pada keluarga 

peternak sapi dari hasil ternak sapi perah yang dinyatakan dalam 

satuan rupiah dalam satu bulan.  

2) Pendapatan non usaha ternak adalah besarnya hasil pendapatan 

yang diperoleh kepala keluarga pada keluarga berasal dari 

bertani, berdagang, buruh, pegawai, swasta, dan lain-lain 

dinyatakan dalam satuan rupiah dalam satu bulan. 

3) Pendapatan anggota keluarga lainnya adalah besarnya hasil 

pendapatan yang diperoleh anggota keluarga selain kepala 

keluarga misalnya istri atau anak yang bekerja dari usaha lain 

yang dinyatakan dalam bentuk rupiah dalam satu bulan. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan diantaranya yaitu : 

a. Jati Waluya (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis 

Usaha Ternak Sapi Perah di Kecamatan Baturaden Kabupaten 

Banyumas”  yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan tinggat 

produksi susu, cara pengolahan sapi perah, dan sumbangan 
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pendapatan pernak. Metode yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah survei, purposive sampling. Hasil dari penelitian 

yaitu adanya sumbangan pendapatan yang besar dari usaha ternak 

sapi perah terhadap pendapatan keluarga. 

b. Ayu Puspitasari (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Usaha Ternak Sapi Perah di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali” 

yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik peternak, faktor fisik 

dan faktor nonfiik yang mempengaruhi susu, dan sumbangan 

pendapatan peternak dari total pendapatan keluarga. Menggunakan 

metode survei untuk penelitian. Hasil  yang diperoleh dari penelitian 

adalah adanya faktor fisik yang berpengaruh dan adanya sumbangan 

pendapatan dari usaha peternakan. 

c. Achmat Apriyanto  (2018) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Usaha Ternak Sapi di Kecamatan Mojosongo  Kabupaten 

Boyolali” bertujuan mengetahui kondisi fisik ternak sapi, tingkat 

produktivitas susu sapi, dan mengetahui sumbangan pendapatan 

ternak sapi terhadap total pendapatan keluarga. Metode yang 

digunakan adalah metode survei.  Hasil yang diperoleh dari penelitian 

adalah kondisi fisik mempengaruhi tingkat produktivitas susu sapi dan 

adanya sumbangan pendapatan ternak sapi terhadap total pendapatan 

keluarga. 

Pendapatan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian 

yang akan dikaji penulis adalah lokasi penelitian, tujuan penelitian dan 

metode yang digunakan pada penelitian.  Lokasi penelitian penulis 

berada di Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sedangkan 

peneliti sebelumnya berada di Kecamatan Baturaden Kecamatan 

Banyumas dan Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Tujuan 

penelitian yang membedakan adalah tingkat produktivitas susu sapi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Perbedaan 

dengan penelitian sebelumya dirangkum pada tabel 1.3 berikut: 
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Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Tujuan 
Metode 

Penelitian 
Hasil 

Jati Waluya 

2005 

Analisis Usaha Ternak Sapi 

Perah di Kecamatan Baturaden 

Kabupaten Banyumas 

Mengetahui perbedaan tingkat 

produksi susu, cara pengolahan 

sapi perah dan sumbangan 

pendapatan peternak. 

 

Survei, 

purposive 

sampling 

Adamnya sumbangan pendapatan yang besa 

dari usaha ternak sapi perah terhadap 

pendapatan keluarga. 

Ayu Puspitasari 

2008 

Analisis Usaha Ternak Sapi 

Perah di Kecamatan Selo 

Kabupaten Boyolali 

Mengetahui karakteristik 

peternak, faktor fisik dan faktor 

non fisik yang mempengaruhi 

prouksi susu, dan sumbangan 

pendapatan peternak dari total 

pendapatan keluarga 

 

Survei Adanya faktor fisik yang berpengaruh dan 

adanya sumbangan pendapatan dari usaha 

peternakan. 

Achmat Apriyanto 

2018 

Analisis Usaha Ternak Sapi di 

Kecamatan Mojosongo 

Kabupaten Boyolali 

Mengetahui again ternak sapi, 

mengetahui tingkat produktivitas 

susu sapi, dan mengetahui 

pendapatan ternak sapi terhadap 

total pendapatan keluarga.  

Observasi, 

wawancara 

Again ternak sapi mempengaruhi tingkat 

produtivitas susu sapi dan adanya  pendapatan 

ternak sapi terhadap total pendapatan 

keluarga. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Manusia untuk memenuhi kelangsungan hidupnya mempunyai usaha 

atau cara yang berbeda-beda. Perbedaan pada pemenuhan kelangsungan hidup 

ditentukan oleh keadaan lingkungan. Setiap wilayah mempunyai kondisi fisik 

yang berbeda sehingga menimbulkan aktivitas yang berbeda pada suatu 

wilayah. Desa Singosari dan Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten 

Boyolali dalam memanfaatkan lingkungan fisik selain bertani memilih usaha 

ternak sapi sebagai usaha sampingan.  

Usaha ternak sapi tidak lepas dari faktor fisik dan non fisik. Fakor fisik 

juga mendukung produktivitas susu yang dihasil sapi perah yaitu pada kondisi 

iklim secara mikro, keadaan topografi, dan ketersediaan air. Faktor non fisik 

meliputi manajemen pemeliharaan ternak, pengelolaan ternak, tenaga kerja, 

modal, teknologi, dan pemasaran. Faktor-faktor tersebut juga digunakan pada 

faktor produktivitas usaha. 

Pendapatan usaha ternak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti 

pemasaran yang berimplikasi pada jumlah pembelian, dan hasil produktivitas. 

Hasil produktivitas berasal dari kinerja, jumlah hasil produksi susu, dan kualitas 

produk. Produk yang diolah dengan baik akan menambah tingkat pendapatan, 

tentunya tergantung dari pemasangan harga jual terhadap konsumen.  

1.7 Batasan Operasional 

a. Berisi Daerah penelitian adalah Desa Singosari dan Desa Tambak, 

Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. 

b. Sampel penelitian adalah peternak yang melakukan usaha ternak sapi perah 

di Desa Singosari dan Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten 

Boyolali. 

c. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2018 

 


