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ANALISIS USAHA TERNAK SAPI PERAH DI DESA JRAKAH DAN DESA 

LENCOH KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI 

 

Abstrak 

 

Kabupaten Boyolali adalah salah satu kabupaten yang terkenal akan banyak potensi 

didalamnya. Baik dalam potensi wisata, industri ternak sapi penghasil susu, dll. 

Kecamatan Selo adalah satunya. Potensi yang terdapat didalamnya yaitu penghasil susu 

sapi perah. Boyolali sendiri terkenal akan kaya susu sapi sehingga disebut sebagai Kota 

Susu. Adanya sebutan itu membuat Boyolali semakin dikenal banyak orang. Kecamatan 

Selo selain terkenal akan industri ternak sapi perah juga terkenal akan kaya 

pemandangan dan wisatanya. Sebagian besar desa yang ada di Kecamatan Selo 

merupakan desa penghasil susu sapi perah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana usaha ternak sapi perah yang ada dibeberapa desa yang terdapat di 

Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan dalam melakukan 

penelitian yaitu survei, observasi, dan wawancara terhadap pihak terkait. Hasil 

penelitian yang didapat menunjukkan banyaknya peternak sapi perah merupakan usaha 

yang dilakukan sudah sejak lama dan turun menurun. hasil perahan susu yang baik 

ditentukan dengan pemberian pakan yang berkualitas dan yang banyak mengandung 

protein. Semakin baik pemberian pakan semakin bagus juga susu yang dihasilkan. 

Faktor penghambat yang biasanya terjadi akibat sapi yang sedang sakit maka dari itu 

sulit dalam proses pemerahan. Faktor pendorong yang menjadi kesuksesan dalam 

beternak sapi yaitu jenis sapi, banyaknya hasil perahan setiap harinya, iklim dan cuaca, 

elevasi. Selain sebagai usaha ternak sapi perah, peternak juga memiliki usaha lain 

seperti usaha berdagang dan bertani. Sebagian besar susu hasil perahan didistribusikan 

ke pengepul atau ke KUD setempat. Tidak jarang diambil langsung oleh pembeli ke 

lokasi peternakan. Letak desa yang cukup tinggi membuat usaha ternak sapi perah ini 

banyak digeluti oleh masyarakat luas. Selain hasil yang menjanjikan juga dapat 

membuka lapangan kerja untuk warga sekitar. 

 

Kata Kunci : Sapi Perah, Boyolali, Susu. 

 

Abstract 

 

 Boyolali Regency is one of the districts which is famous for its many potentials. Both 

in tourism potential, dairy producing cattle industry, etc. Selo District is the only one. 

The potential contained therein is dairy cow milk producers. Boyolali itself is famous 

for being rich in cow's milk so it is called as the City of Milk. The existence of that title 

makes Boyolali increasingly known to many people. In addition to being well-known 

for the dairy cattle industry, Selo District is also famous for its rich scenery and 

attractions. Most of the villages in Selo Subdistrict are dairy cow-producing villages. 

This study aims to analyze how dairy cattle businesses exist in several villages in Selo 

District, Boyolali Regency. The methods used in conducting research are surveys, 

observations, and interviews with related parties. The results obtained show that the 

number of dairy farmers is a business that has been done for a long time and has been 

declining. Good milk yields are determined by providing high-quality, high-protein 

feed. The better the feeding, the better the milk produced. The inhibiting factor that 

usually occurs due to a sick cow is therefore difficult in the milking process. The 
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driving factors that become successful in raising cattle are the types of cows, the 

number of results perahan every day, climate and weather, elevation. Apart from being a 

dairy cattle business, breeders also have other businesses such as trading and farming. 

Most milk from milking is distributed to collectors or to the local KUD. Not 

infrequently taken directly by the buyer to the farm location. The location of the village 

is quite high, making this dairy cow business much in the public's favor. In addition to 

promising results, it can also open employment opportunities for local residents. 

 

Keywords: Dairy Cow, Boyolali, Milk. 

 

1. PENDAHULUAN 

Berkembangnya zaman membuat manusia lebih cermat dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana dalam 

kehidupannya membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi yang 

berbeda-beda pada setiap wilayah membuat manusia harus menyesuaikan diri dan 

kondisinya untuk bertahan hidup. Lahan dalam kehidupan sehari-hari merupakan 

sumber daya fisik sangat dibutuhkan. Indonesia merupakan negara agraris dimana 

hampir seluruh penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Lahan yang ada 

kebanyakan dimanfaatkan penduduk untuk bercocok tanam. Pertumbuhan penduduk 

yang tidak berimbang dengan bertambahnya perluasan lahan membuat penduduk 

memanfaatkan lahan yang ada secara optimal. 

Ternak adalah kegiatan sengaja yang dilakukan untuk sumber pangan, sumber 

bahan baku industri, dan dipelihara untuk membantu pekerjaan manusia. Berbagai usaha 

untuk memelihara atau mengembangbiakan ternak disebut sebagai peternakan 

mencakup dari semua kegiatan perikanan untuk kelompok hewan tertentu dan usaha 

peternakan ini secara umum masuk pada bagian dari kegiatan pertanian. Dalam 

percakapan sehari-hari masyarakat biasanya merujuk kepada babi, sapi, kambing, 

domba, kuda, atau keledai untuk mamalia domestik dan unggas seperti ayam, angsa, 

kalkun atau itik. Peternakan sapi perah memiliki potensi yang tinggi untuk 

dikembangkan menjadi usaha yang menjanjikan. Konsumsi  susu  meningkat  sejalan  

dengan  peningkatan  pendapatan masyarakat  dan  kesadaran  akan  nilai  gizi  yang  

semakin  baik.  Oleh  karena  itu, produksi susu dalam negeri harus lebih ditingkatkan 

agar tidak terjadi kesenjangan antara produksi dengan permintaan susu pada tahun 

mendatang sehingga akan mengurangi  ketergantungan  terhadap susu impor. Rendahn 

ya produksi susu dalam negeri antara lain disebabkan  terbatasnya  bibit unggul sapi 

perah dan produktivitas sapi perah yang masih rendah. 
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Kabupaten Boyolali adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang sebagian 

wilayahnya berada di dataran tinggi. Memiliki elevasi yang tinggi membuat Kabupaten 

ini menjadi daerah yang dijadikan pengembangan ternak sapi perah. Berdasarkan data di 

dinas peternakan Maret 2015 memiliki 75.645 ekor sapi. Sapi perah sangatlah cocok 

dikembangbiakkan di dataran tinggi dengan temperature suhu yang rendah. Kecamatan 

Selo adalah salah satu kecamatan di Boyolali yang memiliki elevasi tinggi sehingga 

baik digunakan untuk pengembangan usaha ternak sapi perah. 

Table 1 Populasi Sapi Perah di Kecamatan Selo tahun 2011-2015 

No Tahun 
Ternak 

(ekor) 

1 2011 8212 

2 2012 8362 

3 2013 8192 

4 2014 8070 

5 2015 8205 

  

Kecamatan Selo memiliki luas wilayah mencapai 5607,8 Ha dengan jumlah 

penduduk mencapai 29.177 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 15.058 dan jumlah 

perempuan 14.119 jiwa/ km
2
. Jumlah penduduk di Desa Jrakah mencapai 4159 jiwa 

dengan jumlah penduduk laki-laki 2179 jiwa dan perempuan 1980 jiwa.  Desa Lencoh 

memiliki jumlah keseluruhan penduduk mencapai 3156 jiwa dengan jumlah penduduk 

laki-laki 1594 jiwa dan jumlah penduduk perempuan  yang tidak jauh yaitu 1562 jiwa.  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik peternak di lokasi 

penelitian, mengetahui perbedaan dari faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu, 

dan mengetahui pengaruh pendapatan peternak dari total pendapatan keluarga. 

Menganalisa bagaimana suatu usaha ternak sapi dapat berpengaruh dengan keadaan 

yang ada. 

 

2. METODE  

Metode yang di gunakan yaitu metode survey dimana peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung di obyek kawasan yang diteliti. Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi yang digunakan adalah peternak usaha sapi perah yang dijadikan lokasi 

penelitian. Pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
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menggunakan cara propotional random sampling yaitu dengan mengambil sample 

secara acak dari seluruh jumlah populasi. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara dengan menggunakan data 

sekunder dan data primer. Data primer didapat melalui 3 tahapan, yaitu dengan 

melakukan observasi lapangan, wawancara terhadap peternak terkait, dan melakukan 

dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait dengan lokasi 

penelitian sehingga penulis tidak perlu melakukan tinjauan langsung ke lapangan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali usaha peternakan sapi merupakan salah satu 

usaha yang sangat diandalkan. Hal itu dipengaruhi oleh factor fisik baik non fisik. 

Factor fisik yang mempengaruhi yaitu air, lokasi, dan elevasi. Air merupakan kebutuhan 

mutlak yang dibutuhkan. Air tersebut dibutuhkan untuk mandi, kebutuhan minum, dan 

kegiatan pembersihan kandang. Lokasi peternakan yang strategis dan juga dapat 

dijangkau memudahkan dalam pendistribusian dan kegiatan pemasaran tidak mengalami 

kesulitan. Dalam melakukan usaha peternakan sapi sendiri ketinggian suatu daerah 

dapat mempengaruhi dalam produksi perahan susu sapi. Factor non fisik sendiri yaitu 

pemasaran, tenaga kerja, penyakit, dan juga modal usaha. 

Pendapatan peternak satu dengan peternak lainnya tidaklah sama. Pendapatan 

tersebut dapat berupa hasil penjualan dan juga hasil perahan susu. Kondisi baik dari 

suatu sapi dapat menghasilkan kurang lebih 20 liter setiap ekornya per hari. Harga 

kisaran penjualan tiap peternak pun berbeda-beda. Tiap liter susu sapi dijual oleh 

peternak sekitar Rp 5000-6000/ liternya.  Factor yang mempengaruhi dalam produksi 

susu yaitu pakan, waktu pemerahan, umur ternak (sapi).  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor fisik dan faktor non fisik. 

Faktor fisik yaitu umur, pendidikan, jumlah anggota, lama beternak. Faktor non fisik 

meliputi modal, tenaga kerja, penyakit, pendapatan, pemasaran. Umur peternak yang 

ada di Desa Lencoh dan Desa Jrakah rata-rata memiliki umur 45-55 tahun. Umur perlu 

diketahui karena sangat berpengaruh dalam memberikan dan menerima informasi yang 

diberikan dan tergolong kedalam usia produktif atau non produktif. Pendidikan peternak 

rata-rata merupakan lulusan SD. Dimana saat lulus SD mereka ikut membantu orang tua 
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mengelola peternakan ataupun ikut orang lain dalam mengelola peternakan. Pendidikan 

perlu diketahui untuk mengetahui gambaran kemajuan suatu peternakan. Jumlah 

anggota keluarga rata-rata peternak yaitu 3-5 anggota keluarga. Hal itu tentu saja dapat 

mempengaruhi pengeluaran sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup. Semakin 

banyak anggota anggota keluarga tentu saja semakin banyak pula biaya yang 

dikeluarkan. Lama beternak dapat menentukan keberhasilan suatu usaha dan bagaimana 

mencari jalan keluar saat mengalami kesulitan. Modal peternak rata-rata merupakan 

hasil tabungan yang berasal dari sector non pertanian. Selain itu ada juga yang 

meneruskan usaha sebelumnya danturun menurun selama beberapa periode. Tenaga 

kerja biasanya hanya diperlukan saat banyaknya permintaan. Namun tidak jarang ada 

juga yang menggunakan jasa tenaga kerja karena sudah dinilai tidak ammpu untuk 

mengerjakan sendirian proses pemerahan dan proses pemasaran. Penyakit pada sapi 

ternak pada umumnya yaitu penyakit masuk angin, begitu para peternak menyebutnya. 

Proses pemasaran sendiri  biasanya ada yang disetorkan ke KUD atau membeli 

langsung sendiri ke lokasi peternakan. Namun tidak jarang para pengepul juga 

mengambil susu ke peternakan langsung guna didistribusikan ke penjual susu segar 

disekitaran Solo dan Boyolali. Pendapatan rata-rata peternak berkisar Rp 5.000.000,- 

per 10 harinya. Namun tidak jarang penghasilan yang didapat hanya berkisar Rp 

3.000.000,- saja.  

3.2 Pembahasan  

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat menganalisa semakin tinggi lokasi 

daerah peternak sapi semakin baik pula kualitas susu perahan yang dihasilkan. 

Karakteristik peternak rata-rata sudah memasuki kepala 4 yaitu sekitar 40 tahun keatas. 

Kemampuan dalam melakukan pemeliharaan sapi ini sudah didapatkan sejak dahulu dan 

usaha turun menurun. faktor fisik yang sering dikeluhkan oleh peternak saat musim 

kemarau panjang datang sehingga sulitnya mendapatkan air guna pemasokan air untuk 

kegiatan sehari-hari seperti kebutuhan mandi, minum dan juga pembersihan kandang. 

Factor yang sering menjadi momok peternak yaitu dengan sakitnya ternak sapi karena 

dapat menganggu kualitas serta banyaknya perahan sapi yang dihasilkan. Sapi yang 

sakit cenderung tidak ingin makan, minum dan juga tidak mau mengeluarkan susu 

perahannya. Pendapatan yang diperoleh setiap peternak di Desa Lencoh dan Desa 

Jrakah juga berbeda-beda tergantung harga penjualan setiap peternaknya.  
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4. PENUTUP 

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya peneliti dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut, Modal yang digunakan dalam melakukan usaha ternak sapi tidaklah 

sedikit. Dalam melakukan ternak sapi juga membutuhkan ketrampilan dan keahlian. 

Saat musim kemarau dating menyulitkan peternak dalam melakukan aktivitasnya karena 

memerlukan air yang cukup banyak sehingga diperlukan adanya membuat tampungan 

air tadah hujan saat musim penghujan tiba. Agar tidak terjadinya kekurangan pasokan 

air bersih. Lokasi yang mudah ditemukan dan strategis dalam segala akses memudahkan 

dalam proses pemasaran. Selain itu elevasi yang tinggi pada suatu daerah membuat hasil 

perahan sapi yang diperoleh semakin baik dan berkualitas. 
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