
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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 (Arintha, 2019). Lahan dalam kehidupan sehari-hari merupakan sumber 

daya fisik sangat dibutuhkan. Untuk melakukan keberlangsungan hidup 

menusia membutuhkan lahan yang cukup untuk berteduh dan melakukan 

segala aktivitas lainnya. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan 

tidak seimbang dengan kematian membuat lahan yang tersedia semakin 

berkurang dan semakin menyempit. Indonesia merupakan negara agraris 

dimana hampir seluruh penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. 

Lahan yang ada kebanyakan dimanfaatkan penduduk untuk bercocok tanam. 

Hal tersebut untuk menunjang kebutuhan kehidupan mereka yang setiap 

harinya semakin meningkat. Pertumbuhan penduduk yang tidak berimbang 

dengan bertambahnya perluasan lahan membuat penduduk memanfaatkan 

lahan yang ada secara optimal (Wahid, 2014). 

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 (Materi Pertanian, 2019). Ternak dapat berupa 

binatang apa pun termasuk serangga dan vertebrata tingkat rendah seperti 

ikan atau katak. Meskipun demikian, dalam percakapan sehari-hari 

masyarakat biasanya merujuk kepada babi, sapi, kambing, domba, kuda, atau 
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keledai untuk mamalia domestik dan unggas seperti ayam, angsa, kalkun atau 

itik (Materi Pertanian, 2019). 

Salah satunya yaitu ternak sapi perah. Ternak ini termasuk ke dalam 

kategori ternak hewan besar. Dimana hewan ini memiliki tubuh yang cukup 

besar untuk dapat diambil manfaatnya dalam bentuk susu, daging, kulit, 

ataupun bisa dengan tenaganya sebagai alat transportasi atau membajak. 

Selain itu, kotorannya juga dapat digunakan sebagai pupuk alamiah yang 

dibutuhkan dalam usaha kegiatan pertanian dan perkebunan ( Arintha, 2019). 

Jenis sapi perah di Indonesia yang sering ditemukan yaitu sapi Frisian 

Holstein. Jenis sapi ini memiliki badan yang besar, bobotnya sapi jantannya 

bisa mencapai 1 ton sedangkan sapi betina bisa mencapai 625 kg.  

Ukurannya paling besar dibanding jenis sapi lain. Sapi ini memiliki ciri-

ciri utama warna kulit hitam putih, tanduknya pendek mengarah ke depan. 

Produksi susu sapi FH di daerah asalnya bisa mencapai 7245 kg per masa 

laktasi. Sedangkan di Indonesia 4500-5500 liter per masa laktasi atau setara 

10 liter susu per ekor per hari (Yuni Erlita, 2017). Sampai sekarang, sapi FH 

masih mendominasi ternak sapi perah. Sapi FH aslinya juga bukan sapi perah 

yang biasa diternak di daerah tropis, maka wajar bila produktivitasnya tidak 

sebaik jika dipelihara di daerah asalnya yang beriklim subtropis.  

Berbicara mengenai kondisi peternakan sapi perah di Indonesia, kita tidak 

bisa melupakan data statistic. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 2017 

menunjukkan bahwa Indonesia memiliki populasi sapi perah 544.791 ekor 

dengan produksi 920,1 ribu ton susu segar. Menurut Agrina (2014), situasi 

populasi sapi perah di Indonesia dalam lima tahun terakhir tidak 

menunjukkan perkembangan yang baik. Bahkan dalam dua tahun terakhir, 

banyak peternak menjual sapi perahnya sebagai sapi potong. Kendati 

demikian, jumlah populasi sapi perah di Indonesia berubah setiap tahunnya, 

tetapi secara umum terus bertambah terutama di Pulau Jawa selama periode 

2013-2017.  
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Pertambahan populasi tersebut dibuktikan dengan data yang penulis 

himpun dari dihimpun Direktoran Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kementerian Pertanian yang dijelaskan dalam tabel berikut  

Tabel 1.1 Tabel Populasi Sapi Perah di Indonesia Tahun 2013-2017 

N

o 
Provinsi 

Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Jawa Barat 103.832 123.140 116.400 119.595 122.811 

2 
Jawa 

Tengah 
103.794 122.566 134.670 137.334 135.064 

3 DI.Yogyakarta 4.326 3.990 4.044 4.069 4.181 

4 Jawa Timur 222.910 245.246 255.947 265.002 274.277 

Sumber Direktoran Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kementerian Pertanian 2013-2017. 

Tahun 2013-2014 Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan jumlah 

ternak sebesar 19.308 ekor. Pada tahun 2015 Provinsi Jawa Barat mengalami 

penurunan sebesar 6740 ekor dan pada tahun berikutnya hingga tahun 2017 

terus mengalami peningkatan. Tidak berbeda jauh dengan Provinsi Jawa 

Barat, Provinsi DI.Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah juga mengalami 

penurunan. Provinsi DI. Yogyakarta pada tahun 2014 sebesar 336 ekor dan 

terus mengalami kenaikan pada tahun berikutnya sedangkan untuk Provinsi 

Jawa Tengah mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 2270 ekor dari 

tahun 2016 setelah sebelumnya mengalami kenaikan dari tahun 2013 hingga 

tahun 2015. Berbeda dengan Provinsi Jawa Timur yang tidak mengalami 

penurunan selama kurun 5 tahun belakangan (Direktoran Jenderal Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian 2013-2017).  

Hasil utama sapi perah yaitu susu. Usaha ternak sapi perah sendiri 

tergolong sangat menjanjikan.  Pengelolaan yang baik dan pemberian pakan 

yang berkualitas akan berpengaruh pada hasil susu perahan itu sendiri. 

Semakin berkualitas hasil yang didapatkan, semakin besar pula pengaruhnya 
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terhadap pendapatan akhir. Sapi perah tidak hanya menjadi bisnis utama dan 

juga dijadikan bisnis sampingan. Semakin berkembangnya teknologi juga 

berpengaruh terhadap pengeluaran sebuah keluarga. Karenanya bisnis sapi 

perah ini memiliki jangka yang panjang mengingat banyaknya manfaat yang 

dihasilkan dari susu itu sendiri.  

Kebutuhan protein hewani yang berasal dari susu sangat banyak. Olahan-

olahan yang sudah jadi pun tak luput menjadi sasaran masyarakat. Namun 

harga yang tergolong tinggi membuat masyarakat enggan untuk 

mengkonsumsi susu. Selama  tahun  1999- 2003,  konsumsi  susu  rata-rata 

per kapita di Indonesia mengalami  peningkatan  sebesar 1,05% per tahun 

(Direktorat Jenderal Peternakan, 2003).  Peningkatan  konsumsi  tersebut 

berakibat   terhadap   permintaan   susu  yang  semakin   besar  dari  tahun  

ke  tahun. Permintaan susu yang terus meningkat tersebut perlu diantisipasi 

dengan peningkatan produksi susu yang lebih tinggi. Selama periode tahun 

1999-2003, permintaan susu rata-rata mencapai 1.301.620 ton per tahun 

dengan peningkatan 9,1% per tahun, sementara itu produksi susu pada 

periode tersebut baru mencapai 496.497,3 ton per tahun dengan peningkatan 

7,6% per tahun (Direktorat Jenderal Peternakan, 2003). 

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 (Anonim, 2017).  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. Mengingat hal 

tersebut, maka salah satu usaha yang dapat ditempuh yaitu dengan 

pengembangan usaha sapi perah untuk menunjang peningkatan produksi 

susu dalam negeri. 
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Di Pulau Jawa banyak terdapat pengembangan usaha peternakan 

dibeberapa wilayah, namun tidak semua tempat dapat dijadikan usaha 

peternakan sapi perah. Salah satunya persebaran yang terdapat didaerah Jawa 

Tengah. Paling banyak terdapat di Kabupaten Boyolali. Sebagian besar 

wilayah Kabupaten Boyolali berada di dataran tinggi sehingga cocok untuk 

dilakukan ternak sapi perah. Selain karena lokasi yang cocok digunakan 

untuk beternak sapi perah, semakin banyaknya peternak yang melakukan 

ternak sapi perah guna meningkatkan pendapatan mereka untuk kehidupan 

sehari-hari. Berdasarkan data dinas peternakan pada Tahun 2017 jumlah 

ternak sapi perah yang ada di Kabupaten Boyolali mencapai 96.066 ekor. 

Sapi perah sangat cocok dibudidayakan di daerah dataran tinggi dan memiliki 

temperatur udara yang rendah. Dilihat dari ketinggian lokasinya Kecamatan 

Selo memiliki ketinggian daerah yang lebih tinggi dari daerah yang lain. 

Berdasarkan dinas peternakan di tahun 2013 Kecamatan Selo menjadi urutan 

ke 5 dari 10 kecamatan  yang memiliki ternak sapi perah di Kabupaten 

Boyolali.  Urutan pertama terdapat di Kecamatan Musuk yang memiliki 

jumlah sapi perah mencapai 27.166 ekor. Pada urutan kedua terdapat di 

Kecamatan Cepogo yang mencapai 19.509 ekor kemudian Kecamatan Ampel 

dan Mojosongo. Dari 19 Kecamatan hanya terdapat 10 kecamatan saja yang 

pada tahun 2017 ini memiliki ternak sapi perah.  

Tabel 1.2 Tabel Jumlah Ternak Sapi Perah di Kabupaten Boyolali Tahun 2018 

Nama Kecamatan Jumlah Ternak Sapi Perah (ekor) 

Selo 8 246 

Ampel 16 621 

Cepogo 19 609 

Musuk 27 101 

Boyolali 6 198 

Mojosongo 14 923 

Teras 141 

Sawit - 

Banyudono - 

Sambi - 
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Ngemplak - 

Nogosari - 

Simo 14 

Karanggede - 

Nama Kecamatan Jumlah Ternak Sapi Perah (ekor) 

Klego - 

Andong - 

Kemusu - 

Wonosegoro 6 

Juwangi - 

Total 92.856 

Tahun 2017 92.619 

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali 2019 

Tabel 1.3 Jumlah Banyaknya Pemilik dan Jumlah Ternak Sapi Perah di 

Kecamatan Selo 2019 

Nama Desa Pemilik Jumlah sapi perah (ekor) 

Tlogolele 108 516 

Klakah 205 579 

Jrakah 450 948 

Lencoh 613 1264 

Suroteleng 213 684 

Samiran 300 1358 

Selo 400 864 

Tarubatang 290 585 

Senden 260 553 

Jeruk 410 882 

Jumlah 3249 8233 

2017 3249 7816 

2016 1478 8091 

Sumber : BPS Kecamatan Selo Dalam Angka 2019 

Kecamatan   Selo   merupakan   salah   satu   dari   19   kecamatan   di 

Kabupaten Boyolali. Kecamatan ini terdiri dari 10 desa yang tersebar di sisi 

sebelah timur dan utara lereng gunung merapi. Tanah di Kecamatan Selo 

merupakan tanah kering dengan jenis tanah litosol coklat dan andosol coklat. 

Ketinggian Kecamatan Selo dari permukaan air laut antara 1,200 – 1,500 

m diatas permukaan air laut. Curah hujan di Kecamatan ini tergolong cukup 
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tinggi yaitu 3842.5 Mm pada tahun   2016 dengan jumlah hari hujan 

mencapai 219 Hh. Ketinggian elevasi di Kecamatan Selo ini sangat cocok 

untuk digunakan sebagai lokasi peternakan sapi perah ( Kecamatan Dalam 

Angka 2014 Kecamatan Selo ).  

Kecamatan Selo terdiri dari 10 Desa / Kelurahan dimana masing-masing 

desa tersebut memiliki kegiatan yang sama yaitu beternak sapi perah. 

Kecamatan Selo memiliki kepadatan penduduk mencapai 509 jiwa/km
2
. 

Kepadatan penduduk tersebut terdiri dari jumlah penduduk mencapai 28.563 

jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 14.670 jiwa dan perempuan 13.893 

jiwa. Jumlah penduduk di Desa Lencoh tahun 2017 ini meningkat dari tahun-

tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 Desa Lencoh memiliki jumlah penduduk 

2780 jiwa sedangkan tahun ini mengalami peningkatan. Tahun 2017 Desa 

Lencoh memiliki penduduk keseluruhan berjumlah 3152 jiwa. Di Desa 

Lencoh sendiri memiliki jumlah sapi peah 1264 ekor. Tidak berbeda jauh 

Desa Jrakah juga memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi mencapai 

4085 jiwa. Dengan rincian 2128 jiwa penduduk laki-laki, 1957 jiwa penduduk 

perempuan dan jumlah sapi perah mencapai 948 ekor (Kecamatan Dalam 

Angka TAhun 2017). Perbedaan yang cukup jauh untuk jumlah ternak sapi 

perah yang dimiliki. Modal yang tidak sedikit dan meminta dukungan serta 

motivasi kepada orang-orang terdekat serta keluarga membuat seseorang akan 

mengalami kemajuan dan peningkatan dalam kegiatan usahanya. Alasan 

mengapa mengambil desa Lencoh dan desa Jrakah karena 1. Perbedaan 

jumlah penduduk dan perbedaan jumlah yang cukup tinggi terhadap jumlah 

sapi perah. 2. Perbedaan variasi harga penjualan susu perah. Peternakan yang 

ada di desa ini beberapa diantaranya usaha turun temurun yang terus 

dilestarikan. Untuk hasil susu yang didapatkan dapat dijual kepada pengepul 

ataupun dijual langsung kepada koperasi yang menampung hasil ternak sapi 

perah. Berdasarkan latar belakang ini penulis akan mengajukan proposal 

skripsi dengan judul “ANALISIS USAHA TERNAK SAPI PERAH DI 

DESA JRAKAH DAN DESA LENCOH KECAMATAN SELO 

KABUPATEN BOYOLALI” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas memunculkan beberapa rumusan masalah  

diantaranya adalah : 

Bagaimana karakteristik peternak sapi yang ada di Desa Lencoh dan Desa 

Jrakah; 

Bagaimana pengaruh faktor pendorong dan penghambat terhadap produksi 

susu yang ada di Desa Lencoh dan Desa Jrakah; 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian dari analisisuntuk mengetahui antara lain : 

1. Mengetahui karakteristik peternak sapi perah yang ada di Desa Jrakah dan 

Desa Lencoh; 

2. Mengetahui adanya pengaruh perbedaan faktor-faktor terhadap produksi 

susu di Desa Lencoh dan Desa Jrakah; 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian tersebut sebagai : 

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian-penelitian tugas 

akhir selanjutnya. 

Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan terkait usaha 

ternak sapi perah di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka  

1.5.1.1 Geografi Ekonomi 

 Geografi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari keterkaitan 

antara lokasi, distribusi, dan organisasi kegiatan ekonomi secara spasial 

(Gordon, Feldman, dan Meric dalam Oxford Handbook of Economic Geography, 

2018). Geografi ekonomi menekankan pokok bahasannya pada aspek 

keruangan atau spasial dari aktivitas ekonomi manusia. Kondisi alam tentu 

tidak luput dari kegiatan kita dalam beraktivitas sehari-hari baik pengaruh 

secara langsung dan tidak langsung. Banyaknya penggunaan lahan yang 

https://insanpelajar.com/2-jenis-kegiatan-ekonomi/
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berda-beda akan menghasilkan keadaaan yang berbeda pula. Faktor 

lingkungan perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumberdaya yang 

terdapat didalamnya secara bijaksana. Seiring berjalannya waktu akan 

semakin bertambah pula kebutuhan hidup di masyarakat. Kegiatan 

masyarakat di Indonesia adalah bercocok tanam. Indonesia merupakan 

negara yang disebut negara agraris karenanya penduduk Indonesia 

sebagian besar memilih pekerjaan sebagai petani agar dapat mengelola 

sumberdaya alam dengan baik (Iffah Nur Arifah, 2018). Namun dibalik itu 

semua hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang dihadapinya 

dikehidupan. Tingginya kebutuhan hidup membuat penduduk melakukan 

apa saja demi menjaga keberlangsungan hidupnya. Untuk mengatasi 

semua itu sebagian penduduk melakukan kegiatan sambilan dengan 

membuka usaha ternak. Dengan modal yang cukup dan memiliki lahan 

seseorang dapat mewujudkan keinginannya untuk menjadi seorang 

pebisnis. Tak lupa dukungan orang-orang terdekat sangat dieprlukan demi 

keberlangsungan dan kesuksesan sebuah usaha. 

1.5.1.2 Peternakan Sapi 

Faktor lingkungan perlu diperhatikan dalam mengelola 

sumberdaya alam,sehingga peran manusia harus mempunyai kemampuan 

dalam mengelola sumberdaya yang ada secara bijaksana (Emil, 1986). 

Penggunaan lahan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang 

bertambah disetiap harinya yang mempengaruhi kebutuhan hidup 

seseorang. Kegiatan penduduk di pedesaan adalah pertanian, dimana 

pertanian tersebut memberikan mata pencaharian kepada masyarakat yang 

mempunyai kemampuan terbatas dalam bidang lain sehingga menjadikan 

lahan yang ada sebagai kegiatan agraris sangat berpengaruh terhadap hasil 

yang didapatkan. 

Di Jawa Tengah lahan yang awalnya melimpah saat ini dapat 

dikatakan sudah sangat berkurang. Lahan-lahan yang dahulu masih asri 

dengan keindahan alamnya saat ini sudah berubah fungsi menjadi 

bangunan tinggi berupa gedung bertingkat dan juga perumahan guna 
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tempat tinggal. Pengembangan usaha dibidang peternakan antara lain 

menciptakan lapangan pekerjaan pula untuk orang-orang yang berada 

dilingkungan sekitarnya. Potensi usaha ternak sapi perah di Kecamatan 

Selo sendiri akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik pula. 

Dengan ilmu yang dimiliki serta modal dan usaha akan memajukan usaha 

ternak sapi perah tersebut. Hasil susu yang didapat juga pasti akan menjadi 

sangat berkualitas dan digemari banyak orang. Pemasaran hasil produksi 

usaha sapi perah juga tak luput dari pemantauan. Jalur-jalur yang dilalui 

harus sangat strategis dan tidak mengganggu proses produksi serta 

pendistribusian hasil susu perah tersebut. 

(Williamson dan Payne, 1978) Iklim sangat berpengaruh terhadap 

ternak sapi perah. Produksi yang dilakukan didaerah tropis umumnya 

dipengaruhi oleh iklim melalui dua jalur, pertama pengaruh langsung 

terhadap ternak dan kedua pengaruh tidak langsung terhadap ternak. 

Keadaan iklim secara tidak langsung dapat mempengaruhi penyediaan 

pangan, adanya penyakit. Pengaruh tidak langsung meliputi pengaruh 

terhadap ternak yaitu kelakuan ternak dengan melakukan merumput, , 

konsumsi pakan dan minum, reproduksi dan hasil susu perahan yang 

dihasilkan. Kelangsungan produksi air susu, disamping dipengaruhi oleh 

proses pemeliharaan baik dalam pemberian pakan, kebersihan, proses 

pengecekan kesehatan, pencegahan penyakit dan proses pemerahan yang 

benar. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya    

a. Jati Waluya (2005) 

Jati Waluya (2005) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Usaha Ternak Sapi Perah di Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas”, 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat produksi susu, cara 

pengolahan sapi perah dan sumbangannya untuk pendapatan peternak. 

Metode yang digunakan adalah dengan metode survey dan purposive 

sampling. Hasil dari penelitiannya adalah adanya sumbangan pendapatan 

yang besar dari usaha ternak sapi perah terhadap pendapatan total keluarga. 
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Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan 

penulis adalah lokasi desa penelitian. Tujuan penelitian dan metode 

penelitian yang digunakan terdapat beberapa yang sama. Penelitian yang 

dilakukan penulis di Desa Lencoh dan Desa Jrakah Kecamatan Selo, 

Kabupaten Boyolali sedangkan penelitian sebelumnya berada di Kabupaten 

Jepara. Tujuan yang digunakan hampir sama yaitu untuk mengetahui faktor 

penghambat dan faktor pendorong dalam melakukan usaha ternak sapi 

perah, mengetahui proskpek kedepan usaha ternak sapi perah. Metode yang 

digunakan penulis ada 3 yaitu dengan survei, observasi lapangan dan 

wawancara terhadap peternak. 

b. Ayu Puspitasari (2015) 

Ayu Puspitasari (2015) dengan penelitiannya berjudul Analisis 

Usaha Ternak Sapi Perah di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, bertujuan 

untuk mengetahui karakteristik peternak, factor fisik dan non fisik yang 

mempengaruhi produksi susu, dan berapa sumbangan pendapatan peternak 

dari total pendapatan keluarga. Metode yang digunakan adalah metode 

survei. Hasil dari penelitiannya adalah adanya factor fisik yang berpengaruh 

dan adanya sumbangan pendapatan dari usaha peternakan  

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan 

penulis adalah lokasi desa penelitian. Tujuan penelitian dan metode 

penelitian yang digunakan terdapat beberapa yang sama. Penelitian yang 

dilakukan penulis di Desa Lencoh dan Desa Jrakah Kecamatan Selo, 

Kabupaten Boyolali sedangkan penelitian sebelumnya sama berada di 

Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Boyolali hanya berbeda lokasi desa. 

Lokasi penelitian sebelumnya dan lokasi penulis memiliki tingkat elevasi 

yang berbeda. Tujuan yang digunakan hampir sama yaitu untuk mengetahui 

faktor penghambat dan faktor pendorong dalam melakukan usaha ternak 

sapi perah, mengetahui proskpek kedepan usaha ternak sapi perah. Metode 

yang digunakan penulis ada 3 yaitu dengan survei, observasi lapangan dan 

wawancara terhadap peternak. 
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No 

Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1 
Jati Waluya 

2005 

Analisis Usaha Ternak 

Sapi Perah di Kecamatan 

Baturaden Kabupaten 

Banyumas  

Mengetahui perbedaan tingkat 

produksi susu, cara pengolahan sapi 

perah dan sumbangannya untuk 

pendapatan peternak. 

Survei 

dan 

purposiv

e 

sampling 

Peternak yang ada di Kecamatan Baturaden 

sebagian besar masih tergolong usia muda, 

pendidikan terakhir dari peternak 

menentukan bagaimana kemajuan dari 

peternakan, pemasaran terhadap hasil 

produksi peternakan yaitu proses pertukaran 

hasil usaha dari produsen dengan uang dari 

pembeli atau konsumen. 

2 

Ayu 

Puspitasari 

2015 

Analisis Usaha Ternak 

sapi perah di Kecamatan 

Selo Kabupaten Boyolali  

Mengetahui karakteristik peternak, 

faktor fisik dan faktor non fisik 

yang mempengaruhi produksi susu, 

dan berapa sumbangan pendapatan 

peternak dari total pendapatan 

keluarga. 

 

Survei 

Pemasaran yang dilakukan peternak berbeda-

beda, mengetahui jumlah peternak dengan 

kunjungan mengumpulkan data primer, 

mengetahui bagaimana pendapatan sebagai 

peternak mempengaruhi dalam kebutuhan 

sehari-hari anggota keluarga peternak. 

Tabel 1.4 Penelitian Sebelumnya 
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Lanjutan Tabel 1.3 

 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

3 

Dyah 

Indriyani 

2020 

Analisis Usaha Ternak 

Sapi Perah Di Desa 

Jrakah dan Desa Lencoh 

Kecamatan Selo 

Kabupaten Boyolali 

Mengetahui karakteristik peternak 

di lokasi penelitian, mengetahui 

perbedaan dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi susu, dan 

mengetahui prospek kedepan dari 

usaha ternak sapi perah. 

Survei 

Karakteristik peternak meliputi umur, 

pendidikan, lama beternak, mengetahui 

jumlah modal produksi yang dikeluarkan, 

dan mengetahui faktor-faktor baik pendorong 

dan faktor penghambat yang mempengaruhi 

dalam melakukan usaha peternakan.  

 Sumber : Penulis, 2020. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Usaha ternak sapi dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Hal tersebut 

berupa karakteristik dari peternak itu sendiri. Karakteristik itu terdiri dari 

umur, pendidikan, dan jumlah tanggungan yang ada didalam keluarga. Umur 

yang dikategorikan yaitu umur produktif dan umur non produktif. Umur 

produktif yang dimaksudkan yaitu umur yang sudah memasuki dunia kerja 

dan atau sudah dikatakan mampu untuk bekerja dengan jangkauan usia 15-

64th. Sedangkan untuk umur non produktif yaitu dimana seseorang yang 

sudah memasuki usia senja. Umur yang berkisar 64th keatas dan atau sudah 

tidak bisa untuk bekerja karena sesuatu hal. Peternak yang sudah memiliki 

pengalaman dalam usaha bertahun-tahun akan memiliki pemikiran yang 

berbeda dengan orang-orang yang belum memiliki pengalam dalam berbisnis 

ternak dan berusaha. Dalam melakukan usaha apapun diperlukan dukungan 

dan motivasi guna mendapatkan kesuksesan yang ada didalam usahanya 

tersebut. Semakin banyak usaha dan dukungan dari sanak saudara serta 

orang-orang yang dipercayai tentu saja lebih menguntungkan dan lebih 

memberikan semangat tersendiri dalam menjalankan usaha tersebut. Tahapan 

penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 diagram kerangka penelitian 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Kerangka Penelitian 

Penelitian dan pengamatan 

di lokasi ternak sapi perah di 

Kecamatan Selo 

Analisis Usaha 

Ternak Sapi Perah di 

Kecamatan Selo 

Faktor fisik dan 

Faktor Non Fisik 

yang menjadi 

pengaruh dalam 

usaha ternak sapi 

perah 

Faktor-Faktor 

yang 

mempengaruhi 

produksi susu 

perahan 

Pendapatan dari 

Usaha Ternak 

Sapi 

Sumber : Penulis 
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1.7 Batasan Operasional  

Umur Sapi.  Sapi yang beranak pada umur tua (tiga tahun) akan 

menghasilkan susu yang  lebih  banyak  daripada  sapi  yang  beranak  pada  

umur  muda  (dua  tahun). Produksi susu akan terus meningkat  dengan 

bertambahnya  umur sapi sampai sapi tersebut berumur tujuh atau delapan 

tahun, kemudian setelah umur tersebut produksi susu  akan  menurun  sedikit  

demi  sedikit  sampai  sapi  berumur  11  atau  12  tahun dimana  produksi  

susunya  sanga t  rendah  sekali  karena  aktivitas  kelenjar  ambing 

berkurang. 

Produksi Susu. Menurut  Sudono  (1999),  faktor-faktor  yang  

mempengaruhi   kualitas  dan produksi susu, yaitu bangsa atau rumpun 

sapi, lama bunting, masa laktasi, besarnya sapi, estrus atau berahi, umur 

sapi, selang beranak, masa kering dan makanan serta tata laksana. 

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. Ternak dapat berupa binatang apa pun 

termasuk serangga dan vertebrata tingkat rendah seperti ikan atau katak. 

Meskipun demikian, 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 (Materi 

Pertanian, 2019).  

Lahan dalam kehidupan sehari-hari merupakan sumber daya fisik sangat 

dibutuhkan. Untuk melakukan keberlangsungan hidup menusia membutuhkan 

lahan yang cukup untuk berteduh dan melakukan segala aktivitas lainnya. 

Peternakan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan usaha dalam 

meningkatkan alam biotik berupa ternak, dengan cara produksi untuk 

memenuhi perkembangan kebutuhan manusia dengan memperhatikan 

keseimbangan ekologis dan kelestarian alam (Arshy 2006). 

 


