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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan susu Nasional dari tahun ke tahun terus meningkat disebabkan 

peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukkan ketergantungan Indonesia akan susu impor sangat tinggi. Konsumsi 

susu Indonesia saat ini mencapai 3 juta ton per tahun dan sekitar 1,8 juta – 2 juta ton 

diperoleh dari impor dengan kata lain sebanyak 20% kebutuhan susu nasional 

dipenuhi oleh peternak Indonesia dan sebanyak 80% diperoleh dari impor (kementan, 

2014). 

Pada tahun 2013 Jawa Timur menyumbang kebutuhan susu nasional 

sebanyak 52%. Usaha persusuan di Jawa Timur sudah sejak lama dikembangkan. 

Perkembangan populasi ternak sapi perah yang cukup besar di Jawa Timur karena 

didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana yang menunjang agribisnis sapi 

perah, seperti IPS, Balai Inseminasi Buatan, lingkungan geografis, dan para 

peternak yang telah lama bergelut dengan sapi perah. 

Jumlah populasi ternak sapi perah diJawa Timur pada tahun 2013 

sebanyak 237.673 ekor hal ini mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 

2012 jumlah populasi ternak sapi perah di Jawa Timur sebanyak 308.811 ekor 

(Disnak jatim 2013). Produksi susu di Jawa Timur pada tahun 2013 980 ton/hari. 

produksi susu sebesar 980 ton/hari tersebut digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan Industri Pengolahan Susu (IPS) sebesar 900 ton/hari (328 ribu 

ton/tahun) atau sekitar 92 %. Sedangkan, sisanya yakni sebesar 80 ton/hari (29 

ribu ton/tahun) atau sekitar 8% yang dikonsumsi langsung ke masyarakat serta 

dikirimkan ke luar Jatim seperti daerah DKI Jakarta, DIY dan Jawa Tengah. 

“Jatim saat ini memiliki 4 IPS utama yakni PT. Nestle Indonesia, PT. Indolakto, 

PT. Greenfields dan PKIS Sekar Tanjung,” (Bappeda, 2013) 

Populasi sapi perah di Kabupaten Trenggalek dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan, pada awal tahun 2001 jumlah sapi perah di Kabupaten 

Trenggalek hanya sekitar 1149 ekor, selanjutnya berkembang pada tahun 2010 

populasi sapi perah menjadi 6748 ekor. Jumlah populasi ternak juga diikuti 

dengan produksi susu sapi yang meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan. 
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Bila pada tahun 2004 produksi susu sapi hanya 1 juta liter per hari, maka hasil 

produksi susu sapi perah di Kabupaten Trenggalek sudah mencapai 11 juta liter 

per hari. Salah satu wilayah yang mempunyai populasi besar adalah Desa Boto 

Putih. Peternakan sapi perah di Boto Putih ini merupakan usaha peternakan sapi 

perah rakyat yang pola pemeliharaannya masih sederhana. 

Usaha peningkatan populasi sapi perah dan produksi susu dapat dilakukan 

dengan cara penambahan investasi. Rahim (2007) menyatakan bahwa investasi 

atau modal suatu perusahaan adalah kekayaan perusahaan yang digunakan dalam 

usaha. Investasi sapi perah yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu 

mulai awal pelita pertama sampai sekarang memiliki dampak yang positif yaitu 

meningkatnya jumlah peternak sapi perah. Investasi atau modal yang ditanamkan 

dalam suatu usaha tersebut tentunya membawa dampak terhadap peningkatan 

pendapatan peternak sapi perah. 

Peternakan sapi perah rakyat masih mempunyai keterbatasan-keterbatasan 

dalam menjalankan usahanya, antara lain dalam hal tingkat pendidikan dan 

ketrampilan serta menggabungkan beberapa faktor produksi. Keterbatasan-

keterbatasan ini menjadikan peternak sapi perah rakyat dalam menjalankan 

usahanya tanpa memperhitungkan besarnya modal yang dipergunakan, biaya 

produksi yang telah dikeluarkan untuk operasional usahanya dan pendapatan yang 

diperoleh. Peternakan sapi perah rakyat sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut 

khususnya tentang pendapatan usahanya. 

   

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan adalah sebagai berikut : 

1. Berapa besar pendapatan usaha peternakan sapi perah rakyat berdasar skala 

usaha. 

2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan berdasar skala usaha    

peternak sapi perah rakyat. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui berapa pendapatan peternak sapi perah dan R/C ratio berdasar 

skala usaha. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan berdasar skala usaha    

peternak sapi perah rakyat. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan evaluasi usaha ternak dalam pemilikan skala usaha, guna 

meningkatkan pendapatan peternak sapi perah. 

2. Menambah pengetahuan dan ketrampilan tentang usaha ternak sapi perah bagi 

mahasiswa serta menambah pengetahuan untuk penelitian sejenis pada waktu 

yang akan datang. 

 

1.5 Kerangka Konsep Penelitian 

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun secara tidak 

langsung akan meningkatkan Kebutuhan susu Nasional. Pada tahun 2013 Jawa 

Timur menyumbang kebutuhan susu nasional sebanyak 52%. 

Usaha peternakan sapi perah dapat dipengaruhi oleh besarnya biaya 

produksi dan besarnya penerimaan yang diterima oleh peternak. Biaya produksi 

yang dikeluarkan oleh peternakan sapi perah terdiri dari biaya tetap (fix cost) dan 

biaya variabel (variable cost).  

 Biaya variabel yang dihitung dalam usaha peternakan sapi perah rakyat  

terdiri dari, biaya pakan, inseminasi buatan, listrik dan tenaga kerja. Biaya tetap 

terdiri dari penyusutan peralatan, kandang dan penyusutan ternak, selain biaya-

biaya yang dikeluarkan juga memberikan pemasukan meliputi penjualan sapi 

afkir, penjualan susu segar, pedet dan feses. Pendapatan usaha peternakan sapi 

perah antara satu peternak dengan peternak yang lain berbeda-beda. Faktor yang 

mempengaruhi pendapatan peternak adalah besarnya skala usaha yang dikelola 

peternak.  
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 Hasil dari penerimaan dan biaya yang dikeluarkan maka dapat diketahui 

apakah usahanya untung atau rugi, dari penerimaan tersebut dapat diketahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha ternak sapi perah dengan 

analisis regresi berganda. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pendapatan 

usaha ternak sapi perah tersebut antara lain: umur, pendidikan, jumlah anggota 

keluarga, jumlah ternak, luas lahan, pengalaman beternak sehingga dengan 

analisis regresi berganda ini dapat diketahui faktor apa saja yang berpengaruh 

positif terhadap pendapatan usaha ternak sapi perah. 

 Secara ringkas konsep penelitian dapat ditampilkan dalam Gambar 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 
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1.6. Hipotesis 

Hipotesis 1: Diduga Jumlah ternak berpengaruh positif terhadap pendapatan 

berdasar skala usaha peternak sapi perah. 

Hipotesis 2: Diduga Pengalaman beternak berpengaruh positif terhadap 

pendapatan berdasar skala usaha peternak sapi perah. 

Hipotesis 3: Diduga Jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif terhadap 

pendapatan berdasar skala usaha peternak sapi perah. 


