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ABSTRACT 

Dairy farm in Indonesia has been dominated by smallholders. They both of 

milk production under standar level and manage dairy traditionally. The demand 

of consumers need milk quality and safety, therefore it drives a good practice 

management in dairy farm. This study was held to find out the correlation 

between Good Dairy Farming Practice (GDFP) with milk production from farmer. 

The sampling used the interview method, and analysis of correlation used rank 

Spearman correlation method. Result of the research showed respectively the 

priority of GDFP are animal health, and followed by  milking hygiene, nutrition 

(feed and water), animal welfare, environment, and socio economic management. 

The farmer priority implementation of GDFP which based on proportional method 

is milking hygiene  such as first scale is 65.73%, second scale is72.03%, and third 

scale 80.81%. The rank Spearman correlation indicated there are positive 

relationship between GDFP and milk production with 0,74 level of correlation 

(sufficient) and significant statistically (P<0,05). 

Keywords : Good Dairy Farming Practice, Milk Production. 
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RINGKASAN 

 Penelitian dilakukan di KAN Jabung dengan meneliti penerapan GDFP di 

anggota peternak dan produksi susu di peternak anggota KAN Jabung. Penelitian 

dilakukan pada 1 Juni 2016 sampai 30 Juni 2016 dengan jumlah sampel peternak 

anggota 55 sampel yang diambil dari dua pos penerimaan susu yaitu Busu dan 

Kemiri. Penelitian ini menggunakan alat kuiseoner dan wawancara untuk 

pengambilan data, dan menggunakan metode proportional untuk implementasi 

GDFP. Pengolahan data menggunakan korelasi product pearson yaitu korelasi 

Spearman. Hasil dari penelitian ini adalah prioritas penerapan GDFP terdapat 

pada Higienis Pemerahan yaitu pada skala I 65.73%, skala II 72.03%, dan skala 

III 80.81%.hasil dari korelasi GDFP dengan produksi susu sapi perah adalah 0.74 

dan statistik signifikannya (P<0,05). 

 

Kata Kunci: GDFP, Produksi Susu Sapi Perah, KAN Jabung  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Populasi ternak sapi perah di Indonesia mengalami peningkatan yaitu pada 

tahun 2014 245.246 ekor, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 253.830 ekor. 

Populasi ternak sapi perah yang meningkat setiap tahunnya akan membuat jumlah 

produksi susu sapi meningkat yaitu dari 426.254 ton, menjadi 426.557 ton atau 

terjadi peningkatan sebesar 0,6% (Statistik Departemen Pertanian, 2016). Untuk 

meningkatkan tampilan produksi susu sapi perah PFH maka diperlukan 

standarisasi tatalaksana seperti yang dikeluarkan oleh Food and Agriculture 

Organization yaitu Good Dairy Farming Practice yang dikeluarkan pada tahun 

2011. 

Good Dairy Farming Practice adalah tatalaksana peternakan sapi perah yang 

meliputi segala aktivitas teknis dan ekonomis dalam hal pemeliharaan sehari-hari 

seperti reproduksi, cara dan sistem pemberian pakan, sanitasi, serta pencegahan 

dan pengobatan penyakit.Food and Agriculture Organization juga menerbitkan 

standarisasi tatalaksana usaha peternakan sapi perah dalam GDFP edisi pertama 

terbit tahun 2004 dan edisi kedua terbit tahun 2011. Edisi pertama membahas 

aspek pakan, pemerahaan, kesehatan ternak, kesejahteraan ternak, dan lingkungan. 

Edisi kedua juga membahas lima aspek tersebut dan satu aspek tambahan yaitu 

manajemen sosial ekonomi. 

Susu merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang kaya 

nutrisi yang bermanfaat untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh 

manusia. Sapi perah di Indonesia yang banyak dikembangkan adalah jenis 

Peranakan Friesian Holstein (PFH) yang berasal dari negara Belanda. Sapi PFH 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis sapi lainnya, yaitu warna kulit 

yang hitam dan memiliki corak putih, mempunyai ambing yang kuat dan besar, 

kepala yang panjang dan sempit dengan tanduk pendek dan menjurus kedepan, 

dan sapi perah PFH ini tidak tahan dengan suhu yang panas.  
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 Menurut Gustiani (2009), susu adalah bahan pangan yang berasal dari sekresi 

kelenjar ambing pada hewan mamalia (sapi, kambing, kerbau, dan kuda) serta 

mengandung protein, lemak, laktosa, mineral, dan vitamin. Susu memiliki 

kandungan gizi yang tinggi dan merupakan bahan makanan sempurna, karena 

mengandung hampir semua zat gizi yang diperlukan tubuh manusia dalam jumlah 

yang cukup dan seimbang. Ketersediaan susu perlu diperhatikan untuk memenuhi 

angka kecukupan gizi yang dianjurkan, tetapi karena nilai gizi yang tinggi 

menyebabkan susu merupakan medium yang sangat disukai oleh mikroorganisme 

untuk pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga dalam waktu singkat susu 

menjadi tidak layak dikonsumsi bila tidak ditangani secara benar. Oleh karena itu 

diperlukan penerapan (GDFP) agar menghasilkan kualitas dan kuantitas susu yang 

baik. 

Koperasi Agro Niaga Jabung Malang adalah salah satu koperasi agro niaga 

yang juga menampung susu segar berasal dari anggota. KAN Jabung berada di Jl. 

Suropati 4-6 kemantren, Jabung, Malang – Jawa Timur 65155.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian analisis situasi maka perlu diketahui lebih lanjut tentang :  

1. Bagaimana Keeratan Implementasi GDFP FAO 2011 dengan hasil tampilan 

produksi susu sapi perah PFH di KAN Jabung. 

2. Bagaimana tingkat implementasi GDFP FAO 2011 di lingkungan anggota 

peternakan sapi perah KAN Jabung.  

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui keeratan antara penerapan GDFP terhadap tampilan 

produksi susu sapi perah di KAN Jabung.  

2. Untuk mengetahui tingkat penerapan GDFP di wilayah kerja KAN Jabung. 

1.4 Manfaat 

1. Sebagai bahan informasi bagi KUD untuk memberikan pembinaan kepada 

anggota tentang  GDFP yang dikeluarkan FAO.  

2. Sebagai bahan evaluasi bagi peternak tentang manfaat penerapan GDFP 

terhadap pengaruh hasil produksi tampilan susu sapi perah PFH. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Produksi Susu Sapi Perah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produksi dan kualitas susu sapi perah dipengaruhi oleh sistem manajemen 

yang diterapkan peternak, secara langsung ada hubungan dengan manajemen yang 

baik dengan jumlah produksi susu yang dihasilkan sapi perah peternak. 

Manajemen yang baik akan menghasilkan produksi yang tinggi ditunjang dengan 

adanya GDFP yang merupakan manajemen yang dikeluarkan oleh FAO yang 

memiliki pengaruh terhadap hasil tampilan produksi.  

Aspek utama GDFP dapat mengoptimalisasi produksi susu sapi perah yang 

dapat dipelajari dari sudut manajemen usaha peternakan meliputi kesehatan 

hewan, higienis pemerahan, pemberian pakan, kesejahteraan ternak, lingkungan 

dan sosial ekonomi (Lestari, 2006). 

 

 

 

Good Dairy Farming Practice (FAO 

2011)  

Produksi Susu Meningkat  

Manajemen Sapi Perah 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini : 

- H0 : Tidak ada pengaruh yang nyata antara implementasi aspek-aspek 

GDFP dengan penampilan produksi susu sapi perah PFH di anggota KAN 

Jabung. 

- H1 : Terdapat pengaruh yang nyata antara implementasi aspek-aspek 

GDFP dengan penampilan produksi susu sapi perah PFH di anggota KAN 

jabung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi Perah  

Bangsa sapi perah yang banyak di pilih karena memiliki produksi susu tinggi 

yaitu, Shorthorn, Holstein Frisian, Jersey, Brown Swiss, dan Red Danish. Sapi 

perah PFH yang sering dipilih di Indonesia adalah Peranakan Fries Holland atau 

biasa disebut PFH, sapi berasal dari keturunan Negara Belanda. Sapi perah PFH 

memiliki ciri-ciri warna belang hitam putih dan dahi terdapat warna putih, tanduk 

pendek menjurus ke depan. Sifat tenang dan jinak membuat sapi PFH mudah di 

pelihara (Budi, 2007). Sapi PFH tidak tahan dengan lingkungan yang panas, sapi 

perah PFH memiliki produksi terbaiknya di suhu 220 C (Dermatadewa Pearson 

and Van Radern, 2007). 

2.2 Good Dairy Farming Practice 

 Good Dairy Farming Practice adalah tatalaksana peternakan sapi perah yang 

meliputi segala aktivitas teknis dan ekonomis dalam hal pemeliharaan sehari-hari 

seperti reproduksi, pemberian pakan dan minum, sanitasi serta pencegahan dan 

pengobatan penyakit. Standar GDFP edisi tahun 2011 yang mencakup kesehatan 

hewan, higenis pemerahan, nutrisi pakan dan minum, kesejahteraan hewan, 

lingkungan dan sosial ekonomi. 

Aspek-aspek GDFP bila dilaksanakan dengan baik tingkat keuntungan 

peternak akan selalu meningkat. Sebaliknya apabila aspek manajemen tersebut 

tidak dijalankan meskipun menggunakan sapi yang unggul dan pakan yang 

berkualitas baik, tingkat produksi akan rendah. Keberhasilan peternakan sapi 

perah mempunyai kaitan erat dengan baik buruknya tatalaksanan peternakan yang 

di jalankan oleh peternak (Makin, 2011). 

2.2.1 Kesehatan Ternak  

Calon induk yang baik antara lain, berasal dari induk yang menghasilkan  

susu tinggi, ciri-ciri eksteriornya adalah kepala dan leher sedikit panjang, pundak 

tajam, badan cukup panjang, punggung dan pinggul rata, dada dalam dan pinggul 
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lebar, jarak antara kedua kaki belakang dan kedua kaki depan cukup lebar, 

pertumbuhan puting dan ambing yang baik, jumlah puting tidak lebih dari 4 dan 

berbentuk simetris, serta sehat dan tidak cacat (Sugeng, 2003). Kebersihan ambing 

saat pemerahan harus selalu terjaga agar terhindar dari infeksi mastitis. 

Mastitis adalah radang pada ambing yang disebabkan oleh masuknya 

mikroorganisme Staphylococcus aureus dan Streptococcus agalactiae kedalam 

puting susu, dapat ditandai dengan perubahan fisik maupun komposisi air susu. 

Puting sapi dilengkapi dengan Sphincter Putting yang berfungsi sebagai penahan 

infeksi kuman, saat proses pemerahan Sphincter Putting akan terbuka dan saat itu 

juga sel darah putih, antibodi serta enzim telah habis terperah sehingga 

mempermudah mikroorganisme untuk masuk kedalam dan berkembang di dalam 

puting susu (Sudono, 2003). 

Pencegahan mastitis yang paling tepat adalah manajemen yang baik, 

khususnya pada saat sebelum, selama dan setelah dilakukan pemerahan. Mastitis 

dapat disebabkan perlakuan yang tidak tepat saat pemerahan, misalnya pemerahan 

dilakukan dengan kasar, dua pemerahan awal tidak dibuang dan tidak dilakukan 

pre dipping dan post dipping (Soeharsono, 2008). 

Menghindarkan sapi dari penyakit, maka perlu dilakukan sanitasi yang 

meliputi kebersihan sapi, kebersihan lingkungan dan kebersihan kandang. 

Kebersihan sapi dilakukan dengan memandikan sapi, hal ini dapat memperkecil 

terjadinya infeksi parasit dan menghindari tercampurnya bulu dan kotoran ke 

dalam susu disaat pemerahan. Memandikan sapi sebaiknya dilakukan secara rutin 

setiap hari. Kebersihan sapi lebih baik jika didukung dengan kebersihan kandang 

yang meliputi, kebersihan lantai, tempat makan, tempat minum serta peralatan dan 

sarana yang digunakan saat proses pemerahan. Dalam pemeliharaan sapi yang 

sedang laktasi kebersihan kandang, lingkungan dan sapi cukup berpengaruh 

terhadap kualitas dari hasil susu. Hal tersebut dikarenakan susu sangat rentan dan 

mudah dalam menyerap bau, dan terkontaminasi oleh benda-benda asing. Hal 

yang tidak kalah penting adalah kebersihan lingkungan, hal ini akan 

menghindarkan sapi dari penyakit, terutama penyakit yang menular (Ngadiyono, 

2007). 
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Kegiatan memandikan sapi sebaiknya dilakukan setiap kali sebelum 

dilakukan pemerahan, selain itu kebersihan sarana yang lain seperti milkcan, 

saringan, ember, gelas ukur, dan alat yang lainnya harus dibersihkan terlebih 

dahulu agar tetap menjaga kualitas susu (Anonimous,  2000).   

2.2.2 Higienis Pemerahan  

Pemerahan dapat dilakukan dengan dua sistem yaitu pemerahan dengan 

tangan dan dengan menggunakan mesin. Sistem pemerahan dengan tangan dapat 

dilakukan dengan 3 teknik, yaitu: 

1. Full Hand Methode, teknik pemerahan yang menggunakan ke lima jari 

dimana puting susu diletakan diantara jempol dan empat jari lainnya, lalu 

kelima jari secara bersamaan memeras dan menarik puting susu sampai 

keluar air susu dari puting.  

2. Stripping Methode, yaitu teknik pemerahan dengan menggunakan dua jari 

yaitu jari telunjuk dan tengah, dimana puting susu diletakkan diantara kedua 

jari tersebut, lalu kedua jari ditekuk dan memulai memerah dari pangkal 

puting kemudian menarik puting sampai keluar air susu keluar dari puting.  

3. Knevelens Methode, yaitu metode pemerahan dengan menggunakan ibu jari 

dimana puting susu diletakan di antara ibu jari dan telapak tangan. Teknik 

ini dapat digunakan jika puting susu yang kecil. 

Firman (2010) menambahkan, keuntungan menggunakan sistem pemerahan 

manual yaitu mampu dideteksi langsung apakah puting dan ambingnya dalam 

keadaan bermasalah atau tidak saat dilakukan proses pemerahan. Proses 

pemerahan dengan menggunakan mesin perah lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan menggunakan tangan, yaitu lebih higienis, tidak 

membutuhkan tenaga kerja yang banyak, efisien dalam waktu pemerahan, 

peralatan yang sudah terseting dalam satu unit. 
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2.2.3 Pakan dan Air Minum 

Pakan sapi perah terdiri dari hijauan dan konsentrat yang berkualitas baik 

dengan dimaksudkan agar sapi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus 

untuk pertumbuhan dan reproduksi. Kekurangan pakan menyebabkan terjadinya 

penurunan produksi, derajat kesehatan dan berpengaruh buruk terhadap 

reproduksi (Saptahidayat, 2005). Penyusunan ransum perlu diperhatikan agar 

memenuhi kebutuhan hidup dan produksinya. 

Faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun ransum sapi perah laktasi 

yang terdiri dari pakan hijauan dan konsentrat adalah kualitas konsentrat yang 

ditentukan oleh kandungan proteinnya. Untuk menghasilkan produksi yang 

optimal maka perlu diketahui imbangan yang tepat antara penggunaan hijauan dan 

konsentrat dalam ransum sapi perah. Perbandingan hijauan dan konsentrat yang 

tepat untuk mencapai produksi susu yang maksimal serta kualitas susu yang baik 

adalah 60:40. Namun apabila hijauan yang diberikan itu berkualitas rendah maka, 

perbandingan antara bahan kering hijauan dengan konsentrat dapat bergeser 

menjadi 55:45 (Siregar, 2008). 

Anggraeni (2008), menyarankan pemberian pakan pada sapi yang sedang 

laktasi harus memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi susu, jika jumlah 

dan mutu yang diberikan kurang, hasil produksi susu tidak akan maksimal. 

Pemberian konsentrat agar lebih praktis dianjurkan 50% dari produksi susu, 

sedangkan untuk hijauan pamberiannya 10% dari Bobot Badan. 

2.2.3.1 Hijauan  

Menurut Sori (2011), menjelaskan jenis hijauan yang diberikan para peternak 

umumnya terdiri dari berbagai jenis campuran hijauan berupa rumput-rumputan, 

batang pisang, jerami padi, dan daun poksi (sejenis tanaman leguminosa pohon). 

Ditambahkan oleh Lestari (2006), hijauan makanan ternak juga dapat diperoleh 

dari limbah tanaman pangan dan perkebunan, baik yang dilaksanakan di sawah, 

tegalan, maupun areal perkebunan yang bervariasi sesuai potensi daerah masing-

masing, seperti lamtoro, jerami, kedelai, jagung, kacang-kacangan, maupun 

limbah industri, seperti dedak, bekatul, ampas tahu, cangkang, kernel, yang 
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banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak, baik sebagai pakan langsung maupun 

dilakukan pengolahan sederhana terlebih dahulu. 

Faktor yang mempengaruhi konsumsi hijauan ada tiga yaitu, pertama 

kandungan serat, kedua ialah kandungan air. Ransum secara keseluruhan 

diharapkan mengandung air 25-50% agar dapat dikonsumsi. Hijauan terlalu 

banyak mengandung air dikonsumsi lebih sedikit oleh sapi perah. Ketiga ialah 

ukuran hijauan, hijauan yang dicacah dengan ukuran 5-10 cm dimakan lebih 

banyak daripada hijauan panjang. Hijauan terlalu pendek atau digiling halus 

menurunkan kecernaannya dan kadar lemak susu (Djaja Dkk, 2006). 

2.2.3.2 Konsentrat 

Konsentrat merupakan pakan tambahan yang diberikan dalam pakan sapi 

perah, jenis kosentrat antara lain pollar, jagung dan bekatul. Penambahan 

konsentrat pada ternak bertujuan untuk meningkatkan nilai pakan dan menambah 

energi (Nadhifah, 2013). Pangestu (2003), menambahkan jenis konsentrat yang 

biasa diberikan untuk ternak sapi perah umumnya disusun atas biji-bijian dan 

limbah agroindustri. Bahan-bahan penyusun konsentrat sapi perah tersebut seperti 

jagung, sorghum, dedak dan bungkil. Pakan konsentrat berfungsi sebagai pakan 

tambahan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ternak, pakan ini sangat membantu 

dalam usaha penggemukan ternak sapi potong. Pakan ini biasanya terbuat dari 

pakan padat energi seperti bekatul, jagung, ubi kayu, ampas ubi kayu dan ampas 

tahu (Hadi, 2002). 

2.2.3.3  Air Minum  

Kebutuhan air pada ternak sebagian didapatkan dari hijauan atau dari jenis 

bahan pakan lain yang diberikan, meskipun demikian ternak harus tetap diberi air 

minum. Air diperlukan ternak untuk membantu proses pencernaan, mengeluarkan 

bahan-bahan yang tidak berguna dari dalam tubuh (keringat, air kencing dan 

kotoran), melumasi persendian dan membuat tubuh tidak kepanasan 

(Kusumaningrum, 2009). 
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Jumlah air yang dibutuhkan oleh sapi bervariasi, beberapa faktor yang 

mempengaruhi konsumsi air bagi seekor sapi adalah umur, berat badan, produksi 

susu, panas kelembaban udara (cuaca) dan jenis ransum. Seekor sapi yang tidak 

dalam masa laktasi akan minum air sebanyak 40 liter. Saat sapi memproduksi susu 

10-25 liter, kebutuhan air akan naik sampai 75 liter. Jika produksi susu mencapai 

35 liter per hari, maka air yang diminum hampir 90 liter. Pada umumnya sapi 

membutuhkan 3-4 liter air untuk menghasilkan 1 (satu) liter susu (Soetarno, 2003). 

2.2.4 Kesejahteraan Ternak 

Kesejahteraan Ternak dalam peternakan adalah memperlakukan ternak  

sebagaimana mestinya dari aspek fisik dan psikis serta memenuhi kebutuhan 

dasarnya secara layak. Perhatian terhadap Animal Welfare adalah suatu usaha 

yang timbul dari kepedulian manusia untuk memberikan lingkungan yang sesuai, 

sehingga kualitas hidup ternak dapat ditingkatkan, lebih khusus bagi hewan yang 

terikat dan terkurung (Tiven, 2012). 

Kebutuhan dasar ternak dalam peternakan adalah Kondisi nyaman dan 

perlindungan yang layak, Kecukupan air yang bersih dan pakan untuk menjaga 

kesehatan, Kebebasan dalam bergerak, Kebebasan untuk berinteraksi dengan 

hewan lain, Kesempatan untuk beraktivitas sesuai dengan perilaku alaminya, 

Pencahayaan yang cukup, Lantai yang baik dan tidak rusak, Pencegahan atau 

diagnosis berkala, pengobatan dari perlakuan yang buruk, perlukaan, infestasi 

parasit dan penyakit dan Pencegahan dari pemotongan yang tidak beralasan 

(Mukti, 2007) 

Miradona (2013), tentang Standar ACRES (Animal Concerns Research 

and Education Society) ditinjau dari: 

a. Penyediaan Makanan dan Air 

b. Penyediaan Perawatan Kesehatan Hewan 

c. Penyediaan Perlindungan Dari Ketakutan dan Stress 

d. Penyediaan Lingkungan sesuai 
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2.2.5 Lingkungan 

Kebersihan lantai kandang adalah sebuah cara untuk menjaga lantai kandang 

agar tidak terdapat kotoran yang dapat menjadikan ternak terkontaminasi 

mikroorganisme dapat juga mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat dan pencegahan pencemaran lingkungan (Suharminto, 2004). 

Tingkat kebersihan biasanya dipengarui oleh desain dari permukaan lantai 

yang dibuat miring agar pada saat membersikan air dan kotoran dapat langsung 

mengalir pada selokan yang disediakan. Pembersihan lantai yang biasa digunakan 

dengan menyemprot lantai kandang dengan air sampai bersih dari sisa kotoran 

baik feces maupun urine (Hadiwiyoto, 1994). 

Susu sangat peka terhadap cemaran kuman dan mudah rusak. Kerusakan susu 

akibat kontaminasi kuman membahayakan konsumen, karena dapat terjadi 

penularan penyakit seperti Brucellosis dan Tubercullosis (TBC). Kontaminasi 

mikroorganisme dapat mempengaruhi kualitas dan masa simpan. Keadaan 

lingkungan yang kurang bersih dapat mempermudah terjadinya pencemaran. 

Pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber seperti kulit sapi, ambing, air, 

lantai, debu, manusia, peralatan, dan udara. Jumlah mikroorganisme dalam susu 

akibat kontaminasi melalui udara sekitar 100–1500 koloni/ml, melalui 

kontaminasi ambing dan sekitarnya ditemukan 300–4000 koloni/ml, dan melalui 

sanitasi yang buruk pertambahan mikroorganisme mencapai 500–15000 koloni/ml 

(Supar dan Ariyanti, 2008). 

2.2.6 Manajemen Sosial Ekonomi 

Perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan 

jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan 

dari pemerintah daerah Kabupaten/kota (UU No. 18, Pasal 29 poin 3 Tentang 

Peternakan dan Kesehatan, 2009). 

(1)  Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi 

aparat Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak 

yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan. 
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(2)  Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan 

dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, 

keprofesionalan, kemandirian, dedikasi dan akhlak mulia.  

(3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan 

kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara: a) Pendidikan dan pelatihan; 

b) Penyuluhan; dan c) Pengembangan lainnya dengan memperhatikan 

kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah melalui institusi pendidikan dan dunia 

usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta 

penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang 

kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan. 

(5) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan penyuluhan 

peternakan dan kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran 

serta masyarakat untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan hewan 

yang baik.  

(6) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan penyuluhan dan 

pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui 

upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengkonsumsi 

produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.  

(7) Pemerintah mengembangkan dan memfasilitasi berbagai cara 

pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan 

hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengembangan kualitas sumber daya 

manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan 

Peraturan Menteri (UU No.18 , Pasal 36, Tentang Peternakan dan 

Kesehatan , 2009). 
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(1)  Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi 

kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri 

maupun ke luar negeri.  

(2)  Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk 

membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani 

dalammewujudkan ketersediaan seimbang bagi masyarakat meningkatkan 

kesejahteraan peternakan.pangan dengan pelaku bergizi tetap usaha.  

(3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan 

pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi 

masyarakat.  

(4)  Pemasukan hewan atau ternak dan produk hewan dari luar negeri 

dilakukan apabila produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produk 

hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi 

masyarakat. 

(5)  Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi 

hewan atau ternak dan produk hewan (UU No.18  BAB IX, Pasal 78, 

Tentang Peternakan dan Kesehatan, 2009). 

2.3 Tampilan Produksi Susu Sapi Perah PFH 

Faktor pemberian pakan berupa konsentrat dan hijauan, faktor yang 

mempengaruhi produktivitas susu sapi adalah pemberian pakan tambahan berupa 

ampas tahu serta penggunaan tenaga kerja. Ampas tahu mempunyai pengaruh 

terhadap produktivitas susu karena ampas tahu merupakan salah satu pakan 

tambahan yang mempunyai kandungan protein cukup tinggi yang dibutuhkan sapi 

perah dalam memproduksi susu. (Alpian, 2009) 

Berdasarkan tingkat produksi susu, Heriyatno (2009) menjelaskan pada 

usaha skala rakyat dengan kepemilikan sapi produksi sekitar tiga ekor rata-rata 

menghasilkan susu sebesar 13,76 liter per hari untuk setiap ekor. Dilihat dari 
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tingkat produksinya, nilai tersebut cukup tinggi mengingat itu merupakan usaha 

skala rakyat. Hal itu karena peternak menyusun sendiri komposisi konsentrat 

untuk pakan ternaknya, sehingga kandungan nutrisi dari masing-masing bahan 

yang dipakai seimbang. Sedangkan dalam penelitian Apriani (2011) dan Alpian 

(2011) rata-rata produktivitas susu untuk satu ekor sapi produksi lebih rendah 

yaitu sebanyak 8,07 liter dan 9,14 liter per hari. Perbedaan tersebut disebabkan 

karena perbedaan tempat penelitian serta perlakuan dalam pemberian pakan pada 

ternak yang dipelihara. Mempunyai beberapa perbedaan hasil mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi produksi susu. Perbedaan hasil tersebut dikarenakan 

adanya perbedaan tempat penelitian dan perlakuan pada ternak. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1. Lokasi dan waktu Penelitian 

3.1.1 Lokasi  

Penelitian dilaksanakan di Peteranakan anggota KAN Jabung Malang. 

3.1.2 Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan selama satu bulan yang dimulai pada tanggal 1 

Juni 2016 – 30 juni 2016 yang dilaksanakan di KAN Jabung. 

3.2. Metode Penelitian 

Metode peneltian sesuai dengan rumusan masalah yang di angkat 

menggunakan metode survei, dengan melakukan pengamatan langsung 

dilapangan dengan wawancara dan penyebaran angket berupa kuisioner. 

3.2.1 Penentuan Lokasi Penelitian  

 Berdasarkan para survei penelitian diperoleh data Desa kemiri yang 

memiliki populasi peternakan paling banyak yaitu 279 anggota dan desa Busu 

yang memiliki populasi 268 anggota peternak. Penetuan lokasi penelitian di 

wilayah KAN Jabung ditentukan dengan memilih desa dengan populasi 

ternak yang paling banyak, yaitu Kemiri dan Busu.  

3.2.2 Teknik pengambilan sampel  

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik multistage random 

sampling. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel terdiri dari tujuh 

tahapan. 
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Gambar diatas menjelaskan setiap skala usaha peternak diwakili beberapa 

responden sehingga dengan keterwakilan tersebut diharapkan hasil penelitian 

dapat dipercaya sebagai jawaban apabila peternak sapi perah dengan penerapan 

GDFP akan membawa dampak positif atau negatif. Adapun tahap-tahap penarikan 

sample sebagai berikut : 

Tahap 1  : Jawa timur dipilih sebagai wilayah penelitian dengan 

pertimbangan jumlah produksi susu sapi perah sebebesar 5.267.266Kg 

(BPS,2015)  

Tahap 2  : Malang dipilih sebagai kabupaten penelitian dengan 

pertimbangan kabupaten malang memprouduksi susu sapi perah sebesar 

1.649.970Kg (BPS,2015)  

Tahap 3 : KAN Jabung dipilih sebagai berdasarkan pertimbangan jumlah 

produksi 1.181.222Kg (KAN Jabung,2016)  

Tahap 4  : Desa Busu dan Kemiri dipilih sebagai wilayah penelitian 

berdasarkan pertimbangan jumlah populasi peternak terbanyak dan produksi 

Jawa Timur 

Kabupaten Malang 

KAN Jabung 

Desa Busu Desa Kemiri 

Skala Usaha 

I 

(n= 9) 

Skala Usaha 

II 

(n= 9) 

 

Skala Usaha 

III 

(n= 9) 

 

Skala Usaha 

I 

(n= 9) 

 

Skala Usaha 

II 

(n= 10) 

 

Skala Usaha 

III 

(n= 9) 

 

Metode Purposive sampling 

Metode Purposive sampling 

Metode Purposive sampling 

Stratified 

random 

sampling 

Gambar 1. Bagan sampling frame  responden peternak sapi perah  
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tertinggi di KAN Jabung yaitu sebesar Busu 268 peternak dan produksi sebesar 

1.119.596Kg. Kemiri 279  peternak, produksi 217.091Kg ( Laporan tahunan KAN 

Jabung,2016) 

Tahap 5 : Penentuan besarnya sample penelitian dilakukan dengan 

menggunakan rumus persamaan menurut Fatur Rahman (2016) 

1) Jika anggota suatu populasi (N) besar (1.000 – 10.000 anggota), 

maka persentase sampel (n) 0,1% - 1. 

2)  Jika anggota suatu populasi (N) relatif sedang (200-900 anggota), 

maka persentase sample  (n) 10%-20%. 

3) Jika anggota pupulasi (N) rendah (40 – 50 anggota) maka sampel 

diambil semua.  

4) Jumlah sampel yang harus diambil lebih banyak dari 30 sampel. 

5) Jumlah sampel yang diambil harus sesuai dengan anggaran dan 

batas waktu yang telah ditentukan. 

KAN Jabung memiliki anggota 2.155 peternak, maka jumlah populasi 

peternakan sapi perah di wilayah KAN Jabung adalah 2.155.Populasi anggota di 

KAN Jabung termasuk dalam kategori besar. Untuk populasi dilokasi penelitian di 

Desa Kemiri adalah 279 anggota dan di Desa Busu 268 anggota, Jadi Jumlah 

Populasi sampel adalah 547 Anggota peternak yang bisa dikategorikan sedang.  

Maka penentuan persentase sampel penelitian menggunakan 10% dari populasi, 

yaitu : 

 N = 547 x 10% 

   = 55  sampel  

Jadi, jumlah responden dalam penelitian ini adalah 55 anggota peternakan. 

Tahap 6  : Menetukan mengalokasikan sampel yang diperoleh masing-

masing desa anggota peternak dengan persamaan sebagai berikut; 
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Klasifikasi skala usaha peternakan berdasarkan kepemilikan jumlah 

ternak, yaitu skala usaha I(1-3ekor), skala usaha II(4-6ekor), dan skala usaha 

III( > 7) (Suryadi,1989). Tahap ketiga menetukan jumlah responden didesa 

anggota peternak KAN Jabung, dengan persamaan sebagai berikut; 

 

  𝑛i’ = Ni
’
   

   Ni  
 

Keterangan :  

N   : Total populasi 

Ni  : Populasi pada Desa anggota peternak KAN Jabung i 

Ni’ : Populasi pada skala usaha ‘Desa anggota peternak KAN Jabung i 

n   : Total responden penelitian  

ni  : Responden penelitian pada Desa anggota peternak KAN Jabung i  

ni’  : Responden penelitian pada skala usaha ‘Desa anggota peternak 

    KAN Jabung i 

Berikut adalah hasill perhitugan penarikan sampel didesa anggota peternak 

KAN jabung, pada desa Busu dan Kemiri yang disajikan pada tabel 1.  

 

Tabel1. Jumlah sampel penelitian di desa Busu dan Kemiri Anggota KAN Jabung.  

 Skala Usaha 

 I II III 

 (orang) (orang) (orang) 

Desa Busu  9  9  9  

Desa Kemiri  9  9  10  

Jumlah  18  18  19  

    55    

 

Tahap 7  : Memilih sampel dengan menggunakan teknik simple random 

sampling, anggota peternak sampel didapatkan secara acak mewakili seluruh 

populasi. 

 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer didapatkan dari responden penelitian melalui 
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pengambilan langsung dengan pemberian angket kuesioner yang telah 

disiapkan. Kuesioner dibuat disesuaikan dengan GDFP yang diterbitkan FAO 

2011. Data sekunder diperoleh dari database KAN Jabung.  

Penelitian lapang dengan menggunakan alat : 

A. Dokumentasi  : sebagai pendukung dan bukti saat dilakukan pengujian  

B. Wawancara : Percakapan yang berhubungan dengan GDFP dan 

tampilan produksi dengan tujuan mendapatkan jawaban langsung dari 

peternak.  

C. Angket  : Daftar pertanyaan yang berhubungan dengan 

GDFP yang akan dijawab oleh peternak dan akan di simpulkan sebagai 

hasil yang diteliti.    

3.3. Variable Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam peneitian ini adalah :  

1. Implementasi Good Dairy Farming Practice (Variabel X) 

GDFP merupakan penerapan tatalaksana peternakan sapi perah 

yang dikeluarkan oleh FAO 2011. GDFP meliputi aspek kesehatan ternak, 

higienis pemerahan, pakan dan mineral, lingkungan, kesejahteraan Ternak 

dan sosial ekonomi. Nilai maksimum variabel GDFP adalah 100 % dan 

nilai setiap sub variabel diberikan secara proportional yaitu 16,66% 

(100% dibagi jumlah sub variabel). Satuan yang digunakan adalah persen. 

2. Tampilan Produksi (Variabel Y) 

Merupakan hasil produksi susu sapi perah PFH yang dihasil oleh 

peternak anggota KAN Jabung. Tampilan produksi merupakan data  

sekunder yang didapatkan dari database yang diolah oleh KAN Jabung. 

Tampilan produksi susu yang diambil merupakan rata-rata produksi yang 

dihasilkan peternak  sampel anggota KAN Jabung, yang memiliki satuan 

liter. 
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3. Anggota KAN Jabung 

Anggota KAN Jabung yang dijadikan sampel penelitian dengan 

menggunakan multistage random sampling. 

3.4. Analisis data 

Analisi data menggunakan deskriptif kuantitatif, dengan 

mendeskripsikan hasil angket yang dihitung dengan rumus 

statistik.Pengolahan data dari GDFP diambil dari jawaban angket primer 

yang disebarkan kepeternakan sebagai  berikut : 

1. mengelola setiap jawaban kuisioner menghitung frekuensi dan 

presentase. 

2. Mengambil pasangan data yang diteliti , yaitu variabel X adalah 

GDFP dan Variable Y adalah Tampilan Produksi. Jika sample adalah 

(n) maka didapat data (x1y1), (x1y1) …… (xnyn) . 

3. Perhitungan persamaan regresi berganda  

Y’ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +…..+ bnXn 

Keterangan :  

- Y’   : Tampilan produksi susu 

- X1  : Kesehatan  ternak 

- X2  : Higienis pemerahan 

- X3  : Nutrisi pakan dan mineral  

- X4  : Kesejahteraan ternak 

- X5  : Lingkungan  

- X6  : Sosial dan ekonomi 

- a  : Konstanta 

- b  : Koefisien regresi  

 Dilakukan uji t dengan tingkat signifikasi 0,05 (α = 5%) serta 

menggunakan derajat bebas (df = Degree of Freedom) = n-1 dimana n merupakan 
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jumlah data sampel, uji t dilakukan untuk menguji hipótesis .Persamaan statistik 

untuk t hitung adalah sebagai berikut :  

 Thitung =  r √n – 2 

  √ 1- r2 

Keterangan : r adalah  koefisensi Korelasi  

  n adalah Jumlah responden  

Hipotesis yang diuji adalah : 

H0 : Tidak ada hubungan yang nyata antara variable GDFP dengan tampilan 

produksi susu sapi perah PPFH di KAN Jabung.  

H1 : Adanya hubungan yang nyata antara varible GDFP dengan tampilan 

produksi susu sapi perah PPFH di KAN Jabung.  

Keputusan :  

1. Bila Thitung > Ttabel  H0  ditolak, terdapat hubungan yang nyata antara 

variabel GDFP dengan tampilan produksi susu sapi perah . 

2. Bila Thitung ≤ Ttabel,  H0 diterima, terdapat hubungan yang tidak nyata 

antara GDFP dengan tampilan produksi susu sapi perah.  

3.5. Batasan Istilah  

GDFP  : Good Dairy Farming Practice yang dikeluarkan oleh FAO pada tahun 

2011 tentang tatalaksana peternakan sapi perah yang baik  

FH : Sapi perah jenis Friesian Holstein yang berasal dari Belanda 

PFH : Peranakan Friesian Holstein 

FAO : Food and Agriculture Organization of The United Nations 

KAN : Koperasi Agro Niaga   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

4.1.1 Gambaran KAN Jabung 

 Koperasi Agro Niaga Jabung berdiri pada tanggal 27 Mei 1979 yang 

masih bernama KUD Jabung. Pada tahun 1989 KUD jabung mengembangkan 

usaha di bidang peternakan sapi perah yang disusul usaha simpan pinjam dan 

pertokoanl. Pada tahun 1987 KUD jabung sempat mendapatkan predikat KUD 

terbaik Nasional. Tahun 1998, KUD jabung berubah nama menjadi Koperasi Agro 

Niaga Jabung atau KAN JABUNG. Pada tahun 2001 terjadi perubahan 

pengurusan, organisasi, AD/ART, serta her registrasi anggota hingga pembenahan 

organisasi kelompok anggota. Berdasarkan perubahan yang dilakukann KAN 

Jabung berhasil meraih penghargaan Koperasi Produsen berprestasi terbaik 

tingkat Nasional pada tahun 2007 dan tahunn 2013.   

 Sebagai lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, 

KAN Jabung telah memilikin legalitas dengan badan Hukum Nomor 

4427/BH/II/1980, SIUP 510/014/421.107/2007, TDUP 13242600028, NPWN 

01.426.021.0-651.000, PKP 623.023.140295, TDP 132525100028, dan Ijin 

Produksi iui.15211.0501. dengan memiliki legalitas tersebut KAN Jabung sudah 

melengkapi persyaratan perijinan dalam usaha.  

4.1.2 Gambaran  Peternak KAN JABUNG 

 Koperasi Agro Niaga Jabung merupakan Koperasi Agro niaga yang di 

miliki kabupaten Malang tepatnya di wilayah desa Jabung. KAN Jabung memiliki 
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usaha inti yaitu penerimaan susu segar dari peternakan rakyat yang berasal dari 

anggotanya. Saat ini anggota peternakan KAN Jabung mencapai 2.155 anggota 

dan jumlah ternak 8.562 ekor yang disajikan pada Tabel 3. Lebih lengkap pada 

Lampiran 1. 

Tabel 3. Anggota KAN Jabung 

No. Desa  Populasi Anggota Populasi Ternak 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Gondang 

Kresik 

Lemahbang 

Kemiri 

Gunungkunci 

Slamparejo 

Busu 

Bendrong 

Kemantren 

Sidomulyo 

Sukopuro 

Gading Kembar 

Boro 

Tengo 

Bunut 

Blandit 

100 

209 

58 

279 

128 

79 

268 

226 

77 

91 

150 

199 

157 

68 

18 

48 

374 

807 

234 

1338 

459 

339 

957 

808 

323 

401 

552 

756 

584 

292 

142 

196 

JUMLAH  2.155 8.562 

Sumber: Laporan Tahunan KAN Jabung (2016) 

 

 Anggota peternakan yang mayoritas peternakan rakyat yang dikelola 

secara tradisional hal ini mempengaruhi terhadap produksi susu segar. Selain 

pengelolaan yang secara tradisional peternakan rakyat anggota KAN Jabung 

memiliki ternak dengan jumlah yang dapat dikatakan sedikit yaitu 1 – 8 ekor sapi. 

Jumlah ternak sapi perah yang dipelihara mempengaruhi produksi susu yang 

dihasilkan utamanya adalah ternak sapi perah dalam masa laktasi, selain faktor 

jumlah ternak yang dimiliki faktor lain yang bengaruh terhadap produksi susu 

adalah pakan, karena pada umumnya ternak setiap hari membutuhkan asupan 
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pakan untuk tiga hal penting yaitu untuk kebutuhan hidup pokok, kebutuhan 

produksi dan kebutuhan reproduksi.  

Ternak sapi perah laktasi merupakan ternak yang sedang dalam masa 

produksi yang menghasilkan susu dan seperti yang telah diketahui susu 

merupakan pendapatan utama dalam usaha peternakan sapi perah sehingga dalam 

usaha peternakan sapi perah diharapkan dapat mengahasilkan susu yang maksimal 

guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.  

4.1.3 Jumlah Kepemilikan Sapi  

 Pada umumnya peternak tidak hanya memiliki sapi perah kelompok umur 

produktif tetapi juga memiliki sapi perah non produktif. Sapi tersebut terdiri dari 

pedet dan dara, rata-rata kepemilikan sapi disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Rata-rata Kepemilikan Sapi Perah 

 Skala Usaha 

 I II III 

  (𝐒𝐓) (𝐒𝐓) (𝐒𝐓) 

Produktif Laktasi 

Kering 

Jantan 

 1,44 

0,33 

0,17 

 2,89 

1,05 

0,39 

 3,47 

1,00 

0,95 

Non Produktif Dara  0,19 0,33 0,92 

 Pedet 0,09  0,05  0,48  

    

  

 Berdasarkan Tabel 4. Terlihat perbedaan rata-rata setiap skala usaha hal ini 

dikarenakan jumlah ternak disetiap skala usaha yang berbeda-beda. Rata-rata 

jumlah kepemilikan ternak tertinggi adalah pada skala usaha III hal ini 

dikarenakan jumlah ternak yang lebih banyak dibandingkan skala usaha I dan II. 

Jumlah kepemilikan ternak dianggota KAN Jabung disajikan pada lampiran 2. 

Jumlah kepemilikan sapi tersebut mempengaruhi tingkat produksi susu yang akan 
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dihasilkan dari sapi perah dalam keadaan laktasi. Kepemilikan sapi dari peternak 

juga memberikan gambaran mengenai besarnya potensi produksi susu yang akan 

dihasilkan.  

4.2. Penerapan Good Dairy Farming Practice 

GDFP terdiri dari enam aspek, yaitu kesehatan ternak, higienis pemerahan, 

nutrisi pakan , kesejahteraan ternak, lingkungan, dan manajemen sosial ekonomi. 

Rata-rata presentase penerapan GDFP pada peternakan anggota KAN Jabung 

berdasarkan skala usaha disajikan pada Tabel 5. lebih lengkap pada Lampiran 3.  

Tabel 5. Rata-rata Presentase Penerapan GDFP  

NO Aspek GDFP 
Skala Usaha 

I II III 

1 Kesehatan Ternak 44,62 54,89 68,07 

2 Higienis Pemerahan 65,73 72,03 80,81 

3 Nutrisi Pakan dan Mineral 57,14 60,93 72,80 

4 Kesejahteraan Ternak 47,11 49,40 54,62 

5 Lingkungan 54,46 59,15 66,97 

6 Sosial dan Ekonomi 19,39 38,47 56,15 

Rata-rata 48,07% 55,81% 66,57% 

 

Berdasarkan Tabel 5. Diketahui jumlah presentase penerapan GDFP pada 

skala usaha I yaitu 48,07%, pada skala II 55,81% dan pada skala III adalah 

66,57%. tingginya presentase penerapan GDFP yang dipengaruhi skala usaha dan 

jumlah kepemilikan sapi ternak. Semakin banyak jumlah ternak sapi yang 

dipelihara maka peternak lebih memperhatikan manajemen peternakan sapi perah 

yang meliputi kandungan nutrisi pakan, sanitasi kandang dan kebersihan 

pemerahan. Hal ini sesuai dengan Rusdiana (2009) tingkat manajemen yang 

dipengaruhi oleh kepemilikian sapi ternak.  

Rata-rata presentase penerapan GDFP menunjukkan bahwa pada pada 

skala usaha III memiliki nilai rata-rata tertinggi dibandingkan dengan skala I dan 
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II.  Hal ini menunjukkan bahwa pada skala III peternak selalu berupaya untuk 

melakukan pengelolaan dengan baik yaitu dengan menjaga kesehatan ternak. 

Upaya yang dilakukan yaitu dengan selalu memperhatikan dalam pemberian 

pakan ternak, menjaga kesehatan kandang, memberikan obat-obatan dan menjaga 

agar keberadaan ektoparasit tidak mengganggu pertumbuhan ternak. Ektoparasit 

merupakan parasit yang menempel pada hewan ternak. Bisa mulai dari serangga. 

Ektoparasit bisa mengganggu hewan ternak dan bisa menyebabkan menurunnya 

nafsu makan untuk hewan ternak. 

Aspek higienis pemerahan dalam hal ini terkait dengan kebersihan tangan 

pemerahan merupakan hal yang perlu diperhatikan karena langsung berhubungan 

dengan ambing sapi perah. Ditambahkan oleh penelitian Sartika, Indrawani dan 

Sudiarti (2005), usapan tangan pemerah susu dari Kukusan dan Batutulis, 41,7% 

tercemar E.coli . Keadaan tersebut menunjukkan bahwa higiene perorangan masih 

kurang sehingga perlu ditingkatkan. Pencemaran E. coli kemungkinan dapat 

berasal dari air yang digunakan untuk mencuci tangan ataupun kebersihan pekerja 

setelah buang air besar tidak mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau 

bahan disenfektan lainnya. 

Aspek ketiga yaitu mengenai nutrisi pakan dan mineral, dimana aspek 

tersebut mendukung atas keberhasilan usaha ternak sapi dimana aspek ini 

dipengaruhi oleh kualitas pakan. Pakan menjadi salah satu faktor utama 

keberhasilan usaha ternak, di samping faktor genetis dan manajemen. Oleh karena 

itu, bibit sapi yang baik dari jenis unggul hasil seleksi harus diimbangi dengan 

pemberian makanan yang baik pula. Sebab, bibit sapi yang secara genetis baik 

akan memiliki sifat-sifat keturunan yang baik pula apabila memperoleh makanan 

dan nutrisi yang cukup dan memenuhi syarat. Pemberian nutrisi pakan dan 

mineral akan mempengaruhi pertumbuhan sapi  menjadi lebih sempurna dan lebih 

cepat, dan prosentase produktivitasnya akan mengalami peningkatan. 

Keempat yaitu mengenai kesejahteraan ternak, dimana dalam aspek ini 

terkait dengan ternak yang bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak 

nyaman, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit , bebas dari rasa takut dan stres  

dan bebas untuk mengekspresikan tingkah laku alamiah. Kesejahteraan ternak 

dapat memberikan gambaran mengenai kondisi ternak yang dipelihara dalam 



40 
 

lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan fisik dan fisiologis. Penerapan 

kesejahteraan ternak pada peternakan sapi perah akan memberikan dukungan 

dalam upaya peningkatan produktivitas sapi. 

Selanjutnya mengenai aspek lingkungan, dimana aspek ini akan 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sapi, dimana aspek ini terkait 

dengan kondisi yang terdapat disekitar peternakan. Kondisi lingkungan yang baik 

akan memberikan dampak atau dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas 

sapi. 

Adapuan mengenai sosial dan ekonomi dapat diartiakn akan memberikan 

dampak bagi pelaku usaha dan lingkungan sekitar usaha itu sendiri. Bagi peternak  

yang berinvestasi akan memberian peluang untuk meningkatkan pendapatannya, 

sedangkan bagi pemerintah yang diperoleh dari aspek ekonomi dan sosial adalah 

adanya kontribusi dari sumber-sumber pendapatan baik pusat maupun daerah. 

Secara umum dampak positif dari aspek sosial adalah adanya sarana prasarana 

yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik dan sarana lainnya. 

Kemudian bagi pemerintah dampak negatif dari aspek sosial adanya perubahan 

demografi di suatu wiyalah, perubahan budaya dan kesehatan masyarakat. 

Dampak negatif dalam aspek sosial termasuk terjadinya perubahan gaya hidup, 

budaya, adat istiadat dan struktur sosial lainnya. 

Jadi dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelaah apakah jika usaha 

atau proyek yang dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial 

kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial 

ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat 

luas apabila salah proses peternakan akan dikembalikan. 

 

4.2.1 Kesehatan Ternak 

 Aspek kesehatan ternak bertujuan untuk menjaga kualitas dari hasil 

produksi susu sapi perah. Kesehatan ternak yang ditekankan GDFP pada 

pencegahan penyakit dan penggunaan bahan kimia obat-obatan untuk penunjang 

kesehatan ternak. Rata-rata penerapan GDFP aspek kesehatan ternak yang 

disajikan pada Tabel 6.  
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Tabel 6. Rata-rata Penerapan GDFP Aspek Kesehatan Ternak  

No Aspek Kesehatan 
Skala Usaha (%) 

I II III 

1.1 Pembentukan ternak yang resisten terhadap 

penyakit 

35,81 48,72 67,15 

1.2 Pencegahan penyakit masuk ke dalam peternakan 46,04 55,09 61,97 

1.3 Penerapan manajemen kesehatan ternak yang efektif 67,99 74,69 96,88 

1.4 Penggunaan bahan kimia dan obat ternak sesuai 

dengan petunjuk 

38,78 41,32 46,61 

 Rata - rata 47,16 65,38 67,40 

 

 Berdasarkan table 6. Rata-rata penerapaan GDFP prioritas penerapan yaitu 

manajemen kesehatan ternak yang efektif meliputi, pencegahan penyakit, 

diagnosis, pengobatan dan pengendalian hama penyakit. Pengobatan yang 

dilakukan secara tepat dengan rekomendasi penggunaan obat atau dokter hewan. 

Serta membatas akses masuk kandang untuk menghindari masuknya penyakit dari 

luar. Hal ini sesuai dengan Dwicipto (2010) Biosecurity dilakukan untuk 

mencegah masuknya hama penyakit dalam kandang yang menyerang ternak 

dengan cara membatasi akses masuk kandang terkecuali petugas, membersihkan 

kandang untuk pecegahan hama, dan penyemprotan desinfektan.  

 Rata-rata penerapan GDFP aspek kesehatan memiliki tingkat tertinggi 

pada skala usaha III hal ini dikarenakan ternak yang lebih banyak, maka perhatian 

terhadap manajemen juga semakin meningkat. Hal ini juga termasuk aspek 

kesehatan yaitu 67,40%, sedangkan pada skala usaha II 65,38% dan pada skala 

usaha I hanya mencapai 47,15% penerapan apsek kesehatan ternak. Rendahnya 

penerapan pada skala usaha I membuat sapi perah lebih mudah terkena penyakit 

karena manjemen pencegahan hama dam virus yangt kurang baik. Sedangkan 

menurut Hadisusanto (2008) untuk mencegah ternak terserang penyakit harus 

dilakukan manajemen yang baik meliputi, sanitasi kandang secara rutin, 

penyemprotan desinfektan, melakukan pencegahan secara dini terhadap penyakit 

dengan menggunakan obat-obatan dengan penggunaan yang benar.  
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4.2.2 Higienis Pemerahan 

 Aspek yang berperan penting terhadap kualitas dan kuantitas produksi 

susu yaitu higienis pemerahan yang memastikan ternak tidak strees saat dilakukan 

pemerahan, penanganan susu yang baik agar tidak terkontaminasi dengan bakteri 

luar dan lingkungan yang bersih agar tidak ada penyakit yang menyerang ternak. 

Rata-rata penerapan higienis pemerahan disajikan pada Tabel. 7  

Tabel 7. Rata-rata Higienis Pemerahan  

No Aspek Higienis Pemerahan 
Skala Usaha (%) 

I II III 

2.2 Pemerahan tidak melukai ternak dan pencegahan 

masuknya kontaminan ke dalam susu 
58,14 61,24 69,13 

2.2 Lingkungan pemerahan berada dalam kondisi yang 

bersih 
75,02 78,74 83,75 

2.3 Penanganan susu setelah proses pemerahan 75,13 76,23 76,93 

 Rata - rata 69,43 72,07 76,61 

 

Berdasarkan Tabel 7. dapat diketahui penerapan higienis pemerahan di segala 

skala usaha sudah baik hal ini dilihat dari presentase penerapan perskala usaha > 

61%. Prioritas penerapan higienis pemerahan yaitu pada lingkungan pemerahan 

berada dalam kondisi yang bersih dengan persentase rata-rata pada skala usaha I  

75,02%, pada skala usaha II 78,74% dan skala usaha III adalah 83,75%. Hal ini 

dikarenakan peternak anggota KAN Jabung sudah memiliki drainase dan ventilasi 

udara yang bagus di lingkungan kandang tempat pemerahan dan selalu 

membersihkan alat pemerahan sebelum dan sesudah pemerahan. 

Kandang ternak perah yang harus bersih agar susu tidak terkontaminasi dari 

benda-benda asing. Hal ini ditambahkan oleh Supar dan Ariyanti (2008) Susu 

sangat peka terhadap cemaran kuman dan mudah rusak. Kerusakan susu akibat 

kontaminasi kuman membahayakan konsumen, karena dapat terjadi penularan 

penyakit seperti Brucellosis dan Tubercullosis (TBC). Kontaminasi 

mikroorganisme dapat mempengaruhi kualitas dan masa simpan. Keadaan 

lingkungan yang kurang bersih dapat mempermudah terjadinya pencemaran. 

Pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber seperti kulit sapi, ambing, air, 

lantai, debu, manusia, peralatan, dan udara. Jumlah mikroorganisme dalam susu 
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akibat kontaminasi melalui udara sekitar 100–1500 koloni/ml, melalui 

kontaminasi ambing dan sekitarnya ditemukan 300–4000 koloni/ml, dan melalui 

sanitasi yang buruk pertambahan mikroorganisme mencapai 500–15000 

koloni/ml. 

Mutu atau kerusakan air susu bisa saja disebabkan karena tercemarnya susu 

oleh mikroorganisme atau benda asing lain seperti penambahan komponen lain 

yang berlebihan (gula, lemak nabati, pati, dll). Sifat fisik susu meliputi warna, bau 

dan rasa, berat jenis, titik didih, titik beku dankekentalannya. Warna susu berkisar 

antara putih kebiruan hingga kuning keemasan akibat penyebaran butiran koloid 

lemak, kalsium kaisenat serta bahan utama pemberi warna kekuninganyaitu 

karoten dan riboflavin (Vit. B2). Aroma susu bersifat khas dan mudah hilang 

apabila terjadikontak dengan udara. Cita rasa asli susu hampir tidak dapat 

dideskripsikan tetapi secara umum agak manis dan agak asin. Rasa manis ini 

berasal dari laktosa sedangkan rasa asin berasal dariklorida, sitrat dan garam-

garam mineral lainnya susu mempunyai sifat-sifat atau karakteristik yang 

terkandung didalamnya (Dwi, 2011). 

4.2.3 Pakan dan Air Minum 

 Aspek ini berperan penting dalam menghasilkan kuantitas dan keamanan 

produk dari ternak. Jumlah pemberian pakan dan konsentrat yang sesuai dapat 

mempengaruhi jumlah produksi. Pakan hijauan yang diberikan oleh anggota KAN 

Jabung berupa rumput gajah (Pennisetum purpureum) dan konsentrat yang 

diberikan terdiri atas limbah roti dan campuran singkong. Berikut disajikan pada 

Tabel 8. Rata-rata penerapan aspek nutrisi.  

Tabel 8. Rata-rata Nutrisi 

No Aspek Nutrisi 
Skala Usaha (%) 

I II III 

3.1 Keamanan Pakan dan Ketersediaan Air yang 

Berkelanjutan 

55,29 57,13 68,09 

3.2 Menjamin Kualitas dan Kuantitas Pakan dan Air 44,59 44,64 51,48 

3.3 Mengontrol Kondisi Penyimanan Pakan 71,87 72,79 75,08 

3.4 Menjamin Pakan yang dibeli berasal dari Supplier 

yang Terjamin Kualitasnya 

66,66 69,44 81,58 
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 Rata - rata 59,60 61 69,05 

 

Berdasarkan Tabel 8. Penerapan aspek nutrisi di peternakan anggota KAN 

Jabung memiliki rata-rata sebesar 63,22%. Hal ini didukung dengan adanya 

sistem manajemen penyimpanan pakan yang baik. Ruangan penyimpanan pakan 

yang memiliki ventilasi, tidak memberikan pakan yang sudah berjamur dan 

pemberian pakan hijauan dengan cara dicacah tidak halus. Ditambahkan lagi oleh 

Hartutik (2006) dalam hal penyajian pakan sapi perah, strategi yang harus 

dilakukan adalah pemberian pakan hijauan dan konsentrat secara bersamaan 

menghindari penggilingan yang terlalu halus.  

Pemberian pakan dan air yang memiliki kualitas tinggi, air yang bersih dan 

pakan yang memiliki nilai nutrisi tinggi. Pertimbangan peternak anggota KAN 

jabung memberikan pakan dan air yang mengacu pada periode laktasi untuk 

menghasilkan produksi susu sapi yang tinggi.  

Penyediaan bahan pakan sapi perah yang dilakukan peternak anggota 

KAN Jabung yaitu mempertimbangkan faktor palatabilitas, nilai nutrisi, 

ketersediaan dan harga terjangkau. Ternak diberi dua kelompok pakan yaitu pakan 

hijauan dan pakan konsentrat. Pemberian pakan yang diberikan anggota 

peternakan berupa hijauan tiga kali dalam sehari setelah dilakukan pemerahan dan 

konsentrat dua kali yaitu sebelum dilakukan pemerahan.  Penyusunan ransum 

yang dilakukan untuk ternak sapi perah haruslah seimbang dalam arti ransum 

yang diberikan harus sesuai dengan jumlah dan proporsi semua kebutuhan nutrisi 

sapi perah dalam keadaan layak 24 jam. Salah satu strategi yang dapat dilakukan 

adalah memperhatikan tingkat degradasi pakan di dalam rumen. 
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4.2.4 Kesejahteraan Ternak  

 Rata-rata implementasi GDFP aspek kesejateraan ternak pada anggota 

KAN Jabung disajikan pada Tabel 9.   

Tabel 9. Rata-rata Penerapan GDFP Kesejahteraan Ternak 

No Aspek Kesejateraan Ternak  
Skala Usaha (%) 

I II III 

4.1 Bebas dari rasa lapar dan haus 52,62 51,23 63,62 

4.2 Bebas dari ketidaknyamanan lingkungan 47,18 46,26 50,05 

4.3 Bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit 59,29 59,96 65,20 

4.4 

4.5 

Bebas dari cekaman dan tekanan 

Bebas bergerak sesua dengan tingkah laku ternak 

39,70 

50,00 

39,71 

50,00 

43,15 

74,67 

 Rata - rata 49,76 49,43 51,77 

 

 Pada table 9. Digambarkan perhitungan rata-rata implementasi aspek 

kesejateraan ternak yang meliputi ternak yang bebas dari rasa haus, bebas dari 

rasa tidak nyaman lingkungan, bebas dari sakit, cedera dan penyakit, bebas dari 

cekaman dan tekanan dan bebas bergerak. Peternak anggota KAN Jabung 

memiliki prioritas penerapan pada aspek bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit 

yaitu rata-rata pada skala usaha I 59,29%, skala usaha II 59,96% dan pada skala 

usaha III 65,20% hal ini dikarenakan ternak yang sakit dan  memproduksi susu 

sapi perah yang tidak dapat di setor pada pos susu.  

 Secara keseluruhan penerapan aspek lingkungan dalam kategori sedang 

dan dari penerapan bebas dari lapar dan haus sudah baik. ditambahkan oleh Mukti 

(2007) kebutuhan dasar ternak dalam peternakan yaitu, kondisi nyaman dan 

perlindungan yang layak, kecukupan air yang bersih dan pakan untuk menjaga 

kesehatan, kebebasan dalam bergerak, kebebasan untuk berinteraksi dengan ternak 

lain, kesempatan untuk beraktivitas sesuai dengan perilaku alaminya, 

Pencahayaan yang cukup, lantai yang baik dan tidak rusak, pencegahan atau 

diagnosis berkala, pengobatan dari perlakuan yang buruk, perlukaan, infestasi 

parasit penyakit dan pencegahan dari pemotongan yang tidak beralasan. 
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4.2.5 Lingkungan  

 Aspek lingkungan merupakan aspek yang menjamin lingkungan sekitar 

peternakan tidak mengalami kerusakan dan menjamin kebersihan kandang agar 

ternak terbebas dari penyakit dan susu tidak terkontaminasi dengan bakteri luar. 

Berikut disajikan rata-rata penerapan GDFP aspek ;ingkungan di anggkota KAN 

Jabung pada Tabel 10.  

Tabel 10. Rata-rata Penerapan GDFP Lingkungan 

No Aspek Lingkungan 
Skala Usaha (%) 

I II III 

5.1 Implementasi sistem peternakan ramah lingkungan 51,44 52,8 58,61 

5.2 Manajemen penanganan limbah 52,59 58,14 56,36 

5.3 Menjamin peternakan tidak menimbulkan efek 

terhadap lingkungan sekitar 

68,52 66,67 71,64 

 Rata - rata 57,52 59,20 62,20 

  

Berdasarkan rata-rata penerapan aspek lingkungan di wilayah anggota 

peternak KAN Jabung dapat disimpulkan, penerapan yang cukup baik. Hal ini 

dikarenakan KAN Jabung memiliki program kerja dengan memberikan 

penyuluhan kepada anggota peternak cara penanganan limbah peternakan yaitu 

dengan biogas dan juga pembuatan pupuk organik. Pembuangan feses ternak juga 

dilakukan jauh dari sumber air agar tidak memiliki efek terhadap lingkungan 

sekitar, akan tetapi pembuangan feses yang dilakukan peternak tidak jauh dari 

lingkungan perumahan penduduk.  

Anggota peternak juga menggunakan limbah pertanian sebagai pakan 

alternative untuk menghemat biaya. Pakan limbah yang biasa digunakan adalah 

daun tebu. Serta menanam sendiri rumput dengan menggunakan pupuk organik. 

Upaya peternak untuk melakukan pengelolaan ternak dengan memperhatikan 

kondisi lingkungan yang terdapat disekitranya sehingga ternak dapat berkembang 

secara normal. Kondisi lingkungan yang terdapat disekitar kandang akan 

memberikan dampak terhadap kondisi ternak sendiri sehingga mempengaruhi 

kondisi kesehatan ternak. 
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4.2.6 Sosial dan Ekonomi 

 Aspek terakhir dalam GDFP yang dikeluarkan FAO pada tahun 2011 yaitu 

aspek sosial dan ekonomi, hal ini meliputi segala tentang SOP, pegawai, dan 

catatan keuangan. Berikut ini disajikan pada Tabel 11. Tentang rata-rata 

penerapan aspek sosial ekonomi di wilayah anggota peternak KAN Jabung.  

Tabel 11. Rata-rata Penerapan GDFP Sosial-Ekonomi 

No Aspek Sosial-Ekonomi 
Skala Usaha (%) 

I II III 

5.1 Implementasi manajemen SDM yang efektif dan 

bertanggung jawab 

12,43 19,34 32,72 

5.2 Menjamin kegiatan di dalam peternakan dilakukan 

dengan aman dan kompeten 

13,81 27,62 44,29 

5.3 Manajemen keuangan 35,19 68,51 82,07 

 Rata - rata 20,48 38,49 53,03 

  

Berdasarkan rata-rata penerapan pada Tabel 11. dapat diketahui penerapan 

aspek yang masih rendah yaitu hanya 20,48% pada skala I dan 38,49% pada skala 

II hal ini dikarenakan cara peternak yang masih tradisional yang tidak memiliki 

pekerja dan SOP yang baik dalam peternakan. Sedangkan yang cukup baik 

penerapan pada skala usaha III hal ini dikarenakan jumlah ternak yang lebih 

banyak dibandingkan darin skala I dan II membuat manajemen peternakan yang 

sudah baik dari segi hal recording, dan memiliki karyawan sesuai dengan jumlah 

ternak yang ada sehingga proses merawat ternak dapat secara maksimal 

dilakukan, akan tetapi skala usaha III juga tidak memiliki SOP. Sub-aspek 

manajemen keuangan yang merupakan prioritas penerapan pada aspek sosial-

ekonomi hal ini dikarenakan pencatatan logistik peternakam yang baik dilakukan 

pihak KAN Jabung dengan memberikan kartu penerimaan konsentrat dan catatan 

pelayanan kesehatan.  

 

4.3 Tampilan Produksi Susu Sapi Perah PFH 

 Produksi susu sapi perah di KAN Jabung disajikan pada Tabel 12. Sesuai 

rata-rata produksi harian per skala. Data lebih lengkap pada Lampiran 4. 
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Tabel 12. Rata Tampilan Produksi Susu Sapi Perah 

 Skala Usaha 

 I II III 

 𝒏 ̅ (Produksi) 𝒏 ̅(Produksi) 𝒏 ̅ (Produksi) 

Rata-rata Produksi perhari 
  8,11  

(LTR) 
 

9,39 

(LTR) 
 

10,98 

(LTR) 

  

Perbedaan jumlah produksi ini disetiap skala terjadi dikarenakan jumlah 

ternak yang berbeda dan perbedaan jumlah ternak laktasi. Selain itu perbedaan ini 

disebabkan tatalaksana yang baik pada skala III juga menjadi faktor pendukung 

jumlah produksi yang tinggi. Selain itu pemberian nutrisi pakan yang rendah juga 

mempengaruhi tampilan produksi susu sapi perah. Ditambahkan oleh Sutarno 

(2002) pemberian pakan hijauan 10% dari bobot badan hanya mampu 

memproduksi 3-4 liter perhari dan kebutuhan hidup pokok saja.  

 Sapi Fries Holland atau FH, di Amerika Serikat disebut Holstein Friesian 

atau disingkat Holstein. Sedangkan di Europa disebut Friesian. Bobot badan sapi 

betina dewasa yang ideal adalah 628 kg, sedangkan yang jantan dewasa bobotnya 

1000 kg. Sapi FH adalah sapi perah yang produksi susunya tertinggi, 

dibandingkan bangsa-bangsa sapi perah lainya, dengan kadar lemak susu yang 

rendah. Produksi susu rata-rata di Indonesia per hari 10 liter/ekor (Sudono, et al., 

2003). Performa produksi dari seekor sapi perah dapat dilihat dari produksi susu, 

lama laktasi, puncak laktasi, dan lama kering. Setiap sapi perah memiliki nilai 

yang berbeda dalam hal tersebut, sehingga perlu adanya sebuah pencatatan untuk 

dijadikan pedoman yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam seleksi sapi perah yang memiliki produktivitas tinggi. 

4.4 Multiple Regresi Good Dairy Farming Practice (GDFP) dengan Tampilan 

Produksi 

 Penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda untuk 

mendapatkan hasil statistik, hubungan antara implementasi GDFP FAO 2011 

dengan tampilan hasil produksi susu sapi perah PFH di Anggota Peternak KAN 

Jabung. Dimana variabel dependent adalah Tampilan produksi susu sapi perah 

PFH(y’)dengan satuan liter  dan variabel independent adalah persentase penerapan 

aspek-aspek GDFP yaitu kesehatan ternak(x1), higienis pemerahan(x2), pakan-



49 
 

mineral(x3), kesejahteraan ternak(x4), lingkungan(x5) dan sosial-ekonomi(x6). 

Perhitungan statistik menggunakan aplikasi Statistical Product and Service 

Solution(SPSS).  

4.4.1 Multiple Regresi Good Dairy Farming Practice (GDFP) dengan 

Tampilan Produksi pada skala usaha I 

  Berikut ini disajikan pada Tabel 13. Hasil analisis regresi berganda GDFP 

dengan tampilan produksi susu sapi perah di KAN Jabung dan perhitungan lebih 

lengkap pada Lampiran5. 

 

Tabel 13. Hasil analisis regresi berganda GDFP dengan tampilan produksi susu 

sapi perah di KAN Jabung pada skala usaha I 

 

Variabel Koefisien 

regresi 

Sig 

Konstan 

X1 “Kesehatan ternak” 

X2 “Higeinis pemerahan” 

X3 “Pakan dan mineral” 

X4 “Kesejahteraan ternak” 

X5 “Lingkungan” 

X6 “Sosial dan ekonomi” 

20.532 

.155 

1.139 

.346 

.089 

.809 

2.878 

.200 

.813 

.384 

.666 

.871 

.171 

.003 

R square 65,8%   

 

Berdasarkan perhitungan koefisien regresi pada tabel 13 dapat diketahui 

20,532 yang dimana memiliki arti apabila implementasi GDFP meningkat pada 

skala usaha I sebesar 1% maka tampilan produksi mengalami peningkatan sebesar 

20,532 liter. Koefisien regresi kesehatan ternak(x1) pada skala usaha I sebesar 

0,155 yang memiliki arti apabila implementasi GDFP aspek kesehatan mengalami 

kenaikan 1% maka tampilan produksi mengalami peningkatan sebesar 0,155 liter. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik koefisien regresi pada aspek higienies 

pemerahan(x2), apabila aspek higienies pemerahan mengalami kenaikan 1% maka 

tampilan produksi susu sapi perah meningkat sebesar 1,139 liter. Aspek nutrisi 

pakan dan mineral (x3) memiliki koefisien regresi sebesar skala usaha I 0,346 
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yang berarti mengalami peningkatan 0,346 liter setiap peningkatan implementasi 

GDFP sebesar 1%. Aspek kesejahteraan ternak (x4) memiliki nilai koefisien 

regresi pada skala usaha I 0,089 yang memiliki arti apabila implementasi GDFP 

aspek kesehatan mengalami kenaikan 1% maka tampilan produksi mengalami 

peningkatan sebesar 0,089 liter. Penerapan GDFP aspek lingkungan(x5) dihasilkan 

perhitungan statistik koefisien regresi pada skala usaha I sebesar 0,809 yang 

memiliki arti penambahan 0,809 liter setiap peningkatan 1% implementasi GDFP. 

Implementasi GDFP aspek sosial ekonomi(x6) dihasilkan perhitungkan statistik 

koefisien regresi pada skala usaha I 2,878, yang memiliki arti penambahan 2,878 

liter setiap peningkatan 1% implementasi GDFP. 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel-variabel GDFP terhadap tampilan produksi susu sapi perah 

diwilayah kerja KAN Jabung. Variabel GDFP lebih dari 2 digunakan adjusted R 

square. Besarnya adjusted R square adalah 0,471, hal ini berarti sebesar 47,1% 

tampilan produksi susu sapi perah dipengaruhi oleh variabel-variabel GDFP yang 

meliputi, “Kesehatan ternak”, “Higienis pemerahan”, “Pakan dan mineral”, 

“Kesejahteraan ternak”, “lingkangan” dan “Sosial-ekonomi” sedangkan 52,9% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh penerapan 

variabel-variabel GDFP “Kesehatan ternak”, “Higienis pemerahan”, “Pakan dan 

mineral”, “Kesejahteraan ternak”, “lingkangan” dan “Sosial-ekonomi” terhadap 

tampilan produksi susu sapi perah diwilayah kerja KAN Jabung. Karena Fhitung 

> Ftabel yaitu 3,522 > 2,81, maka dapat disimpulkan ada pengaruh signifikan 

pada skala usaha I  pada saat penerapan variabel-variabel GDFP secara bersama-

sama terhadap tampilan produksi susu sapi perah. 

Perhitugan uji T hitung untuk menguji hipotesis variabel aspek-aspek GDFP 

yang meliputi kesehatan ternak(x1), higienis pemerahan(x2), pakan-mineral(x3), 

kesejahteraan ternak(x4), lingkungan(x5) dan sosial-ekonomi(x6) terhadap 

tampilan produksi susu sapi perah. Hipotesis penelitian ini adalah : 

- H0 : Tidak ada hubungan yang nyata antara implementasi aspek-aspek 

GDFP dengan penampilan produksi susu sapi perah PFH di anggota KAN 

Jabung. 
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- H1 : Terdapat hubungan yang nyata antara implementasi aspek-aspek 

GDFP dengan penampilan produksi susu sapi perah PFH di anggota KAN 

jabung.  

T hitung pada skala usaha I pada aspek kesehatan ternak adalah sebesar 0,242 

hal ini dapat ditarik kesimpulan. H0 diterima dan H1 ditolak hal ini dikarenakan T 

hitung 0,242 < T.tabel 2.119905299. yang berarti tidak ada hubungan nyata antara 

penerapan kesehatan ternak dengan tampilan produksi di skala usaha I. T hitung 

pada skala usaha I pada aspek Higienis pemerahan adalah sebesar 0,906 hal ini 

dapat ditarik kesimpulan. H0 diterima dan H1 ditolak hal ini dikarenakan T hitung 

0,906 < T.tabel 2.119905299. yang berarti tidak ada hubungan nyata antara 

penerapan higienis dengan tampilan produksi di skala usaha I. T hitung pada skala 

usaha I pada aspek pakan dan minerak adalah sebesar 0,433 hal ini dapat ditarik 

kesimpulan. H0 diterima dan H1 ditolak hal ini dikarenakan T hitung 0,433 < 

T.tabel 2.119905299. yang berarti tidak ada hubungan nyata antara pakan dan 

mineral dengan tampilan produksi di skala usaha I. Pada skala usaha I T hitung 

yang dihasilkan pada aspek kesejahteraan ternak adalah 0,166 dan untuk T.tabel 

diketahui 2.119905299. berdasarkan perhitungan statistik dapat disimpulkan 

T.hitung 0,166 < 2.119905299 T.tabel yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. 

Pada skala usaha I T hitung yang dihasilkan pada aspek lingkungan adalah 1,464 

dan untuk T.tabel diketahui 2.119905299. berdasarkan perhitungan statistik dapat 

disimpulkan T.hitung 1,464 < 2.119905299 T.tabel yang berarti H0 diterima dan 

H1 ditolak. Pada skala usaha I T hitung yang dihasilkan pada aspek sosial ekonomi 

adalah 3,731 dan untuk T.tabel diketahui 2.119905299. berdasarkan perhitungan 

statistik dapat disimpulkan T.hitung 3,731 < 2.119905299 T.tabel yang berarti H1 

diterima dan H0 ditolak.  

4.4.2 Multiple Regresi Good Dairy Farming Practice (GDFP) dengan 

Tampilan Produksi pada skala usaha II 

Berikut ini disajikan pada Tabel 14. Hasil analisis regresi berganda GDFP 

dengan tampilan produksi susu sapi perah di KAN Jabung dan perhitungan lebih 

lengkap pada Lampiran5. 
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Tabel 14. Hasil analisis regresi berganda GDFP dengan tampilan produksi susu 

sapi perah di KAN Jabung pada skala usaha II 

Variabel Koefisien regresi Sig. 

Konstan 

X1 “Kesehatan ternak” 

X2 “Higeinis pemerahan” 

X3 “Pakan dan mineral” 

X4 “Kesejahteraan ternak” 

X5 “Lingkungan” 

X6 “Sosial dan ekonomi” 

11.516 

.453 

.054 

.073 

.165 

.096 

.060 

.125 

.105 

.947 

.842 

.449 

.574 

.781 

R square 31,1 %   

 

Berdasarkan perhitungan koefisien regresi pada tabel 14 dapat diketahui 

11,516 yang dimana memiliki arti apabila implementasi GDFP meningkat pada 

skala usaha II sebesar 1% maka tampilan produksi mengalami peningkatan 

sebesar 11,516 liter. Koefisien regresi kesehatan ternak(x1) pada skala usaha II 

sebesar 0,453  yang memiliki arti apabila implementasi GDFP aspek kesehatan 

mengalami kenaikan 1% maka tampilan produksi mengalami peningkatan sebesar 

0,453 liter. Berdasarkan hasil perhitungan statistik koefisien regresi pada aspek 

higienies pemerahan(x2) 0,054 ,apabila aspek higienies pemerahan mengalami 

kenaikan 1% maka tampilan produksi susu sapi perah meningkat sebesar 0,054 

liter. Aspek nutrisi pakan dan mineral (x3) memiliki koefisien regresi sebesar 

skala usaha II 0,073 yang berarti mengalami peningkatan 0,073 liter setiap 

peningkatan implementasi GDFP sebesar 1%. Aspek kesejahteraan ternak (x4) 

memiliki nilai koefisien regresi pada skala usaha II 0,165 yang memiliki arti 

apabila implementasi GDFP aspek kesehatan mengalami kenaikan 1% maka 

tampilan produksi mengalami peningkatan sebesar 0,165 liter. Penerapan GDFP 

aspek lingkungan(x5) dihasilkan perhitungan statistik koefisien regresi pada skala 

usaha II sebesar 0,096 yang memiliki arti penambahan 0,96 liter setiap 

peningkatan 1% implementasi GDFP. Implementasi GDFP aspek sosial 

ekonomi(x6) dihasilkan perhitungkan statistik koefisien regresi 0,060 yang 

memiliki arti penambahan 0,060 liter setiap peningkatan 1% implementasi GDFP. 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
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pengaruh variabel-variabel GDFP terhadap tampilan produksi susu sapi perah 

diwilayah kerja KAN Jabung. Variabel GDFP lebih dari 2 digunakan adjusted R 

square. Besarnya adjusted R square adalah 0,064, hal ini berarti sebesar 6,4% 

tampilan produksi susu sapi perah dipengaruhi oleh variabel-variabel GDFP yang 

meliputi, “Kesehatan ternak”, “Higienis pemerahan”, “Pakan dan mineral”, 

“Kesejahteraan ternak”, “lingkangan” dan “Sosial-ekonomi” sedangkan 95,6% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh penerapan 

variabel-variabel GDFP “Kesehatan ternak”, “Higienis pemerahan”, “Pakan dan 

mineral”, “Kesejahteraan ternak”, “lingkangan” dan “Sosial-ekonomi” terhadap 

tampilan produksi susu sapi perah diwilayah kerja KAN Jabung. Karena Fhitung 

< Ftabel yaitu 0,828 < 2,81, maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh 

signifikan pada skala usaha II  pada saat penerapan variabel-variabel GDFP secara 

bersama-sama terhadap tampilan produksi susu sapi perah. 

Perhitugan uji T hitung untuk menguji hipotesis variabel aspek-aspek GDFP 

yang meliputi kesehatan ternak(x1), higienis pemerahan(x2), pakan-mineral(x3), 

kesejahteraan ternak(x4), lingkungan(x5) dan sosial-ekonomi(x6) terhadap 

tampilan produksi susu sapi perah. Hipotesis penelitian ini adalah : 

- H0 : Tidak ada hubungan yang nyata antara implementasi aspek-aspek 

GDFP dengan penampilan produksi susu sapi perah PFH di anggota KAN 

Jabung. 

- H1 : Terdapat hubungan yang nyata antara implementasi aspek-aspek 

GDFP dengan penampilan produksi susu sapi perah PFH di anggota KAN 

jabung.  

Pada skala usaha II T hitung yang dihasilkan pada aspek kesehatan ternak 

adalah 1,767 dan untuk T.tabel diketahui 2.119905299. berdasarkan perhitungan 

statistik dapat disimpulkan T.hitung 1,767 < 2.119905299 T.tabel yang berarti H0 

diterima dan H1 ditolak. Pada skala usaha II T hitung yang dihasilkan pada aspek 

Higienis pemerahan adalah 0,068 dan untuk T.tabel diketahui 2.119905299. 

berdasarkan perhitungan statistik dapat disimpulkan T.hitung 0,068 < 

2.119905299 T.tabel yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Pada skala usaha II 

T hitung yang dihasilkan pada aspek pakan dan mineral adalah 0,204 dan untuk 
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T.tabel diketahui 2.119905299. berdasarkan perhitungan statistik dapat 

disimpulkan T.hitung 0,204 < 2.119905299 T.tabel yang berarti H0 diterima dan 

H1 ditolak. Pada skala usaha II T hitung yang dihasilkan pada aspek kesejahteraan 

ternak adalah 0,785 dan untuk T.tabel diketahui 2.119905299. berdasarkan 

perhitungan statistik dapat disimpulkan T.hitung 0,785 < 2.119905299 T.tabel 

yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Pada skala usaha II T hitung yang 

dihasilkan pada aspek kesejahteraan ternak adalah 0,580 dan untuk T.tabel 

diketahui 2.119905299. berdasarkan perhitungan statistik dapat disimpulkan 

T.hitung 0,580 < 2.119905299 T.tabel yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. 

Pada skala usaha II T hitung yang dihasilkan pada sosial ekonomi adalah 0,285 

dan untuk T.tabel diketahui 2.119905299. berdasarkan perhitungan statistik dapat 

disimpulkan T.hitung 0,285 < 2.119905299 T.tabel yang berarti H0 diterima dan 

H1 ditolak.  

4.4.3 Multiple Regresi Good Dairy Farming Practice (GDFP) dengan 

Tampilan Produksi pada skala usaha III 

Berikut ini disajikan pada Tabel 15. Hasil analisis regresi berganda GDFP 

dengan tampilan produksi susu sapi perah di KAN Jabung dan perhitungan lebih 

lengkap pada Lampiran5. 

 

Tabel 15. Hasil analisis regresi berganda GDFP dengan tampilan produksi susu 

sapi perah di KAN Jabung pada skala usaha III 

 

Variabel Koefisien regresi Sig. 

Konstan 

X1 “Kesehatan ternak” 

X2 “Higeinis pemerahan” 

X3 “Pakan dan mineral” 

X4 “Kesejahteraan ternak” 

X5 “Lingkungan” 

X6 “Sosial dan ekonomi” 

24.406 

.581 

.969 

.868 

.337 

.345 

.198 

.022 

.233 

.160 

.218 

.402 

.141 

.348 

R square 34,8 %   
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Berdasarkan perhitungan koefisien regresi pada tabel 15 dapat diketahui 

24,406 yang dimana memiliki arti apabila implementasi GDFP meningkat pada 

skala usaha III sebesar 1% maka tampilan produksi mengalami peningkatan 

sebesar 24,406 liter. Koefisien regresi kesehatan ternak(x1) pada skala usaha III 

sebesar 0,581 yang memiliki arti apabila implementasi GDFP aspek kesehatan 

mengalami kenaikan 1% maka tampilan produksi mengalami peningkatan sebesar 

0,581 liter. Berdasarkan hasil perhitungan statistik koefisien regresi pada aspek 

higienies pemerahan(x2) 0,969 ,apabila aspek higienies pemerahan mengalami 

kenaikan 1% maka tampilan produksi susu sapi perah meningkat sebesar 0,969 

liter. Aspek nutrisi pakan dan mineral (x3) memiliki koefisien regresi sebesar 

skala usaha III 0,868 yang berarti mengalami peningkatan 0,868 liter setiap 

peningkatan implementasi GDFP sebesar 1%. Aspek kesejahteraan ternak (x4) 

memiliki nilai koefisien regresi pada skala usaha III 0,337 yang memiliki arti 

apabila implementasi GDFP aspek kesehatan mengalami kenaikan 1% maka 

tampilan produksi mengalami peningkatan sebesar 0,337 liter. Penerapan GDFP 

aspek lingkungan(x5) dihasilkan perhitungan statistik koefisien regresi pada skala 

usaha III sebesar 0,345 yang memiliki arti penambahan 0,345 liter setiap 

peningkatan 1% implementasi GDFP. Implementasi GDFP aspek sosial 

ekonomi(x6) dihasilkan perhitungkan statistik koefisien regresi 0,198 yang 

memiliki arti penambahan 0,198 liter setiap peningkatan 1% implementasi GDFP. 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel-variabel GDFP terhadap tampilan produksi susu sapi perah 

diwilayah kerja KAN Jabung. Variabel GDFP lebih dari 2 digunakan adjusted R 

square. Besarnya adjusted R square adalah 0,348, hal ini berarti sebesar 34,8% 

tampilan produksi susu sapi perah dipengaruhi oleh variabel-variabel GDFP yang 

meliputi, “Kesehatan ternak”, “Higienis pemerahan”, “Pakan dan mineral”, 

“Kesejahteraan ternak”, “lingkangan” dan “Sosial-ekonomi” sedangkan 76,2% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh penerapan 

variabel-variabel GDFP “Kesehatan ternak”, “Higienis pemerahan”, “Pakan dan 

mineral”, “Kesejahteraan ternak”, “lingkangan” dan “Sosial-ekonomi” terhadap 

tampilan produksi susu sapi perah diwilayah kerja KAN Jabung. Karena Fhitung 
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< Ftabel yaitu 1,070 < 2,77, maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh 

signifikan pada skala usaha III  pada saat penerapan variabel-variabel GDFP 

secara bersama-sama terhadap tampilan produksi susu sapi perah. 

Perhitugan uji T hitung untuk menguji hipotesis variabel aspek-aspek GDFP 

yang meliputi kesehatan ternak(x1), higienis pemerahan(x2), pakan-mineral(x3), 

kesejahteraan ternak(x4), lingkungan(x5) dan sosial-ekonomi(x6) terhadap 

tampilan produksi susu sapi perah. Hipotesis penelitian ini adalah : 

- H0 : Tidak ada hubungan yang nyata antara implementasi aspek-aspek 

GDFP dengan penampilan produksi susu sapi perah PFH di anggota KAN 

Jabung. 

- H1 : Terdapat hubungan yang nyata antara implementasi aspek-aspek 

GDFP dengan penampilan produksi susu sapi perah PFH di anggota KAN 

jabung.  

T hitung pada skala usaha III pada aspek kesehatan ternak adalah sebesar 

1,257 hal ini dapat ditarik kesimpulan. H0 diterima dan H1 ditolak hal ini 

dikarenakan T hitung 1,257 < T.tabel 2,10092204. yang berarti tidak ada 

hubungan nyata antara penerapan kesehatan ternak dengan tampilan produksi di 

skala usaha III. T hitung pada skala usaha III pada aspek higienies pemerahan 

adalah sebesar 1,499 hal ini dapat ditarik kesimpulan. H0 diterima dan H1 ditolak 

hal ini dikarenakan T hitung 1,499 < T.tabel 2.10092204. yang berarti tidak ada 

hubungan nyata antara penerapan higienis pemerahan dengan tampilan produksi 

di skala usaha III.T hitung pada skala usaha III pada aspek pakan dan mineral 

adalah sebesar 1,300 hal ini dapat ditarik kesimpulan. H0 diterima dan H1 ditolak 

hal ini dikarenakan T hitung 1,300 < T.tabel 2.10092204. yang berarti tidak ada 

hubungan nyata antara penerapan aspek pakan dan mineral dengan tampilan 

produksi di skala usaha III. T hitung pada skala usaha III pada aspek 

kesejahteraan ternak adalah sebesar 0,869 hal ini dapat ditarik kesimpulan. H0 

diterima dan H1 ditolak hal ini dikarenakan T hitung 0,869 < T.tabel 2.10092204. 

yang berarti tidak ada hubungan nyata antara penerapan aspek kesejahteraan 

ternak dengan tampilan produksi di skala usaha III. T hitung pada skala usaha III 

pada aspek lingkungan adalah sebesar 1,575 hal ini dapat ditarik kesimpulan. H0 

diterima dan H1 ditolak hal ini dikarenakan T hitung 1,575 < T.tabel 2.10092204. 

yang berarti tidak ada hubungan nyata antara penerapan aspek lingkungan dengan 
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tampilan produksi di skala usaha III. T hitung pada skala usaha III pada aspek 

sosial ekonomi adalah sebesar 0,975 hal ini dapat ditarik kesimpulan. H0 diterima 

dan H1 ditolak hal ini dikarenakan T hitung 0,975 < T.tabel 2.10092204. yang 

berarti tidak ada hubungan nyata antara penerapan aspek sosial ekonomi dengan 

tampilan produksi di skala usaha III.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang korelasi Good Dairy 

Farming Practice (GDFP) terhadap tampilan produksi di wilayah kerja 

Anggota KAN Jabung adalah. 

1. Koefisiensi Determinan(R2) pada skala usaha I sebesar 0,658 atau 65,8%, 

skala usaha II sebesar 0.311% atau 31,1% dan pada skala usaha III sebesar 

0,348 atau 34,8%. 

2. Penerapan GDFP pada anggota peternak di KAN Jabung adalah 48.07% 

pada skala I, 55.81% pada skala usaha II dan 66.57% pada skala usaha III. 

5.2 Saran 

Perlu adanya upaya peningkatan GDFP untuk meningkatkan tampilan 

produksi di anggota peternak, agar dapat memenuhi kebutuhan susu nasional 

Indonesia. 
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LAMPIRAN SKOR GDFP 

KESEHATAN TERNAK BUSU 
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PEMERAHAN BUSU 
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PAKAN DAN MINERAL 
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KESEJAHTERAAN TERNAK  
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LINGKUNGAN 
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Lampiran 2. Kepemilikan Ternak Sapi Perah  

Skala III 

 

SKALA II 

No Nama Anggota JANTAN KERING DARA PEDET LAKTASI JUMLAH 

TERNAK 

No Nama Anggota JANTAN KERING DARA PEDET LAKTASI 
JUMLAH 

TERNAK 

1 Suhardi 1 1 2 2 2 8 

2 Lutfiah 2 1 3 0 3 9 

3 Khoiri 0 1 2 3 2 8 

4 Gianto 1 0 2 1 3 7 

5 Sugeng 2 1 0 4 3 10 

6 Tadjab 1 0 3 3 3 10 

7 Puriono 1 1 2 3 5 12 

8 Janip 1 2 0 2 3 8 

9 sobirin 1 1 2 3 4 11 

10 SONO 2 2 2 2 4 12 

11 SOLIKIN 1 1 4 2 5 14 

12 SUDIONO 0 1 2 1 3 7 

13 PARIMAN 1 2 0 2 3 8 

14 IKSAN 1 2 2 1 4 10 

15 NUR SHOLEH 1 1 1 1 4 8 

16 DARTI 0 0 1 1 5 7 

17 MAHMUDAH 0 0 2 3 3 8 

18 KARTONO 1 0 5 2 3 11 

19 TIRTO 1 2 2 1 4 10 
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1 JUWARIAH 1 0 1 0 2 4 

2 MARMI 0 1 0 1 3 5 

3 KOMARI 0 2 0 0 2 4 

4 SUNAJI 1 1 0 0 2 4 

5 NGATMARI 1 0 1 0 4 6 

6 HENDIK 0 0 1 0 3 4 

7 NURUL 0 1 1 0 3 5 

8 MESTI 0 2 0 0 3 4 

9 SANAWI 0 1 1 0 3 5 

10 RUBAI 0 1 2 0 3 6 

11 SUNARYO 1 1 1 0 3 6 

12 KAMITHORI 0 0 0 1 3 4 

13 ANIPAH 1 1 0 0 3 5 

14 NAIMI 0 2 0 0 3 5 

15 CAKPRI 0 1 2 0 3 6 

16 JUAIRI 0 1 1 0 3 5 

17 SWARI 0 1 0 1 4 6 

18 KUSNO 1 0 1 1 2 5 

 

Lampiran 2. Kepemilikan Ternak Sapi Perah  

SKALA I  

No Nama Anggota JANTAN KERING DARA PEDET LAKTASI JUMLAH 

TERNAK 

1 MARIADI 0 1 1 0 1 3 

2 JANALI 0 1 0 0 2 3 

3 JUARIYAH 0 1 1 0 1 3 

4 KASIANI 0 0 1 0 1 2 
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5 GIANTO 0 0 1 0 2 3 

6 RIONO 0 0 0 1 2 3 

7 RUBIATI 0 0 1 0 1 2 

8 YONI 1 0 0 1 1 3 

9 TIARI 0 0 0 1 2 3 

10 FARID 0 1 0 0 2 3 

11 SURIYAN 0 0 0 1 2 3 

12 PAETRI 0 0 0 0 2 2 

13 AMALIA 1 1 0 0 1 3 

14 DASENI 0 1 1 0 1 3 

15 MULIONO 0 0 0 1 1 2 

16 AKHMAD 0 0 0 1 1 2 

17 WARIONO 0 0 0 1 2 3 

18 LATIF 1 0 1 0 1 3 
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Lampiran 5. Perhitungan Statistik Regresi linier berganda 

Skala Usaha I 

 
Regression 

 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Sosial Ekonomi, 

Lingkungan, 

Kesehatan 

Ternak, Milking 

Hygenies, 

Kesejahteraan 

Ternak, Pakan 

dan Mineralb 

. Enter 

a. Dependent Variable: Produksi 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .811a .658 .471 3.42811 

a. Predictors: (Constant), Sosial Ekonomi, Lingkungan, Kesehatan Ternak, 

Milking Hygenies, Kesejahteraan Ternak, Pakan dan Mineral 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 248.340 6 41.390 3.522 .034b 

Residual 129.272 11 11.752   

Total 377.611 17    

a. Dependent Variable: Produksi 

b. Predictors: (Constant), Sosial Ekonomi, Lingkungan, Kesehatan Ternak, Milking Hygenies, 

Kesejahteraan Ternak, Pakan dan Mineral 

 

 

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.532 15.057  1.364 .200 

Kesehatan Ternak .155 .637 .045 .242 .813 

Milking Hygenies 1.139 1.257 .212 .906 .384 

Pakan dan Mineral .346 .781 .116 .443 .666 

Kesejahteraan Ternak .089 .533 .032 .166 .871 

Lingkungan .809 .552 .312 1.464 .171 

Sosial Ekonomi 2.878 .771 .702 3.731 .003 

a. Dependent Variable: Produksi 

 
Skala Usaha II 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Sosial Ekonomi, 

Kesejahteraan 

Ternak, 

Lingkungan, 

Kesehatan 

Ternak, Milking 

Hygenies, Pakan 

dan Mineralb 

. Enter 

a. Dependent Variable: Produksi 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .558a .311 .064 1.13301 

a. Predictors: (Constant), Sosial Ekonomi, Kesejahteraan Ternak, 

Lingkungan, Kesehatan Ternak, Milking Hygenies, Pakan dan Mineral 

 

 

ANOVAa 



72 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6.381 6 1.064 .828 .572b 

Residual 14.121 11 1.284   

Total 20.502 17    

a. Dependent Variable: Produksi 

b. Predictors: (Constant), Sosial Ekonomi, Kesejahteraan Ternak, Lingkungan, Kesehatan Ternak, 

Milking Hygenies, Pakan dan Mineral 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11.516 6.938  1.660 .125 

Kesehatan Ternak .453 .257 .541 1.767 .105 

Milking Hygenies .054 .796 .039 .068 .947 

Pakan dan Mineral .073 .358 .120 .204 .842 

Kesejahteraan Ternak .165 .210 .239 .785 .449 

Lingkungan .096 .166 .153 .580 .574 

Sosial Ekonomi .060 .212 .080 .285 .781 

a. Dependent Variable: Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skala Usaha III 

Regression 

 

Variables Entered/Removeda 
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Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Sosial, 

kesehatan, 

Kesejahteraan, 

Milking, 

Lingkungan, 

Pakanb 

. Enter 

a. Dependent Variable: Produksi 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .590a .348 .023 1.62923 

a. Predictors: (Constant), Sosial, kesehatan, Kesejahteraan, Milking, 

Lingkungan, Pakan 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17.035 6 2.839 1.070 .432b 

Residual 31.853 12 2.654   

Total 48.888 18    

a. Dependent Variable: Produksi 

b. Predictors: (Constant), Sosial, kesehatan, Kesejahteraan, Milking, Lingkungan, Pakan 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 24.406 9.266  2.634 .022 
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kesehatan .581 .462 .481 1.257 .233 

Milking .969 .646 1.005 1.499 .160 

Pakan .868 .668 1.171 1.300 .218 

Kesejahteraan .337 .388 .351 .869 .402 

Lingkungan .345 .219 .460 1.575 .141 

Sosial .198 .203 .283 .976 .348 

a. Dependent Variable: Produksi 

 

 
 

 

 


