
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pengembangan sapi perah di Indonesia pada dasarnya bertujuan meningkatkan 

produksi susu dalam negeri untuk mengantisipasi tingginya permintaan susu. Hal tersebut 

memberikan peluang bagi peternak terutama peternakan sapi perah rakyat untuk lebih 

meningkatkan produksi, sehingga ketergantungan akan susu impor dapat 

dikurangi.konsekuensi logis dari keadaan tersebut perlu ditunjang oleh perkembangan 

peternakan sapi perah agar eksis dalam penyediaan produksi susu dan dapat terjaga 

kelangsungan hidupnya (Suherman, 2008). 

 Keberadaan ternak dalam usaha tani selain menjadi sub sistem produksi yang mampu 

memberikan penghasilan usaha ternak juga berperan sebagai sumber pupuk organik dan 

sumber tenaga kerja. Pemeliharaan ataupun pengusahaannya di Indonesia pada umumnya 

masih dilakukan secara tradisional dan masih merupakan tulang punggung pemenuhan 

kebutuhan protein hewani. Usaha trnak sapi perah di pedesaan semula hanyalah sambilan, 

diharapkan dapat menjadi usaha penting bagi peternak untuk meningkatkan pendapatan 

dengan meningkatkan populasi dan produksi susu. Swastika, Manikmas, Sayaka dan 

Kariyasa (2005) menyatakan bahwa peternakan sapi perah di Indonesia umumnya merupakan 

usaha keluarga dipedesaan dalam skala kecil, sedangkan usaha skala besar masih sangat 

terbatas dan umumnya merupakan usaha sapi perah yang baru tumbuh. 

 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).  

 Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang potensial untuk 

pengembangan ternak sapi perah dan Desa Panditan merupakan salah satu Desa di 

Kecamatan Lumbang yang menjadi sasaran untuk pengembangan sapi perah. Desa Panditan 

termasuk dalam wilayah kerja dari KUTT (Koperasi Umum Tani Ternak) Suka Makmur 

Grati yang menghasilkan susu dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Lumbang. Hampir 

semua dari penduduk Desa Panditan  memiliki ternak sapi perah disamping usaha lainnya. 



Berkaitan dengan pengembangan ternak sapi perah di Desa Panditan dan masyarakatnya juga 

mempunyai usaha dibidang lainnya, maka perlu adamya penelitian tentang konstribusi 

pendapatan usaha ternak sapi perah terhadap pendapatan rumah tangga peternak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Berapa besar pendapatan ternak sapi perah menurut skala usaha dalam menunjang 

pendapatan rumah tangga peternak? 

2. Apakah faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga dari usaha 

ternak sapi perah menurut skala usaha? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 

1. Menganalisis berapa besar pendapatan ternak sapi perah menurut skala usaha dalam  

menunjang pendapatan rumah tangga peternak. 

2. Menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga peternak 

sapi perah menurut skala usaha. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian, sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam  merumuskan usaha–

usaha yang perlu ditempuh untuk meningkatkan pengembangan usaha. 

2. Sebagai bahan informasi khususnya tentang konstribusi pendapatan usaha ternak sapi 

perah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Kerangka Pikir 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

 Berdasarkan Gambar kerangka pikir diatas penghasilan rumah tangga pada penelitian  
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bagi menjadi 3, yaitu usaha non farm, off farm, dan on farm. Non farm adalah usaha diluar 

bidang pertanian yang dilakukan oleh anggota keluarga untuk menambah pendapatan 

keluarga yang masih berusia produktif, misalnya wiraswasta, buruh, pedagang, dan lain – 

lain. Off farm adalah usaha yang masih berkaitan dengan usaha pertanian yang dilakukan 

oleh anggota keluarga untuk menambah penghasilan, misalnya buruh tani, penggarap sawah, 

dan lain – lain. On farm merupakan usaha tani yang pendapatannya diperoleh dari hasil 

ladang/sawah sendiri.  

 Pendapatan sapi perah membutuhkan modal yang terdiri dari modal tetap dan modal 

tidak tetap. Langkah selanjutnya untuk menjalankan usaha peternakan sapi perah diperlukan 

biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap agar dapat menghasilkan 

suatu produk dari ternak sapi perah. Penjualan dari produk tersebut dinamakan sebagai 

penerimaan sapi perah, dan selisih dari peneriman dan biaya produksi di sebut pendapatan 

sapi perah.  

 Pendapatan masing – masing peternak jumlahnya tidak akan sama, karena ditentukan 

oleh perbedaan dari penguasaan aset, profil peternak, dan profil usaha. besar kecilnya nilai 

penguasaan aset akan berpengaruh terhadap penggolongan strata usaha yang di bagi menjadi 

3 skala usaha yaitu skala I, skala II, dan skala III. Pendapatan sapi perah kemudian 

dibandingkan dengan pendapatan non sapi perah dan dilihat kontribusinya. Besarnya 

pendapatan sapi perah akan menentukan lanjut atau tidaknyasuatu peternakanuntuk tetap 

melakukan usaha peternakan. 

1.6 Hipotesis 

1. Umur peternak, pendidikan peternak, jumlah ternak, pengalaman beternak, 

penerimaan sapi perah dan pendapatan non sapi perah berpengaruh positif 

terhadap pendapatan peternak sapi perah. 

2. Jumlah anggota keluarga, dan luas lahan tidak berpengaruh terhadap pendapatan 

peternak sapi perah. 

3. Pakan merupakan variabel yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan, 

semakin besar jumlah biaya pakan maka pendapatan semakin kecil dan jika biaya 

pakan semakin kecil maka pendapatan akan semakin besar. 

4. Penjualan sapi tak produktif berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak 

sapi perah. 



5. Produksi susu merupakan penghasilan terbesar dan sangat berpengaruh terhadap 

pendapatan, semakin tinggi produksi susu maka pendapatan juga semakin besar 

dan semakin rendah produksi susu maka pendapatan akan semakin kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


