
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Buku Laporan Tahunan Direktorial Jendral Peternakan 2017, 

menjelaskan bahwa total kebutuhan susu segar di Indonesia yaitu mencapai 

angka 3,8 Juta Ton akan tetapi pada tahun 2017 produksi susu di Indonesia hanya 

mencapai angka 928.108 ton. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat 

kekurangan permintaan susu, pada tahun 2017 produksi susu segar dalam negeri 

hanya mencapai angka 928.108 ton, sementara permintaan susu pada tahun 

tersebut mencapai angka 3,8 juta ton, sehingga terdapat kekurangan sebanyak ± 

2,8 juta ton susu segar.  

Dalam setiap tahunnya produksi susu terus meningkat, akan tetapi jumlah 

permintaanya ikut meningkat juga. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat 

produksi susu di Indonesia masih rendah, hal tersebut dapat sebabkan karena 

penggunaan input produksi yang tidak sesuai sehingga output yang dihasilkan 

juga menjadi rendah. Selain itu Direktoriat Jendral Peternakan (2017), 

menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh usaha peternakan sapi perah di 

Indonesia masih di dominasi oleh peternak kecil dengan kepemilikan  2-3 ekor 

sapi/peternak dengan rata-rata tingkat produktifitas susu sebanyak 7-10 

liter/ekor/hari, skala kepemilikan yang rendah juga mempengaruhi jumlah susu 

yang diproduksi oleh tiap peternak.  

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu sentra peternakan sapi perah 

yang ada di Indonesia, pada tahun 2016 Provinsi Jawa Barat memberkan 

kontribusi terhadap total produksi susu di Indonesia yaitu sebanyak 294.318,562 

kg atau 294.318 ton susu terhadap produksi susu di Indonesia.  Produksi susu di 



Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari kontribusi tiap kabupaten dan kota yang 

ada dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, berikut adalah kontribusi produksi tiap 

kabupaten. 

Tabel 1. Data Produksi Susu Di Kabupaten Provinsi Jawa Barat 2016 

Kabupaten Produksi 

(kg) 

Kabupaten Produksi 

(kg) 

Bogor 15.273.785 Majalengka 1.681.262 

Sukabumi 7.816.638 Sumedang 19.943.639 

Cianjur 5.669.899 Indramayu 122.086 

Bandung 63.226.050 Subang 2.542.256 

Garut 33.152.194 Purwakarta - 

Tasikmalaya 4.941.083 Karawang 17.441 

Ciamis 235.452 Bekasi 180.222 

Kuningan 15.313.087 Bandung Barat 116.140.337 

Cirebon 190.523 Pangandaran - 

  Total 286.445.954 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Peternakan Jawa Barat 2016 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa total produksi susu tiap Kabupaten 

di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 286.445.954 kg. Sedangkan kabupaten 

dengan produksi susu terbesar pada tahun terdapat di Kabupaten Bandung Barat 

yaitu sebanyak 116.140.337 kg, disusul oleh Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 

63.226.050 kg dan Kabupaten Garut sebanyak 33.152.194 kg.  

Pangalengan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung 

secara geografis pangalengan memiliki ketinggian 1000-1420 meter diatas 

permukaan laut dan dikelilingi oleh pegunungan dengan dengan suhu udara 

berkisar antara 12-28º celcius, kelembapan udara antara 60-70%. Kondisi alam 

tersebut membuat pangalengan dikenal sebagai daerah pertanian dan juga sesuai 

untuk kegiatan pengembangan sapi perah, kegiatan produksi susu di Kecamatan 

Pangalengan dikelola oleh Koperasi Peternakan Bandung Selatan atau KPBS 

Pangalengan.  



KPBS Pangalengan merupakan sebuah koperasi yang ber anggotakan 

peternak sapi perah yang berada di Kecamatan Pangalengan atau disekitarnya. 

Menurut buku laporan akhir tahun KPBS Pangalengan 2017, tercatat bahwa total 

susu hasil produksi anggota yaitu mencapai 28.562.719 kg dengan rata-rata 

produksi per hari mencapai 79.341 kg. Berdasarkan data produksi susu anggota 

KPBS Pangalengan dapat dikatakan memberikan kontribusi produksi susu 

sebanyak 50% dari total produksi di wilayah Kabupaten Bandung.  

Dalam pelaksanaannya, sapi perah produktif menghasilkan susu pada saat 

masa laktasi yang berlangsung selama 10 bulan, masa laktasi ini sapi akan 

melahirkan anaknya kemudian diberikan inseminasi buatan, siklus ini akan terus 

berlangsung sampai dengan 7 kali sampai dengan dimana sapi tersebut sudah 

dinyatakan afkir. Supaya susu yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan 

produksinya baik, perlu dilakuannya perawatan yang intensif terhadap sapi 

perah. 

Permasalahan yang dihadapi oleh  peternak anggota KPBS Pangalengan 

yaitu terjadinya kenaikan harga pada salah satu input dalam usaha ternak sapi 

perah yaitu konsentrat, pada bulan Oktober 2018 terjadi kenaikan harga 

konsentrat sebanyak Rp. 300,00 sehingga harga konsentrat menjadi Rp. 2.800 

/kg untuk jenis reguler, dan Rp. 3.800 /kg  hal tersebut mengakibatkan adanya 

peningkatan biaya yang dikeluarkan oleh peternak, dimana mayoritas peternak 

banyak yang menggantungkan hidupnya pada usaha ternak sapi perah yang 

dijalankan. Selain itu peningkatan harga tersebut membuat peternak harus 

mengurangi pemberian konsentrat dimana hal tersebut mengakibatkan 

terjadinya penurunan secara kuantitas maupun kualitas susu yang diproduksi. 



Rendahnya kualitas susu dapat diketahui dari jumlah harga susu yang 

diterima oleh peternak, pada tahun 2017 harga susu tertinggi hanya mampu 

mencapai angka Rp. 5.252,35/kg sedangkan harga susu paling rendah yang 

dikeluarkan koperasi yaitu sebesar Rp. 4.100,00/kg dengan rata-rata produksi 

anggota 12 liter/hari/ekor, supaya mendapatkan pendapatan yang layak peternak 

harus melakukan peningkatan kualitas maupun kuantitas dari susu yang 

diproduksi, seperti memberikan pakan hijauan setidaknya sebanyak 10% dari 

bobot tubuhnya, memberi konsentrat sebanyak 1 kg untuk setiap 2 liter susu yang 

di produksi.  

Selain itu koperasi juga memiliki upaya untuk meningkatkan kualitas dan 

produksi susu yaitu seperti mendatangkan penyuluh langsung ke kandang 

peternak yang memiliki harga susu yang rendah untuk mengetahui apakah 

peternak tersebut sudah mengikuti standar operasional prosedur yang sudah 

ditentukan koperasi. Kemudian supaya produksi susu peternak dapat meningkat 

koperasi juga memberikan penyuluhan mengenai tata cara manajemen 

pemberian pakan, akan tetapi peternak tidak berantusias untuk mengikuti upaya 

tersebut, bahkan beberapa peternak juga sudah melakukan seperti arahan 

penyuluh tetapi tidak mengalami perubahan yang signifikan khususnya pada 

kuantitas susu yang di produksi. 

Dengan demikian hal tersebut menjadi menarik untuk dilakukan penelitian 

untuk mengetahui faktor apa saja yang dinilai memiliki pengaruh pada produksi 

susu sapi perah sehingga peternak dapat mengambil keputusan untuk 

menentukan input yang berpengaruh dalam peningkatan produksi sapi perah, 



dan seberapa besar pendapatan yang diperoleh peternak sapi perah ketika 

terdapat kenaikan harga konsentrat. 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan latar belakang dan permasalahan yang telah 

dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu sapi anggota 

KPBS Pangalengan. 

2. Mengetahui pendapatan usaha ternak sapi perah anggota KPBS 

Pangalengan. 

C. Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :  

1. Bagi Peternak Sapi Perah, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan untuk penggunaan faktor input dalam menjalankan maupun 

mengembangkan usaha ternak sapi perah.  

2. Bagi Penyuluh Peternakan, dapat menjadi informasi mengenai optimalisasi 

penggunaan input dalam produksi ternak sapi perah.  

3. Bagi Pembaca, sebagai informasi tambahan dan gambaran mengenai usaha 

ternak sapi perah, pendapatan dari usaha ternak sapi perah, dan apa saja  

faktor input dalam usaha ternak sapi perah. 

 


