
I. KERANGKA PENDEKATAN TEORI  

A. Tinjauan Pustaka 

1. Usaha Ternak Sapi Perah 

Usaha ternak sapi perah menganut sistem agribisnis sama halnya dalam 

usaha pertanian, yaitu sistem pengelolaan secara terpadu dan menyeluruh yang 

terdiri atas kegiatan yang dimulai dari hulu (upstream), budidaya (onfarm), hilir 

(downstream). Kegiatan hulu terdiri atas penyediaan pasokan input dan sarana 

produksi, sedangkan kegiatan hilir lebih meyangkut kegiatan pengolahan produk 

turunan dan pemasaran. Menurut Firman (2010), menyatakan bahwa ada satu 

komponen dalam sub sistem agribisnis, yaitu subsistem penunjang agribisnis 

seperti lembaga keuangan, pendidikan & pelatihan, penyuluhan, riset & 

pengembangan, koperasi, lembaga jaminan mutu, dan lembaga lain yang 

mendukung. Berikut adalah pola agribisnis dalam usaha ternak sapi perah  : 

 

 

 

 

 

                                       

Gambar 1. Sistem Agribisnis Usaha Ternak Sapi Perah 
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a. Jenis Sapi Perah 

Sapi perah merupakan jenis sapi yang menghasilkan susu sebagai produk 

utama. Menurut Firman (2010), sapi perah memiliki dua bangsa, yaitu Bos 

taurus dan Bos indicus. Bos taurus adalah bangsa sapi yang hidup di daerah 

dengan iklim subtropis atau daerah yang mempunyai empat musim (semi, panas, 

gugur, salju) dengan ciri utamanya yaitu tidak memiliki punuk di punggungnya, 

contoh sapi yang termasuk dalam bangsa Bos taurus adalah sapi Shorthorn (dari 

Inggris), Guersey (dari Inggris), Holstein Fresian/Fries Holland (dari Belanda), 

Ayshire (dari Scotlandia Selatan), Jersey (dari Selat Channel), Brown Swiss (dari 

Switzerland), Red Danish (dari Denmark), Droguhtmaster (dari Australia), dan 

jenis sapi perah lainnya yang merupakan turunan atau hasil persilangan dari 

bangsa-bangsa sapi perah tersebut. Sedangkan bangsa sapi Bos indicus adalah 

bangsa sapi yang hidup di daerah tropis atau beriklim panas dengan ciri 

utamanya yaitu memiliki punuk di punggungnya, contoh sapi yang termasuk 

dalam bangsa Bos indicus yaitu sapi Zebu (dari india), Red Sindhi (dari india), 

Grati (hasil persilangan sapi FH dengan sapi madura), Sahiwal (dari pakistan), 

dan Sahiwal Cross (persilangan sapi FH dan sahiwal). 

Jenis sapi yang cocok untuk dipelihara di Indonesia yaitu sapi dengan jenis 

Bos Indicus dikarenakan Indonesia sendiri memiliki iklim tropis misalnya sapi 

yang cocok dipelihara adalah sapi dengan jenis Sahiwal. Akan tetapi 

berdasarkan sejarah sapi perah peternak di Indonesia lebih tertarik pada sapi 

dengan jenis FH walaupun harus dipelihara di daerah-daerah berhawa dingin 

atau dengan ketinggian diatas 800 meter diatas permukaan laut, akan tetapi 

dengan teknologi terkini yaitu teknologi close house system yang dapat 



memanipulasi suhu dan kelembapan udara di dalam kandang sehingga sapi FH 

merasa seperti tinggal di daerah subtropis. Muljana (1982) menyatakan bahwa 

jenis sapi friestan holstein memiliki ciri-ciri seperti memiliki warna belang hitam 

dengan putih atau coklat dan putih, bagian bawah kaki dan ekor berwarna putih, 

memiliki tanduk pendek yang menghadap ke arah muka , tidak tahan panas, 

memiliki berat badan 650 kg untuk jenis betina, dan memiliki struktur tubuh 

yang tegap. 

b. Pemilihan Lokasi Ternak  

Pemilihan tempat untuk usaha ternak sapi perah perlu diperhatikan, karena 

sapi perah sangat sensitif terhadap iklim tempat tinggalnya. Sebagai contoh sapi 

perah FH cocok dipelihara di daerah dengan ketinggian 750-1250 meter diatas 

permukaan laut, dengan suhu dibawah 18,3º C atau 17-22º C, dengan 

kelembapan 55%, hal tersebut perlu diperhatikan karena sapi FH berasal dari 

daerah beriklim subtropis (Siregar et.al., 1996 dalam Firman, 2010). Terdapat 

faktor faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan tempat untuk pendirian 

kandang yaitu lokasi, iklim, biaya pembangunan, dan kegunaan bangunan 

(Muljana, 1982). 

Setelah tempat untuk usaha ternak cocok dengan syarat hidup sapi perah 

maka dapat dibuat kandang. Pengelolaan perkandangan sapi perah di Indonesia 

terdapat dua sistem yang digunakan yaitu sistem perkandangan dan pasture 

grazing, umumnya di Indonesia peternak menggunakan sistem perkandangan 

untuk pengelolaan sapi perahnya dan hanya sebagian kecil saja yang 

mengunakan sistem pasture grazing yaitu sistem merumput. Biasanya sistem 

pasture grazing lebih cendrung dilakukan oleh perusahaan peternakan sapi perah 



karena sistem ini memerlukan banyak modal untuk membuat lahan merumput 

yang luas. Menurut Firman, 2010, terdapat tiga tipe kandang sapi perah yaitu 

conventional type, loose housing, dan free stall system. 

a. Conventional Type, yaitu kandang dimana sapi perah diikat dalam satu 

kandang, semua aktivitas dilakukan pada kandang tersebut misalnya 

aktivitas memakan rumput dan konstrat, pemerahan, pelayanan Insemenasi 

Buatan (IB) & kesehatan, dan tempat istirahat ternak. 

b. Loose Housing, yaitu jenis kandang dimana aktivitas memerah, memakan 

hijauan dan konsentrat, serta istirahat dilakukan ditempat yang terpisah. 

c. Freestall system, merupakan sistem kandang yang tidak menggunakan 

penyekat sehingga sapi dapat leluasa untuk bergerak dalam kandang.  

d. Pemeliharaan Sapi Perah 

Menurut Muljana (1982), terdapat 3 tahap pemeliharaan sapi perah yaitu 

perawatan pada anakan sapi perah/pedet, perawatan pada sapi dara, dan 

perawatan pada sapi betina dewasa.  

1) Pemeliharaan Anakan Sapi Perah/Pedet 

Pemeliharan ini merupakan tahapan yang perlu diperhatikan karena pedet 

rentan terhadap penyakit dan bisa menyebabkan kematian. Normalnya setelah 

30 menit dilahirkan pedet akan berlatih berdiri dan berusaha meminum susu 

yang mengandung kolostrum. Air susu kolostrum yang diberikan pada pedet 

sangat penting, sebab air susu kolostrum mengandung nutrisi tinggi yang 

penting untuk pedet.  Setelah dipisahkan dari induknya, pedet akan diajari 

meminum susu dengan cara menjilati jari kita sampai pedet tersebut terbiasa 

untuk minum di ember yang berisi susu. Susu yang diberikan adalah susu 



hangat dengan suhu 32-37º C. Setelah berumur 2 minggu pedet juga diajari 

memakan hijauan muda dan segar sebelum mencapai umur 6 bulan, maksimal 

pemberian pakan hijauan yaitu sebanyak 5 kg.  

Setelah berumur 4-5 minggu pedet juga harus diajari memakan konsentrat 

dengan jumlah awal sebanyak 0,25 kg yang kemudian jumlahnya ditingkatkan 

seiring pertambahan berat badan pedet. Dan yang terpenting adalah pedet juga 

harus diajari untuk meminum air, sehingga pada saat sedang kehausan pedet 

sudah terbiasa meminum air.  

2) Pemeliharaan Sapi Dara 

Sapi dara merupakan pedet yang sudah berumur 6 sampai 18 bulan. 

Menurut Muljana (1982) Sapi perah FH diperkirakan bisa mencapai dewasa 

tubuh antara umur 15 – 18 bulan. Sapi dara akan diseleksi berdasarkan turunan 

yang bagus, tidak terserang penyakit atau cacat. Sapi dara yang sudah dipilih 

harus diberikan konsentrat yang berkualitas dan jumlah pemberiannya harus 

disesuaikan dengan umur dan pertumbuhannya. 

Sapi dara yang sudah berumur 17 – 18 bulan sudah dapat dikawinkan, sebab 

pada umur tersebut sapi dara sudah mencapai dewasa kelamin dan bobot ternak 

diharapkan bisa mencapai 300 kg, apabila peternak terlalu cepat mengawinkan 

sapi daranya, dapat mengakibatkan kesulitan dalam melahirkan sebab tubuh 

sapi dara belum siap untuk menerima kebuntingan, disamping itu produksi susu 

sapi dara juga akan menjadi rendah dan kondisi pedet yang dilahirkan juga akan 

menjadi lemah.  

  



3) Pemeliharaan Sapi Perah Betina Dewasa 

Sapi perah dewasa merupakan sapi perah yang telah siap dikawinkan yaitu 

dengan usia mencapai 15-18 bulan. Pemeliharaan yang dilakukan pada sapi 

perah betina dewasa yaitu meliputi pemberian pakan, pemerahan, penanganan 

sapi kering, penanganan reproduksi, pemandian, perawatan kesehatan, dan lain 

sebagainya.  

Pemberian pakan pada sapi perah betina dewasa dilakukan sesuai umur, 

petumbuhan dan produksi susunya. Proporsi pakan yang diberikan yaitu 10% 

dari jumlah bobot tubuhnya, misalnya jika suatu sapi perah dewasa dengan bobot 

500 kg maka diberikan pakan sebanyak 50 kg. Sedangkan untuk pemberian 

konsentrat yaitu 2:1 tergantung pada susu yang dihasilkan, jika sapi perah 

menghasilkan susu sebanyak 2 liter maka diberi konsentrat sebanyak 1 kg.  

Pemerahan dapat dilakukan setelah sapi perah dara bunting melahirkan 

anak sapi/pedet. Pemerahan dilakukan agar susu dapat diproduksi setiap harinya. 

Selain dapat dijual, susu juga diperlukan untuk pedet yang belum disapih. 

Pemerahan dapat dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan tangan 

dan ember untuk menampung susu, dan juga menggunakan alat pemerah susu. 

Sebelum dilakukan pemerahan, terlebih dahulu bagian ambing dan puting susu 

dibersihkan menggunakan air hangat, kemudian jika pemerahan dilakukan 

secara manual terlebih dahulu ditambahkan pelumas atau vaselin supaya 

mempermudah proses pemerahan. Setelah itu dilakukan foremilk, yaitu 

membuang hasil perahan sebanyak 3-5 kali, hal ini dilakukan untuk menjaga 

kualitas susu sehingga susu akan lebih sedikit mengandung bakteri.  



Penanganan sapi kering atau masa kering merupakan masa yang dialami 

sapi setelah mencapai kebuntingan selama 10 bulan. Jika sapi yang bunting 

merupakan sapi dara dan baru pertama kali beranak, maka belum dapat 

dikatakan mengalami masa kering karena sapi dara belum memproduksi susu. 

Perawatan yang dilakukan hanya perlu diberi pakan hijauan saja sampai sapi 

perah tersebut mencapai puncak produksinya.  

2. Fungsi Produksi  

Fungsi produksi merupakan hubungan jumlah produksi barang yang 

dipengaruhi oleh penggunaan faktor dalam produksi. Menurut Soekartawi 

(1995), faktor produksi dapat disebut “korbanan produksi” karena faktor tersebut 

“dikorbankan” untuk sebuah hasil produksi. Sedangkan menurut Mubyarto 

(1973) fungsi produksi merupakan suatu fungsi yang menunjukan hubungan 

antara hasil produksi (output) dengan faktor-faktor produksi (input), dalam 

bentuk matematika sederhananya dapat ditulitskan sebagai berikut : 

Y = f ( X1 ,X2 ,X3 ,.., Xn ) 

Keterangan :  

Y   = Hasil produksi fisik  

X1 ,X2 ,X3 ,..,Xn = Faktor-faktor produksi 

Menurut Leftwich (1981), fungsi produksi merupakan hubungan pisik 

antara input (sumber-sumber masukan) dengan output (barang-barang atau jasa 

yang dihasilkan) tanpa memperhitungkan harga, fungsi produksi dapat 

dinyatakan dengan persamaan sistematis. Barang yang dihasilkan dinyatakan 

dalam X, sedangkan sumber-sumber yang dipergunakan dinyatakan dengan 

a,b,c... dan seterusnya. 



Dalam fungsi produksi terdapat salah satu model yang dapat digunakan 

untuk melakukan analisis terhadap suatu usaha tani yaitu fungsi produksi Cobb-

Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas merupakan suatu fungsi  atau 

persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, dimana variabel pertama 

yaitu variabel dependen (Y) dan  variabel lain disebut variabel independen (X).  

Hubungan penggunaan fungsi produksi Cobb-Douglas dengan usaha 

ternak sapi perah yaitu bertujuan untuk mengetahui besarnya output yang 

dihasilkan yaitu susu, sehingga dapat diketahui masing-masing input mana saja 

dianggap berpengaruh dalam meningkatkan produksi, tetapi tergantung dari 

hubungannya dengan input tersebut apakah input tersebut bersifat positif atau 

negatif. Secara sistematis fungsi produksi Cobb-Douglas dapat dijelaskan 

sebagai berikut (Soekartawi, 1995) : 

Y= a X1
b1 X2

b2..... Xn
bn eu 

Keterangan :  

Y  = Variabel output 

a,b  = Besaran koefisien yang diduga 

X1 ,X2 ,...,Xn = Variabel input 

e  = Tingkat kesalahan (disturbance term) 

u  = Logaritma natural ; e = 2,718 

Untuk menduga parameter dalam persamaan fungsi Cobb-Douglas 

terlebih dahulu harus dilakukan pengubahan terlebih dahulu kedalam bentuk 

linier, secara sistematis persamaan dapat menjadi :  

  



lnY =  b0  + b1 ln X1 + b2 ln X2 +........... bn ln Xn + e 

Menurut Zulfikar (2017) menyatakan bahwa produksi susu per ekor sapi 

dipengaruhi oleh variabel seperti Lama laktasi, Calving Interval, Pengalaman, 

dummy pengelolaan, dan dummy pendidikan non-formal. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Susu 

Susu merupakan cairan berwarna putih yang di sekresikan oleh kelenjar 

mamae (ambing) pada mamalia betina, untuk bahan makan dan gizi bagi 

anaknya (Winarno, 1993). Susu segar merupakan bahan makanan yang bergizi 

karena mengandung zat-at makanan yang lengkap dan seimbang seperti protein, 

lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh manusia 

(Saleh, 2004). Biasanya susu yang dikonsumsi oleh masyarakat merupakan susu 

yang berasal dari sapi perah, atau bisa disebut susu sapi, berikut adalah 

kandungan nutrisi yang terkandung dalam susu sapi (Firman, 2010). Usaha 

ternak sapi perah merupakan usaha peternakan menghasilkan susu sebagai 

produk utamanya. Dalam proses produksi susu, terdapat faktor yang 

diperkirakan mempengaruhi jumlah produksi susu, faktor tersebut antara lain  

pemberian hijauan, pemberian konsentrat, kepemilikan sapi laktasi, umur sapi 

laktasi, dan pengalaman beternak.  

a. Pakan Hijauan 

Hijauan merupakan merupakan pakan utama untuk sapi perah, pakan 

contoh pakan hijauan yang digunakan sebagai pakan yaitu rumput-rumputan, 

rumput gajah, dan tebon jagung. Hijauan merupakan bagian komponen utama 

dalam pakan sapi perah karena hijauan memiliki kandungan serat yang tinggi 

(Firman, 2010). 



Rini Afrida (2017) menyatakan bahwa diketahui bahwa variabel jumlah pakan 

hijauan dan ampas tahu mempunyai pengaruh nyata baik secara serempak 

maupun parsial terhadap produksi susu kambing etawa. Penggunaan variabel 

hijauan dan ampas tahu secara bersama-sama mempunyai pengaruh nyata 

terhadap produksi susu kambing perah peranakan etawa. Sedangkan untuk 

pengujian parsial untuk variabel hijauan mempunyai pengaruh nyata terhadap 

produksi susu kambing perah. 

b. Konsentrat 

Konsentrat merupakan pakan ternak campuran yang dibuat dari pollard, 

bungkil kelapa, mineral, corn gluten feed (CGF), dan kalsium. Konsentrat 

mengandung protein, vitamin serta karbohidrat yang dibutuhkan oleh sapi perah. 

Penggunaan konsentrat pada sapi perah yaitu setiap dua liter susu yang 

dihasilkan maka diberikan konsentrat sebanyak 1 kg, biasanya juga konsentrat 

dapat dicampur juga dengan pakan hijauan (Firman, 2010).  

Menurut Adinegoro (2016) menunjukan bahwa penggunaan faktor input 

tenaga kerja, pakan hijauan, dan pakan konsentrat memiliki pengaruh nyata 

dalam produksi susu sapi perah di KTTSP Kania Kabupaten Bogor. Untuk 

penggunaan variabel konsentrat diduga memiliki pengaruh dalam produksi susu 

sapi yang dapat dilihat melalui hubungan korelasi antara pakan konsentrat 

dengan produksi susu sapi, nilai korelasi variabel menunjukan bahwa hubungan 

atau korelasi antara konsentrat dengan produksi susu sapi cukup kuat, searah dan 

signifikan. 

  



c. Jumlah Ternak Laktasi  

Laktasi merupakan sebuah masa dimana sapi perah sudah bisa 

menghasilkan susu. Masa laktasi berlangsung antara waktu beranak sampai 

dengan masa buntingan selama 305 hari atau 10 bulan. Produksi susu per hari 

mulai menurun setelah laktasi dua bulan. Demikian pula kadar lemak susunya, 

mulai menurun setelah 1-2 bulan masa laktasi. Dari 2-3 bulan masa laktasi, kadar 

lemak susu mulai konstan,kemudian akan naik sedikit.  

Menurut Haloho et, al. (2013) diketahui bahwa kepemilikan sapi perah di 

Kabupaten Semarang yaitu dengan komposisi 223 ekor ternak laktasi, dan 181 

ekor ternak non laktasi. Berdasarkan jumlah tersebut rata-rata kepemilikian sapi 

perah per-orangnya adalah sebanyak 5,05 ekor dimana 2,78 ekor (55,9%) 

merupakan sapi laktasi. Hal seperti ini kurang menguntungkan peternak, karena 

usaha peternakan sapi perah dapat menghasilkan keuntungan apabila jumlah sapi 

laktasi yang dimiliki lebih besar dari 60%.  

Selain itu menurut Gultom (2015) menyatakan bahwa jumlah kepemilikan 

sapi laktasi mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produksi susu peternak. 

d. Umur Sapi 

Menurut Sudono, et. al (2003) sapi yang beranak pada umur yang lebih 

tua (3 tahun) akan menghasilkan susu yang lebih banyak daripada sapi-sapi yang 

beranak pada umur muda (2 tahun). Produksi susu akan terus meningkat dengan 

bertambahnya umur sapi hingga berumur 7-8 tahun. Setelah umur tersebut, 

produksi susu akan menurun sedikit demi sedikit sampai sapi berumur 11-12 

tahun. Hal ini disebabkan oleh kondisi tubuh sapi telah menurun dan senilitas 

(ketuaan) meningkatnnya hasil susu setiap laktasi dari umur 2-9 tahun itu 



disebabkan bertambahnya besar sapi karena pertumbuhan dan jumlah sel dalam 

ambing juga bertambah. Turunnya hasil dalam susu pada hewan tua disebabkan 

oleh aktivitas kelenjar-kelenjar ambing sudah berkurang. Kemampuan seekor 

sapi dara untuk berproduksi tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan 

badannya, tetapi juga pertumbuhan ambingnya yang mencapai pertumbuhan 

maksimum saat laktasi ke-4 atau ke-5. 

 (Pasaribu & Idris., 2015) dalam penelitiannya menjelaskan secara 

bersama sama jumlah pakan, jumlah air minum, umur ternak, luas kandang, dan 

interval pemerahan memiliki pengaruh nyata terhadap produksi susu sapi perah 

di Kabupaten Karo. Sedangkan secara parsial pengaruh jumlah pakan dan 

interval pemerahan memiliki pengaruh secara nyata terhadap produksi susu di 

Kabupaten Karo.                                                                                                                                                                                                                                                      

e. Pengalaman Beternak 

Pengalaman beternak merupakan peubah yang berperan menentukan 

sebuah keberhasilan peternak dalam meningkatkan pengembangan usahanya. 

Pengalaman beternak umumnya dapat diperoleh dari orangtuanya secara turun 

temurun. Menurut Febriana dan Liana, (2008) semakin lama seseorang memiliki 

pengalaman beternak akan semakin mudah peternak mengatasi kesulitan 

maupun tantangan yang akan dihadapinya.  

4. Pendapatan Usaha Ternak  

Soekartawi (1995) menjelaskan bahwa pendapatan dapat mempengaruhi 

banyak barang yang dikonsumsi, semakin bertambahnya pendapatan maka 

barang yang dikonsumsi tidak hanya bertambah melaiknan kualitas barang yang 

dikonsumsi juga menjadi lebih baik.   



Dalam usaha ternak sapi perah, pendapatan peternak dipengaruhi oleh 

penerimaan dikurangi biaya eksplisit. Penerimaan peternak dapat dipengaruhi 

beberapa faktor seperti jumlah produksi susu,  penjualan sapi, dan penjualan 

limbah ternak. Pendapatan (NR) jika didefinisikan yaitu merupakan hasil 

penerimaan total (TR) dikurangi oleh total biaya eksplisit (TEC), dimana 

penerimaan total itu merupakan hasil kali dari total produksi dengan harga 

produk, yang  dapat dirumuskan sebagai berikut :  

TR = Q x P 

NR = TR – TEC 

Π = TR – (TIC+TEC) 

Keterangan :  

TR = Total Revenue / Penerimaan total 

Q = Total Produksi 

P = Harga produk 

NR = Net Revenue / Pendapatan 

TEC = Total Explicit Cost / Total biaya eksplisit  

Π = Profit / Keuntungan 

TIC = Total Implicyt Cost / Total biaya implisit 

Biaya Produksi merupakan total dari seluruh biaya yang diperlukan dalam 

suatu proses produksi yang bertujuan untk menghasilkan suatu barang atau 

produk. Menurut Firman (2010),  dalam usaha ternak sapi perah biaya dapat 

dibedakan menjadi dua komponen yang  terdiri atas 2 biaya, yaitu biaya eksplisit 

dan biaya implisit  : 

  



a. Biaya Eksplisit 

Merupakan biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh peternak untuk 

melakukan suatu usaha ternak selama proses produksi berlangsung. Biaya 

eksplisit biasanya meliputi upah tenaga kerja luar keluarga, pembelian pakan 

hijauan, konsentrat, obat-obatan atau vaksin, upah doktor hewan atau mantri, 

penyusutan alat dan biaya lain-lain. 

b. Biaya Implisit 

Biaya implisit merupakan biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan oleh 

peternak tetapi harus diperhitungkan juga. Biaya implisit biasanya meliputi upah 

tenaga kerja dalam keluarga, dan sewa lahan milik sendiri.  

Menurut Rahayu (2013) menyatakan bahwa dalam usaha ternak sapi 

perah, dengan skala kepemilikan 3 ekor sapi laktasi diperoleh rata-rata 

pengeluaran biaya tetap dengan skala kepemilikan 3 ekor sapi laktasi yaitu 

sebesar Rp. 2.046.666,67/ tahun untuk biaya penyusutan kandang dan peralatan. 

Sedangkan rata-rata pengeluaran biaya variabel dengan skala kepemilikan 3 ekor 

sapi laktasi yaitu Rp 7.071.570,83/ tahun untuk konsentrat, Rp. 2.851.562,50/ 

tahun untuk pakan hijauan, Rp.102.000,00/ tahun untuk keperluan obat, dan Rp. 

6.691.666,66/tahun untuk biaya tenaga kerja.  

Ernawan (2016) mengatakan diketahui bahwa total penerimaan pada usaha 

peternakan sapi perah di Desa Minggir Sari yaitu sebesar Rp. 56.069.700/tahun 

yang terdiri dari penjuaan susu sebesar Rp. 45.864.700/tahun, penjualan pedet 

sebesar Rp. 5.233.300/tahun, penjualan sapi afkir sebesar Rp. 3.925.000, dan 

penjualan limbah kotoran sebesar Rp. 1.046.700/tahun. Sedangkan total biaya 

yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp.52.934.600/tahun yang terdiri atas biaya tetap 



sebesar Rp. 8.141.100/tahun dan biaya variabel sebesar Rp. 44.793.500/tahun. 

Sehingga dapat diketahui bahwa keuntungan usaha peternakan sapi perah laktasi 

di Desa Minggirsari yaitu sebesar Rp.3.135.000/tahun. 

  



B. Kerangka Pemikiran 

Permintaan susu di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya, 

seiringan dengan itu populasi sapi perah di Indonesia pun terus meningkat dan 

juga produksi susu yang ikut meningkat. Untuk mengatasi tingginya permintaan 

susu di Indonesia pemerintah dapat mengatasinya dengan melakukan impor. 

Supaya impor susu dapat dikurangi maka perlu dilakukannya upaya 

pengembangan peternakan didalam negeri supaya produksi susu dalam negeri 

mampu memenuhi kebutuhan susu dalam negeri. Namun dalam pelaksanaan 

untuk meningkatkan produksi susu didalam negeri, terdapat kendala-kendala 

yang jika dibiarkan maka dapat membuat produksi susu didalam negeri menjadi 

terhambat. Kendala tersebut seperti harga susu yang diterima peternak 

cenderung fluktuatif dimana harga susu yang diterima oleh peternak dipengaruhi 

oleh kualitas susu yang dihasilkan. Selain itu terdapat juga kenaikan harga pada 

input usaha ternak sapi perah yaitu, pakan hijauan dan konsentrat yang semakin 

mahal dan hal tersebut tidak sebanding dengan kualitas dan jumlah susu yang 

dihasilkan. Dengan demikian perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dinilai 

memiliki pengaruh terhadap produksi susu di tingkat peternak, dalam penelitian 

ini faktor tersebut seperti jumlah pemberian pakan hijauan, konsentrat, , 

kepemilikan sapi laktasi, umur sapi, dan pengalaman beterrnak. Berikut adalah 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini :   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 
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