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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dengan 

bentuk negara yang berpulau-pulau menjadikan negeri ini memiliki sumber 

daya alam yang melimpah baik itu di darat maupun di laut. Berbagai potensi 

sumber daya alam yang di miliki Indonesia ini memberikan keuntungan yang 

lebih dibandingkan dengan negara lain yang sumber daya alamnya hanya 

sedikit. Letak Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa serta 

perkembangan berbagai jenis flora dan fauna. Masyarakat Indonesia sejak 

dahulu sudah memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada di negeri ini 

dan telah mengembangkannya ke dalam berbagai sektor. Salah satu sektor 

yang menjadi andalan di negeri ini adalah sektor pertanian di mana sebagai 

besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sektor 

pertanian di Indonesia ini terbagi-bagi kedalam beberapa bagian seperti 

pertanian lahan basah dan lahan kering, perkebunan, perladangan serta 

peternakan. 

Saat ini yang penting untuk diperhatikan adalah pada sektor peternakan 

terutama peternakan sapi perah. Seperti diketahui bahwa peternakan sapi perah 

di indoneeia belum berkembang secara optimal, dapat dilihat dari produksi 

susu nasional yang baru mencapai 25-30% kebutuhan konsumsi nasional 

sementara susu dan produk olahan sisanya masih diimpor dari negara lain 

seperti Filipina, New Zealand dan Australia. Hal ini terjadi karena terdapat 
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beberapa faktor yang menghambat berkembanya usaha ternak sapi perah di 

Indonesia antara lain permodalan, pemasaran, dan persaingan, pengusaha ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan peternak, serta sarana transportasi (Rukmana, 

2009:7) 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 

751/kpts/Um/10/1982 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha 

Peningkatan Produksi Dalam Negeri, usaha ternak sapi perah dibagi menjadi 

dua bentuk.  Pertama, peternakan sapi perah rakyat yaitu usaha ternak sapi 

perah yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang memiliki sapi 

perah kurang dari 10 ekor sapi laktasi (dewasa) atau memiliki jumlah 

keseluruhan kurang dari 20 ekor sapi perah campuran.  Kedua, perusahaan 

peternakan sapi perah, yaitu usaha ternak sapi perah untuk tujuan komersil 

dengan produksi utama susu sapi, yang memiliki lebih dari 10 ekor sapi laktasi 

(dewasa) atau memiliki jumlah keseluruhan lebih dari 20 ekor sapi perah 

campuran. 

Erwidodo (1998) dan (Swastika et al., 2005) menyatakan bahwa 

peternakan sapi perah di Indonesia umumnya merupakan usaha keluarga di 

pedesaan dalam skala kecil, sedangkan usaha skala besar masih sangat terbatas 

dan umumnya merupakan usaha sapi perah yang baru tumbuh.  Komposisi 

peternak sapi perah diperkirakan terdiri dari 80 persen peternak kecil dengan 

kepemilikan sapi perah kurang dari empat ekor, 17 persen peternak dengan 

kepemilikan sapi perah empat sampai tujuh ekor, dan tiga persen kepemilikan 

sapi perah lebih dari tujuh ekor. 
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Kondisi peternakan sapi perah di Indonesia saat ini adalah skala usaha 

kecil (dua sampai lima ekor), motif usahanya adalah rumah tangga, dilakukan 

sebagai usaha sampingan atau usaha utama, masih jauh dari teknologi serta 

didukung oleh manajemen usaha dan permodalan yang masih lemah 

(Erwidodo,1993).  

Dengan gencarnya program pemerintah dalam pengembangan Koperasi 

Unit Desa (KUD) di wilayah pedesaan. Di dirikanlah Koperasi Unit Desa 

(KUD) Tani Makmur yang merupakan organisasi ekonomi rakyat pedesaan, 

Dengan adanya Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur sangat besar 

pengaruhnya terhadap kemampuan ekonomi masyarakat pedesaan. Jadi 

koperasi unit Desa (KUD) ini bisa di katakana sebagai koperasi serba usaha, 

karena dalam kegiatanya mampu menyediakan berbagai fasilitas serta 

kebutuhan yang di perlukan oleh para anggotanya. Sehingga dapat 

meningkatkan dan memeratakan pendapatan pada para anggota koperasi pada 

khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. Koperasi Unit Desa (KUD) 

merupakan salah satu wadah ekonomi rakyat pedesaan yang di galakan dalam 

pembinaan petani peternak, khususnya sapi perah melalui program-program 

Koperasi Unit Desa (KUD) yang bertujuan meningkatkan produksi peternakan 

baik kuantitas melalui penyuluhan secara intensif. Di samping itu pula terdapat 

kebijaksanaan untuk menyediakan sarana dan prasarana produksi pada petani 

peternak sapi perah di pedesaan. Koperasi Unit Desa (KUD) yang memberikan 

bantuan berupa kredit sapi kepada petani peternak sapi perah. 
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Dengan adanya kebijakan atau kemudahan yang di berikan oleh Koperasi 

Unit Desa (KUD) tersebut, masyarakat desa kandang tepus banyak yang 

merupakan anggota dari Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur. Dalam hal 

ini koperasi berperan sebagai lembaga pengumpul dan penyalur susu dari 

peternak sapi perah untuk menembus pasar non tradisonal, sehingga 

permintaan produk susu segar peternak meningkat. 

B. Perumusan Masalah 

Mengingat Koperasi Unit Desa (KUD)  sangat luas peranan dalam 

perkonomian pedesaan dan Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan badan 

usaha yang berwatak sosial yang mempunyai asas kekeluargaan dan gotong 

royong serta sesuai dengan latar belakang di atas maka dapat di ambil 

permasalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pendapatan yang di peroleh peternak sapi perah? 

2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pendapatan peternak 

sapi perah? 

3. Bagaimana peran Koperasi Unit Desa (KUD) terhadap pertumbuhan 

pendapatan peternak sapi perah? 

C. Batasan Masalah 

Dengan batasan masalah ini yaitu agar masalah yang akan kami teliti tidak 

terluas luas dan melebar, maka dalam permasalahan ini kami memberikan 

batasan dan agar penelitian nanti dapat terarah sesuai dengan permasalahan 

yang ada, yaitu hanya menyangkut masalah ruang lingkup yang berpengaruh 

terhadap pendapatan peternak sapi perah 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan judul yang ada maka tujuan dari penelitian adalah 

a. Untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang diperoleh peternak 

sapi perah 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terthadap 

peningkatan pendapatan peternak sapi perah di desa Kandang tepus  

c. Untuk mengetahui peran Koperasi Unit Desa (KUD) terhadap peternak 

sapi perah dalam meningkatkan pendapatan peternak sapi.  

2. Manfaat penelitian 

a. Sebagai dasar kebijaksanaan bagi koperasi dalam usahanya 

meningkatkan pendapatan peternak sapi perah 

b. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian lain yang melakukan 

penelitian sejenis 

 

 

 

 

 

 

 


