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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Dewi dkk melakukan penelitian dengan judul Kemitraan Peternak 

Sapi Perah dengan KUD “Batu” dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat 

Peternak Sapi Perah. Metode yang digunakan yakni deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitiannya menunjukkan kemitraan cukup berhasil 

karena menguntungkan masyarakat dan KUD “Batu”. 

Masuku (2013) melakukan penelitian yang berjudul Factors Affecting 

the Productivity and Profitability of Vegetables Production in Swaziland. 

Tujuan penelitannya yakni mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas dan profitabilitas produksi sayuran. Hasilnya 

faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu akses permodalan, 

harga jual, pemupukan, jarak ke pasar, dan jenis kelamin petani. Selain itu 

dalam penelitian Manjunatha (2014) yang berjudul Integrated Farming 

System - An Holistic Approach: A Review menunjukkan bahwa sistem 

pertanian terpadu (SPT) mencapai lebih baik dalam produktivitas, 

profitabilitas, dan keberlanjutan sistem produksi. 

Relawati, dkk (2015) melakukan penelitian yang berjudul Analisis 

SWOT untuk Pengembangan Strategi Pemasaran Produk Olahan Apel di 

Malang Raya. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis SWOT dan 

merumuskan strategi pemasaran produk olahan apel. Metode yang digunakan 

yakni Analisis SWOT, hasil penelitiannya menunjukkan Strategi pemasaran
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yang direkomendasikan pada produk keripik apel dan jenang apel adalah strategi 

agresif, sedangkan produk sari apel direkomendasikan menjalankan strategi 

defensif. 

2.2 Kelompok Tani 

Menurut Ibrahim (2003) kelompok sosial adalah suatu sistem sosial 

yang terdiri dari sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain dan terlibat 

dalam satu kegiatan bersama. Kelompok sosial yang beranggotakan para 

Petani disebut juga sebagai Kelompok Tani. Jumlah orang yang dibutuhkan 

untuk membentuk satu kelompok minimal dua orang. Patokan yang paling 

penting untuk menentukan kumpulan orang-orang itu merupakan kelompok 

atau bukan adalah kegiatan interaksinya. Dua Petani yang duduk berdekatan 

namun tidak berinteraksi tidak bisa disebut sebagai Kelompok Tani. Interaksi 

di sini diartikan sebagai interaksi tatap muka serta teribat dalam satu ruang 

dan waktu. 

Definisi yang lebih tajam tentang kelompok sosial, yaitu: sejumlah 

orang yang mengadakan hubungan tatap muka secara berkala karena 

mempunyai tujuan dan sikap bersama, hubungan-hubungan yang dilakukan 

diatur oleh norma-norma, tindakan-tindakan yang dilakukan disesuaikan 

dengan kedudukan dan peranan masing-masing, dan antara orang-orang itu 

terdapat rasa ketergantungan satu sama lain (Ibrahim, 2003). Kelompok Tani 

bukan merupakan sesuatu yang statis tetapi setiap saat senantiasa mengalami 

perubahan. Dengan kata lain setiap kelompok mempunyai dinamika setiap 

waktunya. 
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2.3 Kemitraan 

Menurut Hafsah (1999) Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk 

meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling 

membesarkan. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik 

langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku 

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar (PP 

No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008).  

Cheeseman dalam buku Hukum Organisasi Perusahaan: Pola 

Kemitraan dan Badan Hukum oleh Ibrahim (2006) memberikan istilah 

Kemitraan atau yang dikenal dengan istilah persekutuan adalah asosiasi 

secara sukarela dari dua atau lebih orang untuk bersama-sama dalam kegiatan 

usaha dan menjadi mitra untuk memperoleh keuntungan. Bentuk-bentuk 

kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Hak 

dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun 

ditentukan oleh Undang-Undang. 

Filosofi hakiki dari kemitraan adalah kebersamaan dan pemerataan. 

Sebab itu kemitraan akan selalu dibutuhkan selama tuntutan pemerataan 

belum teratasi. Kemitraan merupakan proses jangka panjang yang berubah 

secara dinamis untuk memenuhi harapan dan kebutuhan dari seluruh pelaku 

kemitraan. Melalui kemitraan antara perusahaan besar dengan perusahaan 

kecil dapat meningkatkan produktivitas, pangsa pasar, keuntungan, sama-
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sama menanggung risiko, menjamin pasokan bahan baku, dan menjamin 

distribusi pemasaran (Hafsah, 1999). 

Adapun yang menjadi karakteristik atau ciri umum dari suatu 

kerjasama yang dibuat oleh para pihak dalam hal kemitraan adalah: 

1) Timbul karena adanya keinginan untuk mengadakan hubungan 

konsensual, dimana keinginan itu timbul bukan karena diatur oleh 

Undang-Undang (melainkan dari masing-masing pribadi para pihak) 

2) Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja, atau gabungan 

dari keduanya 

3) Pada umumnya terdiri atas perusahaan (firma) dan mitranya 

4) Dibentuk untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak 

Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Perusahaan dan 

Kelompok Mitra Usaha dituangkan dalam perjanjian Kemitraan. Perjanjian 

Kemitraan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Jika salah satu 

pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan dibuat 

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. Perjanjian Kemitraan memuat 

paling sedikit: 

1) Kegiatan usaha 

2) Hak dan kewajiban masing-masing pihak 

3) Bentuk pengembangan 

4) Jangka Waktu 

5) Penyelesaian perselisihan 
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Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur Usaha Besar untuk 

membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 

Menengah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam PP No 40 Tahun 2013 

wajib: 

1) Menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, 

dan Usaha Menengah yang siap bermitra 

2) Mengembangkan proyek percontohan Kemitraan 

3) Memfasilitasi dukungan kebijakan 

4) Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap 

pelaksanaan Kemitraan 

Dampak dari kemitraan bagi dunia usaha besar dan kecil dapat 

ditinjau dari skala nasional, regional, dan internasional. Dalam lingkup 

nasional, diharapkan melalui kemitraan antara usaha besar dan kecil akan 

menciptakan suatu sinergi yang saling megisi dan membesarkan untuk 

menghasilkan produk barang atau jasa yang diminati oleh konsumen dengan 

harga kompetitif. Dengan demikian kemitraan usaha besar dan kecil akan 

meraih porsi besar pada pangsa pasar domestik sehingga menjadi kekuatan 

ekonomi nasional yang siap bersaing di pasar internasional (Hafsah, 1999). 

Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah 

dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh 

Usaha Besar. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi 

dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan 
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teknologi sesuai dengan pola Kemitraan yang diterapkan. Pola Kemitraan 

sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 17 Tahun 2013 meliputi: 

 Inti Plasma 2.3.1

Kemitraan Inti Plasma perusahaan mitra usaha berkedudukan 

sebagai inti, kelompok mitra usaha berkedudukan sebagai plasma. 

Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, 

manajemen, menampung, mengolah, dan memasarkan hasil produksi. Di 

samping itu perusahaan inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. 

Sedangkan kelompok mitra usaha memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai 

dengan persyaratan yang telah disepakati. 

Beberapa keunggulan kemitraan pola inti plasma anara lain: 

1) Memberikan manfaat timbal balik sehingga tercipta saling 

ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan 

2) Memberdayakan pengusaha kecil di bidang teknologi, modal, 

kelembagaan dan sebagainya sehingga pasokan bahan baku lebih 

terjamin kualitas dan kuantitasnya 

3) Mampu memenuhi skala ekonomi dan mencapai efisiensi 

4) Pengusaha besar mempunyai kemampuan dan kawasan pasar lebih luas 

5) Menjadi daya tarik investor atau mitra lain 

6) Menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru dan upaya pemerataan 

pendapatan 

Pelaksanaan kemitraan pola inti plasma perlu lebih cermat 

memperhatikan hubungan kelembagaan antar mitra. Kedudukan 

perusahaan inti lebih kuat dan dominan dibandingkan dengan posisi 
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plasma yang lemah, khususnya di dalam pemasaran hasil. Namun 

demikian langkah positif dari kemitraan ini memberikan motivasi kepada 

kelompok mitra usaha untuk berusaha lebih profesional dalam menangani 

jenis usahanya guna menghadapi mitra usaha yang lebih kuat. 

 Subkontrak 2.3.2

Pola Kemitraan Subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan 

antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha untuk 

memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian 

dari komponen produksinya. Kemitraan Subkontrak perusahaan mitra 

usaha berkedudukan sebagai kontraktor dan kelompok mitra usaha 

berkedudukan sebagai subkontraktor. Ciri khas dari bentuk kemitraan ini 

adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga, dan 

waktu. 

Kemitraan pola subkontrak mempunyai keuntungan yang dapat 

mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta 

menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Komponen yang 

sangat berperan dalam pelaksanaan pola kemitraan ini adalah sumber daya 

manusia dan permodalan bagi pengusaha kecil. SDM terampil dalam 

penguasaan teknologi produksi dan didukung oleh pendanaan biaya 

produksi yang memadai serta manajemen yang baik sangat mendorong 

pelaksanaan kemitraan secara berkelanjutan. Demikian pula diperlukan 

organisasi dari pengusaha kecil, paling tidak kelompok yang mempunyai 

posisi tawar dengan perusahaan mitra usaha, agar dapat menetapkan harga, 

volume, dan waktu yang lebih proporsional ke arah win-win solution. 
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 Waralaba 2.3.3

Pola Kemitraan Waralaba merupakan pola hubungan kemitraan 

antara perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek 

dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra 

usaha sebagai penerima waralaba disertai dengan bantuan bimbingan 

manajemen. Oleh karena itu perusahaan mitra usaha sebagai pemilik 

waralaba bertanggungjawab terhadap sistem operasi, pelatihan, progam 

pemasaran, merek dagang, dan hal-hal lainnya kepada mitra usahanya 

sebagai pemegang usaha yang diwaralabakan. Sedangkan pemegang usaha 

waralaba, hanya mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh pemilik 

waralaba serta memberikan sebagian dari pendapatannya berupa royalti 

dan biaya lainnya terkait dari kegiatan usaha tersebut. Perusahaan mitra 

usaha yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan 

kesempatan dan mendahulukan Kelompok Mitra Usaha yang memiliki 

kemampuan.  

Kelebihan dari pola waralaba ini antara lain perusahaan pewaralaba 

dan perusahaan terwaralaba sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai 

dengan hak dan kewajibannya. Keuntungan tersebut berupa adanya 

alternatif sumber dana, penghematan modal, dan efisiensi. Di samping 

pola waralaba ini dapat membuka kesempatan kerja yang sangat luas. 

Sedangkan kelemahannya yaitu ketika salah satu pihak ingkar kesepakatan 

akan terjadi perselisihan, ketergantungan yang sangat besar dari 

perusahaan pewaralaba, dan perusahaan pewaralaba tidak mampu secara 

bebas mengontrol atau mengendalikan perusahaan terwaralaba. 
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 Perdagangan Umum 2.3.4

Kemitraan perdagangan umum perusahaan mitra usaha 

berkedudukan sebagai penerima barang dan kelompok mitra usaha 

berkedudukan sebagai pemasok barang. Kelompok mitra usaha sebagai 

pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya. 

Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan 

dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau 

menerima pasokan dari kelompok mitra usaha oleh perusahaan mitra usaha 

yang dilakukan secara terbuka. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa 

yang diperlukan oleh perusahaan mitra usaha dilakukan dengan 

mengutamakan pengadaan hasil produksi Kelompok Mitra Usaha 

sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. 

Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan ini 

dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak. 

Keuntungan dari pola kemitraan dagang adalah adanya jaminan 

harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah 

ditentukan atau disepakati. Sedangkan kelemahan dari pola ini adalah 

memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam 

menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun 

perusahaan mitra usaha. 

 Distribusi dan Keagenan 2.3.5

Kemitraan distribusi dan keagenan Perusahaan Mitra Usaha 

memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Kelompok 

Mitra Usaha. Usaha menengah atau usaha besar sebagai Perusahaan Mitra 
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Usaha bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan sedangkan 

usaha kecil sebagai kelompok mitra usaha diberi kewajiban untuk 

memasarkan barang atau jasa tersebut. Kelompok mitra usaha memasarkan 

disertai dengan target-target yang harus dipenuhi, sesuai dengan ketentuan 

yang telah disepakati. 

Kelebihan dari pola keagenan antara lain bahwa agen dapat 

merupakan tulang punggung dan ujung tombak pemasaran usaha besar dan 

usaha mengah. Agen akan berhubungan langsung dengan konsumen, ini 

berarti bahwa keberhasilan para agen sebagai usaha kecil juga merupakan 

keberhasilan usaha menegah dan usaha besar. 

 Bagi Hasil 2.3.6

Kemitraan bagi hasil kelompok mitra usaha berkedudukan sebagai 

pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh 

perusahaan mitra usaha. Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola 

bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber 

daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak. Besarnya 

pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung 

masing-masing pihak berdasarkan pada kesepakatan perjanjian. 

 Kerjasama Operasional 2.3.7

Kemitraan kerja sama operasional antara Kelompok Mitra Usaha 

dengan Perusahaan Mitra Usaha menjalankan usaha yang sifatnya 

sementara sampai dengan pekerjaan selesai.  
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 Usaha Patungan 2.3.8

Kelompok Usaha lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya 

dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Perusahaan asing melalui pola 

usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan aktivitas ekonomi 

bersama dengan mendirikan perusahaan baru. Para pihak berbagi secara 

proporsional dalam hal kepemilikan saham, keuntungan, risiko, dan 

manajemen perusahaan. 

 Penyumberluaran 2.3.9

Kelompok Mitra Usaha dapat bermitra dengan Perusahaan Mitra 

Usaha (Usaha Besar) dengan Kemitraan Pola Penyumberluaran 

(Outsourcing), untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar 

pekerjaan utama Usaha Besar. Kemitraan pola penyumberluaran 

dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan 

pokok dan/atau bukan komponen pokok. Dalam pola ini perusahaan mitra 

usaha berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, sedangkan Kelompok 

Mitra Usaha berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.  

2.4 Pertanian 

Berbagai buku atau tulisan definisi pertanian dibagi menjadi dua yakni 

secara sempit dan secara luas. Pertanian secara sempit hanya meliputi 

pertanian saja sedangkan pertanian secara luas meliputi pertanian, 

perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.  
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Namun dalam praktik pembagian secara konvensional tersebut 

ternyata kurang konsisten dan tidak jarang menimbulkan kesulitan. Misalnya 

perkebunan rakyat secara ekonomis juga dapat disamakan dengan pertanian 

rakyat karena perbedaannya hanya terletak pada macam komoditi atau 

hasilnya saja. Tanaman bahan makanan dihasilkan oleh pertanian rakyat 

sedangkan tanaman perdagangan terutama bahan bahan-bahan ekspor 

dihasilkan oleh perkebunan rakyat. 

Kenyataannya tanaman padi, jagung, dan ubi-ubian juga merupakan 

tanaman perdagangan yang penting tidak saja untuk pasar dalam negeri, tetapi 

juga untuk pasar luar negeri. Sebaliknya, petani yang menanam tanaman 

perkebunan seperti karet, kopi, dan lada juga menanam padi dan jagung 

terutama untuk kebutuhan konsumsi keluarganya sendiri. Dengan demikian 

pembagian antara pertanian rakyat dan perkebunan menjadi kabur dan 

kehilangan arti. Oleh karena itu, Firdaus (2008) dalam bukunya Manajemen 

Agribisnis menyarankan pembagian bidang pertanian menjadi dua, yakni 

pertanian rakyat dan perusahaan pertanian. 

Ditinjau dari segi ekonomi, pertanian rakyat sebagai pertanian 

keluarga, sedangkan perusahaan pertanian adalah pertanian yang diusahakan 

sepenuhnya secara komersial. 

1. Pertanian rakyat 

Pertanian rakyat adalah usaha pertanian keluarga yang memproduksi 

bahan makanan utama seperti padi, palawija (jagung, kacang-kacangan, 

dan ubi-ubian) dan tanaman hortikultura, yaitu sayur-sayuran dan buah-

buahan. Pertanian rakyat diusahakan di tanah sawah, ladang, dan 
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pekarangan. Walaupun tujuan penggunaan hasil-hasil tanaman ini 

bukan merupakan kriteria, namun pada umumnya sebagian besar hasil-

hasil pertanian rakyat untuk keperluan konsumsi keluarga. Di samping 

hasil-hasil usaha tani, pertanian rakyat meliputi pula usaha-usaha mata 

pencaharian tambahan, yaitu peternakan, perikanan, dan kadang-kadang 

hasil hutan. 

2. Perusahaan Pertanian 

Perusahaan pertanian sebagai lawan pertanian rakyat adalah perusahaan 

yang memproduksi hasil tertentu dengan sistem pertanian seragam di 

bawah sistem manajemen yang terpusat dengan menggunakan berbagai 

metode ilmiah dan teknik pengolahan yang efisien, untuk memperoleh 

laba sebesar-besarnya. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan pertanian 

penting dan sudah mempunyai sejarah lama adalah perkebunan, yang 

mengusahakan tanah luas berdasarkan hak-hak tertentu. Perusahaan 

pertanian dapat berbentuk perusahaan eksploitasi hutan, perusahaan 

peternakan atau perikanan yang semuanya mempunyai tujuan utama 

untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Perusahaan pertanian 

dalam arti luas ini dapat berstatus perusahaan negara, swasta nasional, 

kerja sama (joint venture) atau perusahaan asing, tergantung pada siapa 

pemilik sumber permodalannya. 

Usahatani (farm) adalah organisasi dari alam (lahan), tenaga kerja, dan 

modal yang ditujukan kepada produksi di lapangan pertanian. Organisasi 

tersebut ketatalaksanaannya berdiri sendiri dan sengaja diusahakan oleh 

seseorang atau sekumpulan orang sebagai pengelolanya. Istilah usahatani 
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mencakup pengertian yang luas dari bentuk paling sederhana sampai paling 

modern. 

  Di Indonesia, selain usahatani dikenal pula istilah perkebunan atau 

perusahaan pertanian, yang sebenarnya merupakan usahatani yang dilaksanakan 

secara komersial. Namun, istilah perkebunan biasanya dibedakan dengan 

usahatani. Perbedaan tersebut dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.1. berikut:  

Tabel 2.1. Perbedaan Usaha Tani dengan Perkebunan  

No. Ciri-Ciri Usahatani Perkebunan 

1. Lahan Sempit Luas 

2. Status lahan Milik, sewa, sakap 

(garapan) 

Hak guna usaha, milik 

swasta 

3. Pengelolaan Sederhana Kompleks 

4. Tenaga kerja Petani dan keluarga Semuanya tenaga upah 

5. Jenis tanaman Campuran atau monokultur 

pangan 

Tanaman perdagangan 

monokultur 

6. Teknik 

Budidaya 

Sederhana Mengikuti perkembangan 

teknologi 

7. Permodalan Padat karya Padat modal dan padat 

karya 

8. Orientasi Subsisten, semi komersial, 

komersial 

Komersial 

Sumber: Muhammad Firdaus, 2008 

Usahatani bisa juga dibedakan secara nyata dengan industri. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut: 

Tabel 2.2. Perbedaan Usahatani dengan Industri 

No. Ciri-Ciri Usahatani Industri 

1. Tenaga kerja/ 

penggerak  

Biologis (manusia/ternak) 

atau mekanis 

Mekanis 

2. Proses produksi Di alam terbuka, lama Di ruangan, cepat 

3. Pengelolaan Sederhana Modern 

4. Pengambilan keputusan Cepat dan tepat Jangka panjang 

Sumber: Firdaus, 2008 
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2.5 Peternakan Sapi Perah 

Peternakan Sapi Perah adalah usaha budidaya sapi perah dengan 

produk utamanya yakni susu segar. Sebelum memulai beternak sapi perah, 

ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan diperhitungkan secara matang. 

Persiapan dan perhitungan ini sangat menentukan keberhasilan peternakan. 

Peternak Sapi Perah harus melakukan manajemen secara baik dalam 

mengelola usahanya, sehingga memperoleh hasil yang optimal.  

 Pemberian Pakan Sapi Perah  2.5.1

Secara umum, pakan sapi perah adalah rumput dan konsentrat 

sebagai pakan penguat. Meskipun demikian, pemberian pakan harus sesuai 

dengan bobot badan sapi, kadar lemak susu, dan produksi susunya, terutama 

bagi sapi-sapi yang telah berproduksi. Pakan diperlukan oleh sapi laktasi 

(dewasa) untuk kebutuhan hidup pokok dan produksi susu. Jika jumlah dan 

mutu pakan yang diberikan kurang, hasil susunya tidak akan maksimal. 

Pemberian konsentrat secara sederhana adalah 50% dari jumlah susu 

yang dihasilkan (rasio 1:2). Konsentrat berpengaruh terhadap kadar berat 

jenis susu dan produksi, sehingga semakin tinggi nilai gizi konsentrat, berat 

jenis susu akan tinggi dan berkualitas. Semakin baik kualitasnya, akan 

semakin tinggi harga susu tersebut. 

Pemberian rumput tetap berpatokan 10% dari bobot hidup. Kualitas 

rumput atau hijauan akan mempengaruhi kualitas susu yang dihasilkan, 

terutama kadar lemaknya. Hijauan yang biasa diberikan kepada sapi perah 

sebagai berikut: 
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1) Limbah pertanian, seperti daun jagung, daun kacang tanah, jerami 

padi, dan daun ubi jalar 

2) Rumput alam atau rumput lapangan 

3) Rumput hasil budi daya, seperti rumput gajah dan sulanjana 

Sementara itu, pemberian air sangat penting untuk produksi susu, 

karena susu 87% berupa air dan 50% dari badannya juga berupa air. Jumlah 

air yang dibutuhkan tergantung dari produksi susu yang dihasilkan, suhu 

sekelilingnya, dan jenis pakan yang diberikan. Air minum ini sebaiknya 

diberikan ad libitum (selalu tersedia). Pakan sapi perah menjadi faktor 

utama yang dapat mempengaruhi produksi dan kualitas susu, serta bisa 

mempengaruhi kesehatan sapi, baik kesehatan tubuhnya maupun kesehatan 

reproduksinya (Sudono, 2003). 

Umumnya, variasi dalam produksi susu dan lemak pada beberapa 

peternakan sapi perah disebabkan perbedaan dalam tata laksana pemberian 

pakan. Pakan yang terlalu banyak konsentrat akan menyebabkan kadar 

lemak yang tekandung dalam susu rendah. Sementara itu, pakan yang terlalu 

banyak berupa hijauan menyebabkan kadar lemak susu tinggi karena lemak 

susu tergantung dari kandungan serat kasar dalam pakan. 

 Kesehatan Sapi Perah  2.5.2

Program kesehatan dalam peternakan sapi perah harus dijalankan 

secara teratur, terutama di wilayah yang sering tejadi penyakit menular, 

seperti TBC, bruecellosis, penyakit mulut dan kuku, dan radang limpa. Di 

wilayah yang sering terjadi penyakit tersebut, hendaklah sapi-sapi yang 

dipelihara melakukan vaksinasi secara teratur. Pemeliharaan yang tidak baik 
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bisa menyebabkan kematian anak sapi, terutama yang berumur 2-3 minggu. 

Beberapa peternakan yang baik dapat menekan kematian anak sapi sampai 

serendah-rendahnya 1%, sedangkan peternakan yang tidak baik, angka 

kematiannya bisa mencapai 20-25%. Beberapa penyakit tidak menyebabkan 

kematian pada anak sapi. Namun adanya gangguan alat pencernaan bisa 

menyebabkan penurunan ketahanan anak sapi terhadap penyakit menular. 

 Penanganan Pasca Produksi Susu Segar 2.5.3

Susu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia umumnya berupa 

susu hasil olahan. Kebiasaan seperti ini mengakibatkan susu segar yang 

dihasilkan peternak sapi perah banyak dijual ke pabrik atau industri 

pengolahan susu sebagai bahan baku susu olahan. Susu segar yang 

dihasilkan harus ditangani dengan cepat dan benar. Hal ini disebabkan 

sifat susu segar yang mudah rusak dan terkontaminasi. Beberapa hal yang 

harus diperhatikan agar susu segar dapat terjual dengan kualitas baik 

sebagai berikut: 

1) Peralatan yang digunakan untuk menampung susu segar, baik berupa 

ember perah maupun milk can (kaleng susu), serta harus dalam keadaan 

bersih dan kering.  

2) Sebelum dimasukkan ke dalam milk can, susu harus disaring terlebih 

dahulu agar bulu sapi dan vaseline yang tercampur dengan susu tidak 

terbawa masuk ke dalam wadah. 

3) Wakti pengiriman dihitung pada saat susu selesai diperah hingga susu 

tiba di konsumen. 
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4) Pendinginan susu dengan suhu 4
0
C agar lebih tahan lama. Jika suhu 

lebih dari 4
0
C, bakteri mudah berkembang biak. 

Pada umumnya pemerahan dilakukan 2 kali sehari yakni pada pagi 

dan sore hari. Namun, jika produksi susu yang dihasilkan lebih dari 25 

liter/hari, pemerahan sebaiknya dilakukan 3 kali sehari, yakni pagi, siang, 

dan sore hari. 

 Penanganan Limbah Sapi 2.5.4

Limbah sapi dapat berupa kotoran atau feses dan air seni. Saat ini, 

limbah sapi yang dijadikan kompos atau pupuk organik banyak diminati 

masyarakat. Hal ini disebabkan harga pupuk kimia relatif mahal dan 

merusak zat hara tanah. Pengolahan limbah sapi menjadi kompos jika 

dilakukan dengan benar akan menjadi sumber penghasilan tambahan. 

Pengolahan limbah ini bisa diakukan tergantung dari bahan 

tambahan yang digunakan. Ada yang menggunakan bakteri proliotik 

sebagai bahan untuk mempercepat proses pengomposan, ada pula dengan 

cara alamiah, yakni hanya dengan mendiamkan kotoran tersebut selama 

lebih dari 3 bulan. Jika limbah sapi akan dijadikan komoditas sampingan, 

harus dipersiapkan tempat khusus pengolahan kompos yang disesuaikan 

dengan tata letak kandang, sehingga memudahkan penanganannya. 
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 Keuntungan dan Kelemahan Usaha Ternak Sapi Perah 2.5.5

Keuntungan Usaha Ternak Sapi Perah dibandingkan dengan usaha 

ternak hewan lainnya sebagai berikut: 

1) Ternak sapi perah termasuk usaha yang tetap 

Produksi susu ternak sapi perah tidak banyak bervariasi dari tahun ke 

tahun dibandingkan dengan hasil ternak lainnya. Setiap hari variasi 

konsumsi dan harga susu tidak berubah signifikan serta tidak 

dipengaruhi oleh musim. 

2) Efisien dalam mengubah pakan menjadi protein dan kalori 

Efisiensi Sapi Perah dalam mengubah pakan menjadi protein hewani 

dan kalori hingga saat ini belum tertandingi oleh jenis hewan lainnya. 

Karenanya sapi perah mampu menyediakan zat-zat makanan (4.500 

liter/tahun) bagi manusia sama dengan dua ekor sapi jantan kebiri yang 

beratnya masing-masing 500 kg. 

3) Jaminan pendapatan yang tetap 

Peternak Sapi Perah bisa memperoleh hasil dalam dua minggu atau 

sebulan sekali dan berlangsung secara tetap sepanjang tahun. Berbeda 

dengan petani palawija atau sayur-mayur yang mendapatkan hasil 

secara musiman, dan peternak sapi pedaging yang memetik hasilnya 

setahun sekali. 

4) Tenaga kerja yang tetap 

Usaha Ternak Sapi Perah menggunakan tenaga kerja sepanjang tahun 

atau tidak ada waktu untuk menganggur. Dengan demikian, peternak 

bisa mengangkat pekerja yang baik dan mengurangi tingkat 
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pengangguran. Hal ini jelas berbeda dengan sektor pertanian lainnya 

yang menggunakan tenaga kerja secara musiman atau tergantung pada 

kegiatannya. 

5) Pakan yang relatif mudah dan murah 

Ketersediaan pakan tidak menjadi masalah dalam Usaha Ternak Sapi 

Perah. Sapi Perah bisa mengonsumsi berbagai jenis hijauan yang 

tersedia atau sisa-sisa hasil pertanian, seperti jerami, dedak, serta sisa-

sisa pabrik, misalnya bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, ampas tahu, 

dan ampas kecap.  

6) Kesuburan tanah dapat dipertahankan 

Kotoran sapi yang dihasilkan bisa digunakan sebagai pupuk kandang, 

sehingga fertilisasi dan kondisi fisik tanah dapat dipertahankan. Pupuk 

kandang dari kotoran sapi perah lebih baik nilainya daripada pupuk 

kandang sapi potong atau pedaging. 

7) Pedet (anak sapi) 

Syarat sapi untuk dapat menghasilkan susu adalah bunting dan 

kemudian melahirkan. Dengan demikian sapi yang memproduksi susu 

pasti telah menghasilkan pedet (anak sapi). Biasanya, jika pedetnya 

jantan bisa dijual untuk sapi potong. Jika pedetnya betina bisa 

dipelihara hingga dewasa dan menghasilkan susu. 
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Sedangkan kelemahan Usaha Ternak Sapi Perah sebagai berikut: 

1) Modal besar 

Memerlukan modal yang relatif lebih besar dibandingkan dengan usaha 

ternak sapi potong, baik modal untuk bibit sapi perah, lahan, maupun 

kandang dan peralatannya. 

2) Membutuhkan keterampilan 

Memerlukan manajer atau peternak yang terampil dan memiliki 

pengetahuan dalam budi daya sapi perah. Di samping itu, manajer atau 

peternak tersebut harus mengetahui administrasi bisnis yang memadai. 

3) Usaha Ternak Sapi Perah hanya di daerah tertentu 

Usaha peternakan sapi perah hanya bisa dilaksanakan di daerah-daerah 

tertentu dengan kondisi sebagai berikut: 

a) Susu yang dihasilkan bisa dan mudah dipasarkan 

b) Syarat hidup sapi FH dan sapi perah dari Eropa lainnya adalah 

dataran tinggi yang bersuhu 15-21
0
C. Sementara itu, sapi-sapi 

peranakan FH bisa hidup di dataran rendah 

c) Air dan pakan hijauan yang dibutuhkan sapi perah harus tersedia 

4) Persaingan dengan produk impor 

Adanya saingan berupa susu impor, sehingga harga susu dalam negeri 

harus lebih murah dan kualitas bersaing 
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2.6 Sistem Pertanian Terpadu 

Sistem Pertanian Terpadu (SPT)/ Integrated Farming System (IFS) 

merupakan suatu sistem berkesinambungan dan tidak berdiri sendiri serta 

menganut prinsip segala sesuatu yang dihasilkan akan kembali ke alam. 

Artinya limbah yang dihasilkan akan dimanfaatkan kembali menjadi 

sumberdaya yang dapat menghasilkan (Siswati dan Nizar, 2014). Sistem 

Pertanian Terpadu pada hakekatnya adalah memanfaatkan seluruh potensi 

pertanian sehingga dapat dimanfaatkan secara seimbang (Massinai dkk, 

2013).  

SPT dapat mengatasi banyak permasalahan, tidak saja dari aspek 

ekonomi dan ekologis, tetapi juga menyediakan sarana produksi yang 

diperlukan seperti bahan bakar, pupuk, dan makanan di samping 

produktivitas terus meningkat. Hal itu dapat mengubah sistem pertanian yang 

penuh risiko ke arah sistem pertanian ekonomis dan kondisi ekologi seimbang 

(Nurhidayati dkk, 2008). 

Karim dkk (2013) mengemukakan bahwa SPT merupakan pertanian 

yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem sehingga aliran nutrisi (unsur 

hara) dan energi terjadi secara seimbang. Keseimbangan ini akan 

menghasilkan produktivitas tinggi dan berkelanjutan yang terjaga secara 

efektif dan efisien. Agar proses pemanfaatan tersebut dapat terjadi secara 

efektif dan efisien, maka sebaiknya produksi pertanian terpadu berada dalam 

satu kawasan. Kawasan tersebut sebaiknya terdapat sektor produksi tanaman, 

peternakan maupun perikanan. Keberadaan sektor-sektor ini akan 

mengakibatkan kawasan tersebut memiliki ekosistem yang lengkap dan 
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seluruh komponen produksi tidak akan menjadi limbah karena dimanfaatkan 

oleh komponen lainnya. Disamping itu akan terjadi peningkatan hasil 

produksi dan penekanan biaya produksi sehingga efektivitas dan efisiensi bisa 

tercapai. 

Nurhidayati dkk (2008) menyimpulkan bahwa tidak ada keraguan 

sama sekali dari semua manfaat yang diberikan kepada petani kecil, petani 

medium atau petani besar dari Sistem Pertanian Terpadu (SPT), melalui daur 

ulang sampah tak terpakai sebagai sumber daya dapat diperbaharui, 

menyediakan bahan-bahan penting seperti pupuk, makanan ikan dan ternak 

serta bahan bakar yang dapat membuat petani beraktivitas secara ekonomis 

dan berkelanjutan secara ekologis. SPT tentunya sangat menguntungkan bagi 

kedua atau lebih bidang yang bersinergi atau bisa disebut simbiosis 

mutualisme. Beberapa bidang di antaranya adalah perkebunan, kehutanan, 

perikanan, dan peternakan. 

1) Pertanian Kehutanan 

Manfaat pertanian dalam kehutanan adalah dengan mengetahui 

sistem penanaman yang benar dapat menghasilkan produk yang lebih. Di 

sisi lain lingkungan terjaga dengan adanya tumbuhan yang dapat menjaga 

kadar air tanah, manusia juga mendapatkan hasilnya di saat panen. Selain 

itu, keberadaan sistem ini juga dapat menjadikan kelestarian alam lebih 

terjaga dan rapi. 
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2) Pertanian Perikanan 

Kaitan antara bidang pertanian dan perikanan tentunya ada pada 

pertanian dengan sistem yang membutuhkan air cukup banyak, misalnya 

pada lahan sawah irigasi. Pada lahan ini dapat dilakukan usaha tani berupa 

mina padi. Secara umum mina padi berarti memanfaatkan air pada saat 

penanaman padi untuk kehidupan ikan.  

3) Pertanian Peternakan 

Hubungan antara pertanian dengan peternakan dalam SPT sangat 

beraneka ragam, tergantung pada sudut pandang yang diambil. Usahatani 

terpadu pertanian peternakan yang dimaksud adalah usahatani yang 

mengintegrasikan budidaya tanaman dan ternak dengan tujuan adanya 

keterkaitan antara usahatani dan usaha ternak. Kedua kegiatan tersebut 

dapat saling bersinergi sehingga dapat mengoptimalkan usaha agribisnis 

secara keseluruhan dalam suatu sistem integrasi tanaman-ternak yang 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani (Massinai dkk, 

2013).  

Peternakan menghasilkan kotoran/sampah setiap hari, yang 

merupakan sumber daya dapat diperbaharui yang berharga dan akan 

medukung keberlanjutan aktivitas pertanian di tempat itu, bahkan tanpa 

masukan eksternal seperti bahan bakar fosil, pupuk kimia dan makanan 

buatan (Nurhidayati, dkk, 2008). Berdasarkan hasil penelitian Karim dkk 

(2013) menunjukkan keuntungan usahatani terpadu sawah dan ternak sapi 

lebih besar dari pada pertanian non terpadu.  
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2.7 Kerangka Berpikir 

 

Produktivitas  

 

Kelompok Tani-Ternak 

Petani-Peternak 

Sistem Pertanian Terpadu (SPT)  

Kemitraan 

Pola Kemitraan 

KUD “Sumber Makmur” 

Analisis 

SWOT 

 

Lingkungan internal 

(S & W) 
Lingkungan eksternal 

(O & T) 

Tenaga kerja 

Produktivitas 

Pupuk kandang 

Keterbukaan informasi 

Kesadaran pentingnya SPT 

Kepedulian lingkungan 

 

Lembaga petani-peternak 

Kemitraan dengan KUD 

Penyuluhan oleh Neste 

Infrastruktur 

Kebebasan merumput 

Konsumsi susu 

Penyuluh pertanian 

Kondisi lingkungan 

Persaingan global 

Perumusan Strategi 


