
 
 

1 
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar di bidang 

pertanian. Pertanian dalam arti luas tidak hanya membahas mengenai budidaya 

tanaman namun juga mencakup bidang peternakan dan perikanan. Salah satu 

daerah yang menerapkan hubungan saling ketergantungan antara pertanian dan 

peternakan adalah Desa Sidodadi tepatnya di Dusun Simo, Kecamatan Ngantang, 

Kabupaten Malang. Kebanyakan masyarakat di daerah tersebut bermata 

pencaharian sebagai petani dan peternak. Komoditas pertanian yang umumnya 

ditanam di daerah tersebut diantaranya adalah kentang, sawi box (sawi putih), 

cabai, terong, jagung dan berbagai tanaman hortikultura lainnya. Hewan ternak 

yang menjadi unggulan dari desa tersebut adalah sapi perah. Hampir semua rumah 

di Dusun Simo memiliki sapi perah yang ditempatkan di belakang atau samping 

rumah mereka. Tersedianya penampungan susu di daerah tersebut menjadi salah 

satu motivasi warga untuk beternak sapi perah karena bagi peternak tempat 

penampungan susu merupakan fasilitas yang memudahkan para peternak sapi 

perah untuk memasarkan hasil susu perahannya. Selain itu kondisi wilayahnya 

juga sangat mendukung untuk peternakan sapi perah.  

Usaha peternakan sapi perah pada umumnya memberikan dampak positif 

bagi perekonomiaan masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya kesadaran dari 

masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi susu bagi kesehatan tubuh. 

Industri pengolahan susu juga banyak membutuhkan pasokan susu segar untuk 

diolah menjadi produk dengan kreativitas yang berbeda-beda. Industri-industri 
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pengolahan susu melakukan kerjasama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) yang 

khusus mengelola pasokan susu segar. Pihak KUD memperoleh pasokan susu 

segar langsung dari peternak-peternak sapi yang bermitra dengan mereka. Bagi 

para peternak sapi perah, adanya KUD ini sangat membantu usaha mereka. Pihak 

KUD memberikan kemudahan seperti pemberian pakan ternak dan mineral 

khusus untuk sapi perah, pemberian kredit alat instalasi perah dan biogas, 

pemeriksaan kesehatan ternak, dan lain sebagainya. 

Beternak sapi perah memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan 

bagi peningkatan perekonomian dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. 

Namun ada permasalahan yang terkadang kurang diperhatikan oleh peternak yaitu 

mengenai pengelolaan limbah kotoran sapi. Pengolahan limbah kotoran sapi yang 

tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak negatif bagi sosial dan 

lingkungan. Peternak yang membuang limbah kotoran sapinya ke sungai atau 

selokan akan mencemari lingkungan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Ada 

juga yang hanya menimbun kotoran sapinya tanpa diolah. Hal tersebut akan 

menimbulkan dampak bagi kesehatan masyarakat setempat karena lingkungan 

yang kotor akan membuat masyarakat mudah terserang penyakit. Menurut 

Wahyuni (2008), sapi dengan bobot 640 kg/ekor menghasilkan kotoran 50 kg/ 

hari. Jika dalam satu kelompok ternak sapi terdapat 100 ekor maka kotoran yang 

dihasilkan mencapai 5 ton/hari. Sementara itu, gas tidak sedap yang berupa gas 

metana dapat menimbulkan efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan 

global karena memiliki dampak panas 21 kali lebih tinggi daripada gas karbon 

dioksida (Widodo et al. 2009). 
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Pemanfaatan limbah kotoran sapi biasanya hanya digunakan sebagai 

pupuk tanaman, padahal kotoran sapi tersebut memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan energi berupa gas yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan 

energi biogas memberikan beberapa keuntungan, yaitu mengurangi bau kotoran 

ternak yang tidak sedap, mencegah penyebaran penyakit, mengurangi efek gas 

rumah kaca, menghasilkan panas dan daya mekanis/listrik, serta memberikan hasil 

samping berupa pupuk padat dan cair (Borges de Oliveira et al. 2011; Orskov et 

al. 2014; Insamet al. 2015). Biogas dapat dimanfaatkan terutama untuk memasak, 

penerangan, dan tenaga penarik pompa air pada tingkat individual maupun untuk 

listrik, panas, pembangkit listrik, dan bahan bakar untuk kendaraan di tingkat 

industri (Minde et al. 2013). Biogas juga dapat memecahkan masalah lingkungan 

seperti degradasi tanah, penggundulan hutan, emisi CO2, polusi udara dalam 

ruangan, polusi organik, dan masalah-masalah sosial seperti penggantian bahan 

bakar kayu dan fosil. Menurut Pereira-Querol et al. (2014), biogas merupakan 

komponen sentral sistem usaha tani yang mengombinasikan pengolahan limbah, 

penghasil energi panas dan listrik, serta produksi pupuk.  

Seiring dengan peningkatan populasi sapi perah sebesar 4,51% dari tahun 

2011 ke 2015 (Ditjen PKH 2015), kotoran yang dihasilkan juga meningkat.  

Peternak sapi perah harus mulai mengelola limbah ternak menjadi biogas dan  

pupuk organik. Pemanfaatan limbah kotoran sapi menjadi biogas dan pupuk 

organik akan membantu  mengurangi biaya usaha yang telah dikeluarkan oleh 

peternak. Tanaman yang dipupuk menggunakan pupuk organik dari limbah 

kotoran ternak juga mengurangi biaya produksi dan hasil panennya lebih sehat 

untuk dikonsumsi. Selain menimbulkan dampak negatif  bagi sosial dan 



4 
 

lingkungan, limbah kotoran ternak yang tidak dikelola dengan baik akan 

berpengaruh pada  produksi dan kualitas susu yang dihasilkan oleh ternak. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah kotoran ternak sangat penting 

untuk dilakukan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian yang berjudul Analisis Manfaat Limbah Kotoran Sapi Perah 

dalam Rumah Tangga Petani Peternak  ini memiliki rumusan masalah antara lain: 

1. Apa manfaat limbah kotoran sapi perah dari aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan? 

2. Bagaimana proses pembuatan biogas dan pupuk organik di Dusun Simo? 

3. Bagaimana pemanfaatan energi biogas dan pupuk organik di Dusun Simo? 

4. Berapa pendapatan dari pembuatan biogas dan pupuk organik dalam usaha 

peternakan sapi perah? 

  

1.3 Tujuan 

Mengacu pada perumusan masalah yang dirumuskan peneliti, maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain: 

1. Menganalisis manfaat limbah kotoran sapi perah dari aspek ekonomi, 

sosial, dan lingkungan. 

2. Menganalisis proses pembuatan biogas dan pupuk organik di Dusun Simo. 

3. Menganalisis pemanfaatan energi biogas dan pupuk organik di Dusun 

Simo. 
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4. Menganalisis pendapatan dari pembuatan biogas dan pupuk organik dalam 

usaha peternakan sapi perah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian   

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu : 

1. Memberikan informasi tentang pemanfaatan limbah kotoran sapi sebagai 

biogas dan pupuk organik. 

2. Bagi pemerintah, informasi ini dapat menjadi pertimbangan kebijakan 

pemerintah dalam hal pengembangan biogas dan pupuk organik dari 

limbah kotoran sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian– 

peneltian selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis manfaat adalah manfaat limbah kotoran sapi perah dari aspek 

ekonomi, sosial, maupun lingkungannya. 

2. Limbah kotoran sapi perah adalah kotoran yang dikeluarkan oleh sapi 

perah berupa feses dan urine yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

biogas. 

3. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari limbah kotoran sapi perah yang 

dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi. 
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4. Reaktor biogas (digester) adalah alat yang digunakan untuk memproduksi

biogas yang akan menghasilkan gas sebagai sumber energi dan sisa berupa

slurry.

5. Pupuk organik adalah pupuk yang dihasilkan dari keluaran/sisa

pengolahan biogas yang disebut dengan slurry yang berguna untuk

mengembalikan unsur hara dalam tanah.

1.6 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak bergantung pada besar

kecilnya produksi dan dapat digunakan lebih dari satu kali produksi diukur

dalam satuan rupiah (Rp).

2. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan

produksi (output) yang dihasilkan, yang diukur dalam satuan rupiah (Rp).

3. Biaya total adalah penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel diukur

dalam satuan rupiah (Rp).

4. Penerimaan didapatkan dengan mengalikan jumlah produksi (output)

dengan harga yang berlaku, diukur dengan satuan rupiah (Rp).

5. Pendapatan atau keuntungan adalah selisih antara total penerimaan dan

total biaya yang digunakan dan diukur dalam satuan rupiah (Rp). Semua

komponen variabel dihitung dalam kurun waktu 1 minggu.


