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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sapi perah merupakan hewan ternak yang menghasilkan susu sebagai 

produk utamanya. Susu dan produk olahannya merupakan salah satu bahan 

konsumsi bagi manusia. Kebutuhan akan susu semakin meningkat seiring dengan 

perkembangan jumlah penduduk, tingkat pendapatan dan selera masyarakat. 

Kualitas susu harus tetap diprioritaskan seiring dengan meningkatnya permintaan 

susu. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas susu, salah satunya adalah 

pakan ternak. Sehubungan dengan pakan ternak, besar keinginan peneliti untuk 

mengetahui berbagai jenis pakan ternak yang diberikan pada sapi perah, supaya 

peneliti dapat memahami pengaruh jenis pakan ternak terhadap produksi dan 

kualitas susu sapi perah tersebut. 

Susu segar di dalam negeri diproduksi oleh sekitar 489.089 ekor sapi 

perah bangsa Friesh Holland (FH). Hal ini disebabkan sumber sapi perah sebagai 

penghasil susu dari peternakan rakyat yang ada di Indonesia. Produksi susu pada 

tahun 2016 sebanyak 852.951 ton dari total kebutuhan 3,8 juta ton (BPS, 2016). 

Hasil jumlah susu tersebut menjadi salah satu faktor kurangnya produksi susu di 

Indonesia, dari kekurangan susu tersebut Indonesia mencukupinya dengan import 

susu dari Australia dan New Zealand. 

Pakan menjadi salah satu faktor yang berdampak langsung terhadap 

produksi susu yang dihasilkan oleh sapi perah, karena kenaikan maupun 

penurunan produksi susu sapi dapat dilihat dari pakan ternak. Apabila ternak 
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diberikan pakan hijauan dan konsentrat, maka hasilnya menjadi lebih baik jika 

dilihat dari segi kualitas dan kuantitas. Pakan konsentrat menjadi kebutuhan 

ternak yang harus selalu disediakan oleh peternak. Penyediaan pakan sapi perah 

dinaungi oleh suatu lembaga dengan fasilitas dari pihak koperasi susu. Koperasi 

merupakan lembaga yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan anggota 

(service-oriented business institution). Sasaran utama koperasi adalah memajukan 

kepentingan anggota melalui peningkatan pelayanan secara efisien dengan 

menyediakan barang produksi, kredit dan jasa oleh lembaga koperasi. Lembaga 

koperasi diharapkan mampu menarik minat bagi anggota untuk turut memberikan 

kontribusinya bagi pertumbuhan koperasi dalam upaya meningkatkan 

penghasilannya. 

Koperasi sebagai wadah perhimpunan para peternak untuk keberlanjutan 

usaha anggota melalui penyediaan berbagai jenis pakan secara langsung maupun 

tidak langsung melalui penyediaan pakan, maka hasil produksi peternak dituntut 

mampu mencapai kualitas standar Industri Pengolahan Susu (IPS) atau Standar 

Nasional Indonesia (SNI) bagi peternak anggota koperasi susu. Keberlanjutan 

usaha anggota dipengaruhi oleh tingkat pelayanan teknis, pelayanan hasil 

produksi dan kegiatan Koperasi Serba Usaha (KSU). Selain itu, adanya 

penyediaan pakan yang variatif dan inovatif sebagai penunjang perbaikan 

produksi dan kualitas susu. 

Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM merupakan 

salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara maupun daerah. Begitu 

juga dengan Negara Indonesia, Usaha Kecil Menengah (UKM) ini memiliki 
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peranan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat. Selain itu, adanya 

Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat membantu Negara atau Pemerintah dalam 

hal penciptaan lapangan kerja baru. Usaha Kecil Menengah UKM banyak tercipta 

unit kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat memenuhi 

pendapatan rumah tangga. Disamping itu, Usaha Kecil Menengah (UKM) juga 

memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang 

berkapasitas lebih besar. Usaha Kecil Menengah (UKM) memerlukan perhatian 

khusus dan didukung oleh informasi yang akurat agar dapat terjalin jaringan 

bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya 

saing usaha, yaitu jaringan pasar. Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dijalankan 

adalah bidang koperasi persusuan yang melibatkan peternak sebagai pemilik dan 

pekerja, serta menjadi subyek yang berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan 

peternakan sapi perah. 

Membicarakan produksi ternak yang tinggi, belum menunjukkan suatu 

keberhasilan jika tidak diimbangi dengan sistem penyediaan pakan yang baik. 

Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) yang baik mempunyai hubungan yang 

erat dengan peternak, terutama menyangkut masalah pakan yang menjadi faktor 

penting dalam keberlangsungan peternakan sapi perah. Upaya peningkatan 

produksi dan kualitas susu diperlukan studi mengenai sistem penyediaan dan 

penggunaan berbagai jenis pakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mengevaluasi hubungan dampak penggunaan berbagai jenis pakan terhadap 

produksi dan kualitas susu di peternak anggota KUBE PSP Maju Mapan agar bisa 

menentukan pakan terbaik untuk menunjang produksi dan kualitas susu yang baik. 
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Maka berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian denagn judul “Dampak Penggunaan 

Berbagai Jenis Pakan Terhadap Produksi Dan Kualitas Susu Sapi Fries 

Holland Di Peternak Anggota KUBE PSP Maju Mapan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dampak 

penggunaan berbagai jenis pakan terhadap produksi dan kualitas susu di peternak 

anggota KUBE PSP Maju Mapan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu dampak penggunaan berbagai 

jenis pakan terhadap produksi dan kualitas susu di peternak anggota KUBE PSP 

Maju Mapan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi 

terutama kepada peternak sapi perah tentang jenis pakan yang baik untuk 

menunjang keberhasilan produksi dan kualitas susu di peternak anggota KUBE 

PSP Maju Mapan. 

 


