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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sub sektor peternakan merupakan salah satu bagian dari sektor pertanian 

yang mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Sub sektor ini berpotensi 

untuk dikembangkan, apabila ditinjau dari sumber daya alam yang melimpah dan 

lingkungan yang mendukung. Pengembangan usaha peternakan dapat 

meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan 

kerja, dan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi sehingga dapat memberikan 

kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. 

Salah satu usaha peternakan yaitu budidaya sapi perah. Kondisi geografis 

dan kesuburan lahan di beberapa wilayah di Indonesia memiliki karakteristik yang 

tepat untuk agribisnis peternakan sapi perah. Selain itu dari sisi permintaan, 

produksi susu dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi 

masyarakat. Ketersediaan susu lokal dan susu impor sebesar 14,39kg/kapita/tahun 

dengan rata-rata pertumbuhan untuk susu lokal turun 2,99 persen per tahun atau 

2,93kg/kapita/tahun sementara itu untuk susu impor naik 2,70 persen per tahun 

atau sebesar 11,46kg/kapita/tahun. Ketersediaan susu dalam negeri sebanyak 

79,63 persen dipasok dari susu impor, sementara itu susu lokal hanya memberikan 

berkontribusi sebesar 20,37 persen (Setjen Pertanian, 2015). 

Produksi susu nasional belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dan 

impor susu akan terus meningkat sehingga populasi ternak sapi perah perlu 
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ditingkatkan pula. Keadaan ini merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan 

untuk mengembangkan komoditas peternakan sapi perah, untuk itu meningkatkan 

kemampuan dan kualitas peternak perlu dilakukan agar usaha ini dapat berjalan 

dengan maksimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong 

produktivitas dalam budidaya ternak perah adalah melalui kegiatan penyuluhan. 

Kegiatan penyuluhan ini dapat memberikan tambahan wawasan, dan ilmu 

pengetahuan kepada peternak tentang cara beternak yang tepat. Disamping itu, 

kegiatan ini dapat memberikan solusi dan masukan untuk memecahkan masalah 

bersama dalam budidaya sapi perah.  

Kota Batu merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang melakukan 

pengembangan ternak sapi perah. Dari hasil survey peneliti, beberapa peternak di 

Kota Batu masih kurang aktif dalam mengikuti kegiatan penyuluhan peternakan. 

Hal tersebut dapat menghambat penyebaran informasi terkait pengembangan 

budidaya peternakan. Menurut penelitian yang dilakukan Artinigsih dkk. (2011), 

menyatakan bahwa penyuluhan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, 

dan keterampilan dalam pengelolaan usaha peternakan. Penyuluhan akan berjalan 

dengan baik apabila minat peternak terhadap penyuluhan peternakan tinggi karena 

untuk pengembangan usaha bidang peternakan perlu adanya kesadaran dari para 

peternak, tidak cukup dukungan dari pemerintah atau pihak-pihak penyuluh 

lainnya. Minat tersebut didasari dengan rasa keinginan yang kuat, kesadaran, dan 

rasa ingin tahu yang tinggi.  

Dari penjelasan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

minat para peternak sapi perah dalam kegiatan penyuluhan peternakan. 



3 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah pengaruh antara umur, pendidikan, pengalaman 

beternak dan jumlah ternak terhadap minat peternak sapi perah dalam 

kegiatan penyuluhan peternakan di Kecamatan Batu, Kota Batu? 

2. Berapa besar pengaruh umur, pendidikan, pengalaman beternak dan 

jumlah ternak terhadap minat peternak sapi perah dalam kegiatan 

penyuluhan peternakan di Kecamatan Batu, Kota Batu? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh antara umur, pendidikan, pengalaman 

beternak dan jumlah ternak terhadap minat peternak sapi perah dalam 

kegiatan penyuluhan peternakan di Kecamatan Batu, Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh umur, pendidikan, 

pengalaman beternak dan jumlah ternak terhadap minat peternak sapi 

perah dalam kegiatan penyuluhan peternakan di Kecamatan Batu, Kota 

Batu. 

1.4 Kegunaan 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk memberikan gambaran tentang minat peternak sapi perah dalam 

kegiatan penyuluhan peternakan di Kecamatan Batu, Kota Batu. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan tinjauan kembali 

bagi pemerintah dalam perbaikan sistem dan metode penyuluhan 

peternakan yang dilakukan sehingga kegiatan penyuluhan dapat 

meningkatkan minat peternak dan memberikan manfaat serta dapat 

diterapkan dengan baik oleh para peternak. 

 


