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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ternak Sapi Perah 

Ternak sapi perah adalah salah satu ternak penghasil susu. Ternak ini 

mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1890-an. Impor sapi perah besar-besaran 

pernah dilakukan pada tahun 1980-an dan menghasilkan perkembangan signifikan 

pada peternakan sapi perah di Indonesia. Saat itu, jenis sapi yang diimpor adalah 

jenis Ayrshire, Jersey, dan Milking shorthorn dari Australia. Selanjutnya, pada 

permulaan abad ke-20 diimpor Sapi Fries Holland (FH) dari Belanda (Syarif dan 

Bagus, 2011).  

Sapi FH memiliki kemampuan berkembang biak yang baik, rata-rata bobot 

badan sapi FH adalah 750 kg dengan tinggi bahu 139,65 cm. Umumnya produksi 

susu sapi perah sebesar 15 sampai dengan 20 liter per ekor sapi per hari (Sunu 

dkk., 2013). Menurut SNI tahun 2011 definisi susu merupakan sumber protein 

hewani yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta 

dalam menjaga kesehatan. Susu dibutuhkan oleh tubuh sebagai zat pembangun, 

terutama pada masa pertumbuhan (Syarif dan Bagus, 2011). Dilihat dari 

kandungan gizinya, susu mengandung lemak, protein, laktosa dan mineral.  
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Tabel 2.1  Kandungan Nutrisi Susu Sapi 

Karakteristik     Komposisi 

Lemak      4,08±0,06 

Kasein      2,64±0,17   

 Laktosa     4,50±0,08 

Abu      0,68±0,09 

pH (25oC)     6,70±0,02 

Total Kalsium (mg 100 mL-1)     115±08 

Ukuran misel kasein (nm)      180±3 

Ukuran Globul lemak (µm)   3,55±0,10 

 Sumber : Hussain et al, 2012 

 

 Berdasarkan standar persyaratan mutu susu segar di Indonesia, susu harus 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Syarat karakteristik susu segar 

Karakteristik     Syarat 

Berat Jenis     1,027 g/ml 

Lemak minimum    3,0 % 

BK tanpa lemak    7,8 % 

Proteinminimum    2,8% 

pH      6,3 – 6,8 

Sumber : SNI, 2011 

 

2.2 Minat 

2.2.1 Pengertian Minat 

Minat adalah suatu keinginan seseorang untuk mengetahui dan 

mempelajari sesuatu. Menurut Slameto (2010), minat merupakan kecenderungan 

yang tetap memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut 

akan terus dilakukan disertai perasaan senang yang kemudian memberikan 

kepuasan. Menurut Ridwan (2015), seseorang yang berminat terhadap suatu 

aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang 

dikarenakan hal tersebut datang dari dalam diri seseorang yang didasarkan rasa 

suka dan tidak adanya paksaan dari pihak luar. Dalam kata lain, minat adalah 
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suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada 

yang memaksa. 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 

Menurut Suharyat (2009), faktor minat mempunyai peranan yang sangat 

penting. Minat individu terhadap suatu objek, pekerjaan, orang, benda dan 

persoalan yang berkenaan dengan dirinya timbul karena ada faktor yang 

memengaruhinya pada objek yang diamati. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang bersumber dari dalam diri individu dan 

dari luar mencakup lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, secara garis besar 

dikelompookan menjadu dua yaitu (Chamidun, 2015) dari dalam diri individu 

yang bersangkutan (umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, 

kepribadian), dan berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, dan 

masyarakat. 

2.2.3 Indikator Minat 

Seseorang yang berminat terhadap aktivitas akan memperhatikan aktivitas 

itu secara konsisten dengan rasa senang (Djamarah, 2008). Menurut Slameto 

(2013), minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.  

Minat merupakan suatu keadaan dimana seseorang menaruh perhatian 

pada sesuatu dan disertai dengan kemauan untuk mengetahui dan mempelajari 

maupun membuktikan lebih lanjut tentang sesuatu (Ridwan, 2015). Timbulnya 
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minat dari diri seseorang pula diawali dari adanya kesadaran bahwa suatu objek 

mempunyai manfaat bagi dirinya serta kepuasan akibat kegiatan tersebut 

memberikan dampak yang positif bagi individu. Selain itu, minat muncul akibat 

dorongan dari dalam yang mempunyai tujuan tertentu dan berlangsung di luar 

kesadaran seseorang (Suhendra, 2006). 

2.3 Penyuluhan 

2.3.1 Pengertian 

Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan 

komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sasarannya 

memberikan pendapat sehingga dapat membuat keputusann yang benar (Timbulus 

dkk, 2016). Penyuluhan pertanian diartikan sebagai proses pembelajaran pelaku 

utama dan pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dirinya dalam 

mengakses informasi, teknologi, permodalan, dan sumber lainnya sebagai upaya 

untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha pendapatan dan kesejahteraan 

serta meningkatkan kesatuan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi, 

petani dibantu agar dapat membantu diri sendiri, dididik agar dapat mendidik diri 

sendiri (UU no.16/2006). 

Menurut Kusnadi (2011), pendidikan dalam penyuluhan pertanian adalah 

usaha untuk menghasilkan perubahan-perubahan pada perilaku manusia, yang 

mencakup perubahan dalam pengetahuan atau hal yang diakui, perubahan dalam 

keterampilan atau kebiasaan dalam melakukan sesuatu, dan perubahan dalam 

sikap mental. Di negara-negara berkembang, mayoritas masyarakat pedesaan 
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tergantung pada penyuluh untuk memberikan saran dan informasi pertanian (Shah 

et al., 2013). 

2.3.2 Peran Penyuluh 

Penyuluhan pertanian merupakan agen perubahan yang langsung 

berhubungan dengan petani. Fungsi utamanya yaitu mengubah perilaku petani 

dengan pendidikan non formal sehingga petani mempunyai kehidupan yang lebih 

baik secara berkelanjutan. Penelitian Sundari dkk. (2015), menyatakan peran 

penyuluh pertanian sebagai penasehat, teknisi, penghubung dan organisator. Dari 

hasil penelitian Astuti (2015), ada beberapa peran dari penyuluh diantaranya 

yaitu: 

1. Peran penyuluh pertanian lapangan sebagai pembimbing petani, yaitu 

penyuluh akan membantu petani memperoleh pengetahuan yang 

khusus berkaitan dengan cara pemecahan masalah yang dihadapi serta 

akibat yang ditimbulkannya sehingga mereka mempunyai berbagai 

alternatif tindakan, meningkatkan motivasi petani untuk menerapkan 

pilihannya, serta membantu para petani untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan keterampilan mereka dalam membentuk pendapat dan 

mengambil keputusan. 

2. Peran penyuluh pertanian lapangan sebagai pengevaluasi dan 

pemantau, yaitu suatu langkah dalam kegiatan penyuluhan pertanian 

agar program-program yang telah dilaksanakan tidak melenceng dari 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  
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3. Peran penyuluh pertanian lapangan sebagai teknisi, yaitu seorang 

penyuluh harus memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang 

baik karena suatu saat ia akan dimintai oleh petani untuk memberikan 

saran maupun demonstrasi kegiatan usaha tani yang bersifat teknis.  

2.3.3 Metode Penyuluhan 

Yogasuria (2015), penggolongan metode penyuluhan pertanian 

diantaranya: 

1. Penggolongan berdasarkan teknik komunikasi 

Berdasarkan teknik komunikasi, metode penyuluhan pertanian 

digolongkan menjadi: 1) komunikasi langsung (direct 

communication/face to face communication), contohnya: obrolan di 

sawah, obrolan di balai desa, obrolan di rumah, telepon, kursus tani, 

demonstrasi karyawisata, dan pameran, dan 2) komunikasi tidak 

langsung (indirect communication), contohnya publikasi dalam bentuk 

cetakan, poster, siaran radio/TV, dan pertunjukan film. Jadi, dalam 

kegiatan komunikasi tidak langsung, pesan disampaikan melalui 

perantara (medium atau media). 

2. Penggolongan berdasarkan jumlah sasaran 

Berdasarkan jumlah sasaran yang dicapai, metode penyuluhan 

pertanian digolongkan menjadi 1) pendekatan perorangan, contohnya: 

kunjungan rumah, kunjungan usaha tani, surat-menyurat, dan 

hubungan telepon; 2) pendekatan kelompok, contohnya: diskusi 

kelompok, demonstrasi (cara atau hasil), karyawisata, temu lapang, 
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temu usaha, dan kursus tani; 3) pendekatan massal, contohnya: 

pameran, pemutaran film, siaran pedesaan/TV, pemasangan poster, 

pemasangan spanduk, dan penyebaran bahan bacaan (folder, leaflet, 

liptan, brosur). 

Penelitian Rasyid (2012), metode yang digunakan oleh Balai Informasi 

Penyuluhan (BIP) berdasarkan pendekatan sasaran yang ingin dicapai dalam 

melakukan komunikasi penyuluhan di Kecamatan Bangkinang Barat yakni ada 

tiga metode, antara lain: 

1. Metode berdasarkan pendekatan perorangan, dimana metode ini 

dilakukan secara kontak informal penerapannya. 

2. Metode berdasarkan pendekatan kelompok, metode ini lebih efektif 

dibandingkan dari metode lainnya karena petani dibimbing dan 

diarahkan secara berkelompok. 

3. Metode berdasarkan pendekatan massal, metode pendekatan massal ini 

memakan waktu lebih banyak, biaya lebih besar, namun metode ini 

langsung dapat dirasakan oleh khalayak sasaran. 

2.4 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Umur 

Umur seseorang merupakan salah satu indikator yang berpengaruh 

terhadap aktivitas dan kemampuan berpikir. Semakin tua umur peternak, 

cenderung memiliki minat belajar yang menurun. Tingkat produktivitas seseorang 

dapat diamati dari beberapa segi antara lain lamban, kurang kreatif, sukar 

dimengerti dan diarahkan. 
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2.4.2 Pendidikan 

Tingkat pendidikan peternak akan memengaruhi pola berpikir, 

kemampuan belajar, dan taraf intelektual. Melalui pendidikan formal maupun 

informal maka peternak akan memiliki pengetahuan dan wawasan yangluas 

sehingga lebih mudah merespon suatu inovasi yang menguntungkan bagi 

usahanya (Alim dan Lilis, 2007). Hal ini juga dapat memengaruhi minat dalam 

penyuluhan karena dimungkinkan peternak lebih terbuka untuk menerima 

informasi baru.  

2.4.3 Pengalaman beternak  

Pengalaman berpengaruh terhadap minat. Menurut Chaplin (2006), 

pengalaman merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diketahui dan 

dikuasai oleh seseorang sebagai akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah 

dilakukan sebelumnya selama jangka waktu tertentu yang dapat memengaruhi 

minat seseorang terhadap apa yang dikerjakan. 

2.4.4 Jumlah ternak  

Besar atau kecil jumlah kepemilikan ternak yang dimiliki oleh peternak 

sangatlah membantu dalam meningkatkan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan 

(Makatita, 2013). Oleh karena itu, dimungkinkan bahwa jumlah ternak dapat 

memengaruhi minat dalam penyuluhan untuk lebih mengembangkan usahanya. 

2.5 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang dilakukan Panurat (2014), menyatakan faktor-faktor yang 

memengaruhi minat petani berusahatani padi di Desa Sendangan, Kecamatan 

Kakas, Kabupaten Minahasa adalah luas lahan, pengalaman, pendapatan, bantuan 
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dan pendidikan. Untuk mengetahui minat dapat dilakukan pendekatan dengan 

indikator kepuasan, kesenangan, semangat, kemauan, kesukaan dan teknologi. 

Ridwan (2015), menyatakan faktor-faktor yang memengaruhi minat petani 

tebu untuk bermitra dengan PG Trangkil adalah umur, pengalaman, pendidikan, 

jarak, dan jenis lahan. Tingkat minat petani tebu untuk bermitra dengan Pabrik 

Gula Trangkil Kabupaten Pati  didekati dengan indikator kepuasan, kesenangan, 

kemauan dan semangat adalah tinggi. 

Dalam penelitian Badar dkk. (2014), menyatakan karakteristik peternak 

antara lain umur, tingkat pendidikan dan pengalaman peternak dapat 

mempengaruhi penerimaan usaha ternak domba yang digembalakan. 

Penelitian juga dilakukan oleh Makatita dkk. (2014), menyimpulkan 

bahwa tingkat efektivitas metode penyuluhan dengan pendekatan kelompok 

menunjukkan hasil yang cukup baik terhadap peningkatan kemampuan beternak, 

juga terhadap pengembangan peternakan sapi potong di Kabupaten Buru.  

Dari penelitian Indreswari dkk. (2014), menyatakan penyuluhan cukup 

efektif dalam meningkatkan pengetahuan petani dalam hal pemahaman terhadap 

manajemen pemeliharaan itik berbasis metode Inditik. 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Penyuluhan akan berjalan dengan lancar apabila minat peternak terhadap 

kegiatan tersebut tinggi, namun dari hasil survey di Kota Batu beberapa peternak 

masih kurang aktif mengikuti penyuluhan sehingga hal ini dapat menghambat 

penyebaran informasi terkait pemeliharaan ternak yang baik. 
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Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah kurang aktifnya peternak 

dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yang dipengaruhi beberapa faktor 

diantaranya adalah umur, pendidikan, pengalaman beternak dan jumlah ternak. 

Variabel tersebut sebagai variabel independen dan bersama-sama dengan variabel 

dependen yaitu minat peternak sapi perah dalam kegiatan penyuluhan peternakan 

di Kecamatan Batu, Kota Batu diukur dengan analisis regresi berganda untuk 

mendapatkan signifikansinya. Untuk memperjelas faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat peternak dalam penyuluhan dapat dilihat pada Gambar 1.1 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemilikiran Teoritis 

2.7 Hipotesis 

1. Diduga terdapat pengaruh antara umur, pendidikan, pengalaman 

beternak dan jumlah ternak terhadap minat peternak sapi perah dalam 

kegiatan penyuluhan peternakan di Kecamatan Batu, Kota Batu. 

2. Diduga variabel yang memberikan kontribusi paling besar terhadap 

minat peternak sapi perah dalam kegiatan penyuluhan peternakan yaitu 

variabel pendidikan. 
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