
 
 

1 
 

BAB I 

  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ternak perah merupakan hewan ternak yang menghasilkan susu sebagai 

produk utamanya. Susu sapi merupakan minuman alami yang kaya akan nutrisi 

dan dibutuhkan oleh setiap tubuh sebagai zat pembangun terutama pada masa 

pertumbuhan. Kandungan protein, kalsium, fosfor, magnesium, vitamin A dan 

D pada susu sapi sangat berperan bagi pertumbuhan, termasuk untuk 

pembentukan tulang dan gigi. 

Susu dan produk olahannya adalah bahan pangan bagi konsumsi manusia. 

Kebutuhan susu terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah 

penduduk, tingkat pendapatan dan selera masyarakat. Dengan semakin 

meningkatnya kebutuhan susu, permintaan akan populasi ternak juga akan 

meningkat. Tidak hanya itu, produksi susu tidak hanya dapat  ditingkatkan 

dengan menambah populasi ternak perah, melainkan dapat pula ditingkat dengan 

produktivitasnya (Firman, 2010). 

Peluang pasar untuk susu segar di Indonesia masih relatif besar karena 

penduduk Indonesia masih memiliki tingkat konsumsi air susu yang relatif 

rendah, terutama susu segar (pasteurisasi). Hal ini karena anggapan masyarakat 

bahwa susu belum menjadi kebutuhan utama sehari-hari, hanya sebagai 

pelengkap atau penyempurna. Selain itu, ada anggapan masyarakat yang salah 

mengenai susu sebagai penyebab kegemukan dan diare (Harianto, 2011).
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Tabel 1.1 Produksi Susu Sapi Berdasarkan Kebutuhan Tahun 2010-2015 

Sumber: Dewan Persusuan Nasional Tahun 2012  

Permintaan susu segar pada tahun 2010 hingga 2015 mengalami peningkatan 

rata-rata 6,3 persen per tahun. Namun penawaran susu segar relatif tetap. 

Kebutuhan susu nasional pada tahun 2010 yang mencapai 3,1 juta ton hanya 

dapat dipenuhi sebesar 690.000 ton, sedangkan pada tahun 2011 kebutuhan susu 

nasional 3,2 juta ton hanya di-supply produksi susu dalam negeri sebesar 

800.000 ton susu, dan sisanya masih impor. Pada tahun 2011 sampai 2015  

produksi susu relatif tetap pada jumlah 800.000 ton, sedangkan kebutuhan susu 

nasional terus mengalami peningkatan antara 200.000 ton sampai 300.000 ton 

tiap tahunnya (Dewan Persusuan Nasional, 2012). 

Jawa Timur menduduki kepemilikan populasi yang besar dibandingkan 

Provinsi yang lain. Terjadinya perubahan tingkat produksi yang dihasilkan oleh 

populasi sapi perah di Jawa Timur  secara tidak langsung akan mempengaruhi 

produksi susu Nasional karena lebih dari 50% populasi ternak sapi perah berada 

di Jawa Timur (Dewan Persusuan Nasional, 2012). 

 

 

 

Tahun Produksi (Ton) Kebutuhan (Ton) 

2010 0,80 3,1 

2011 0,80 3,2 

2012 0,80 3,5 

2013 0,80 3,8 

2014 0,80 4,0 

2015 0,80 4,2 
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Tabel 1.2. Produksi Susu dan Populasi Sapi Perah di Jawa Timur 

Tahun Produksi (Kg) Populasi (Ekor)  

2012 554.331.690 308.811  

2013 414.418.654 237.763  

2014 462.253.895 245.246  

2015 472.212.765 255.947  

2016 492.152.753 265.002  

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukan terjadinya fluktuasi produksi susu dan 

populasi sapi perah di Jawa Timur setiap tahunnya padahal Indonesia merupakan 

negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah yang mengandalkan 

sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai 

penopang pembangunan, seharusnya juga memungkinkan untuk pengembangan 

subsektor peternakan khususnya ternak sapi perah, karena sebagian besar susu 

yang diproduksi di dalam negeri adalah dari usaha peternakan sapi perah, dengan 

demikian dalam acuan peningkatan produksi susu nasional, populasi maupun 

pengembangan usaha peternakan sapi perah rakyat terus ditingkatkan. 

Kabupaten Pasuruan merupakan sentra peternak sapi perah dan produsen susu 

sapi perah di Jawa Timur. Menurut data  Kabupaten Pasuruan, jumlah populasi 

ternak terbanyak di Kabupaten Pasuruan adalah 101.054 ekor sapi perah yang 

menghasilkan 554.331.690(kg) pada tahun 2012 . Produksi susu di Kabupaten 

Pasuruan pada tahun 2013 mengalami penurun  menjadi 414.418.654(kg) 

dengan populasi sapi perah 78.519 ekor. Pada tahun 2014 jumlah susu dan ternak 

mengalami kenaikan menjadi sebesar 426.253.895(kg) dan 80.518 ekor. Pada 

tahun 2015 dan 2016  produksi susu dan jumlah sapi perah kembali mengalami 

kenaikan yaitu 472.212.765 (kg),84.242 ekor dan 492.152.753(kg) dan 86.847 

ekor. 
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Tabel 1.3. Produksi Susu dan Populasi Sapi Perah Kabupaten Pasuruan 

Tahun Produksi (Kg) Populasi (Ekor)  

2012 153.317.066 101.054  

2013 122.396.314 78.519  

2014 125.512.378 80.518  

2015 164.853.563 84.242  

2016 169.584.921 86.847  

Sumber: Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasusuran 

 

Desa Gerbo merupakan desa yang mempunyai karakteristik dalam 

pengembangan sapi perah, karena berada pada dataran tinggi dekat dengan 

pegunungan yang berhawa sejuk. Selain itu juga memiliki lahan yang relatif luas 

untuk ketersediaan pakan hijau (rumput) sehingga pasokan pakan akan tetap 

terjamin. Kondisi perkembangan susu di Desa Gerbo mempunyai struktur yang 

cukup lengkap terdiri dari peternak, tempat pembelian pakan tambahan / 

konsentrat, serta tersedianya TPK (Tempat Pelayanan Koperasi). Terdapat 3 

TPK KUD Dadi Jaya yang berada di 3 dusun dalam Desa Gerbo yaitu 

Rejopasang, Gerbo dan Kejoren. Ketiga TPK tersebut sebagai sarana bagi 

peternak sapi perah berjumlah 576 orang untuk menampung susu sapi yang 

nantinya akan dijual ke IPS, namun rata-rata produksi susu sapi perah disini 

masih tergolong rendah dari yang seharusnya dapat dicapai. 

Tabel 1.4 

Populasi Sapi Perah dan Produksi Susu Desa Gerbo Tahun 2016 

Keterangan Jumlah 

Populasi Ternak 605 (ekor) 

Produksi Susu 9.129,28 (liter) 

Peternak 576 (orang) 

Rata-rata Produksi per ekor/ per hari 10 liter 

   Sumber: KUD Dadi Jaya 2016 
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Pada tahun  2016  produksi susu sapi di desa Gerbo mencapai 9.219,38 liter 

dengan jumlah populasi sebanyak 605 ekor sapi  dan rata-rata perhari yang 

dihasilkan hanya 10 liter per ekor per hari, sehingga produksi susu yang 

dihasilkan tersebut masih tergolong rendah dari yang seharusnya bisa dicapai. 

Sapi perah dewasa yang sedang dalam masa laktasi dapat memproduksi susu 

3000-5500 liter per satu masa laktasi (Aisyah, 2012) 

Berbagai usaha untuk meningkatkan produksi susu telah dilakukan. 

Keberhasilan dalam melakukan produksi susu sapi perah dilatar belakangi oleh 

banyaknya jumlah sapi perah yang dimiliki oleh peternak. Selain itu ada 

berbagai faktor yang mempengaruhi  produksi susu sapi yaitu faktor sumber 

daya alam dan sumber daya manusia. Pakan sebagai sumber daya alam tentu 

akan menentukan jumlah susu yang dihasilkan oleh sapi perah. Selain itu sumber 

daya manusia sebagai tenaga kerja  mempunyai peranan penting terhadap 

produksi susu, karena  produksi susu mempunyai kaitan yang erat oleh 

banyaknya tenaga kerja yang melakukan proses perawatan terhadap sapi perah 

itu sendiri.   

Dari ketiga hal tersebut untuk meningkatkan produksi susu sapi perah adalah 

dengan memperhitungkan  efisiensi biaya produksi yang digunakan dalam 

peternakan sapi perah. Efisiensi biaya produksi diperlukan agar peternak 

mendapatkan kombinasi dari penggunaan faktor produksi, sehingga mampu 

menghasilkan output yang maksimal. Identifikasi efisiensi penggunaan biaya 

produksi dan alokasi sumberdaya peternak sapi perah  merupakan hal penting 

untuk menentukan peluang di subsektor peternakan berkaitan dengan 
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kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 

rumah tangga tani (Anandra, 2010:9).  

Perhitungan break event point merupakan hal yang penting bagi peternak sapi 

perah di Desa Gerbo karena sebagai pengambilan keputusan keuangan. Dalam 

analisis break event point peternak dapat mengetahui seberapa banyak susu yang 

dijual agar bisa kembali dari modal yang dikeluarkan. 

Oleh karena itu, peneliti bermaksud menganalisis faktor  yang mempengaruhi 

produksi susu sapi perah di Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten 

Pasuruan. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka permasalahan 

pokok dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana pengaruh jumlah sapi perah, jumlah pakan, jumlah tenaga kerja 

terhadap produksi susu sapi  di Desa Gerbo? 

2. Berapa pendapatan peternak sapi perah di Desa Gerbo? 

3. Bagaimana efisiensi biaya produksi  peternak sapi perah di Desa Gerbo? 

4. Bagaimana break event point peternak sapi perah di Desa Gerbo? 

C. Batasan Masalah 

1. Penelitian ini terbatas pada perhitungan pendapatan perternak sapi perah, 

efisiensi biaya produksi dan break event point. 

2. Penelitian ini dilakukan pada tiga Dusun yaitu, Rojopasang, Kejoren dan 

Pagergunung. 
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D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah sapi perah, jumlah pakan 

dan tenaga kerja terhadap produksi susu sapi di Desa Gerbo. 

b. Mengetahui pendapatan peternak sapi perah di Desa Gerbo. 

c. Mengetahui efisiensi biaya peternak sapi perah di Desa Gerbo. 

d. Mengetahui break event point peternak sapi perah di Desa Gerbo.  

2. Manfaat 

a. Penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dibidang ekonomi 

mikro. 

b. Hasil Penelitian ini bermanfaat bagi petani susu sapi perah di Desa 

Gerbo. 

c. Bagi peneliti berikutnya untuk referensi penelitian selanjutnya yang 

membahas tentang faktor produksi susu sapi. 




