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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Peternakan Sapi Perah 

Sapi perah yang dipelihara saat ini di Indonesia pada kebanyakan 

umumnya adalah jenis sapi FH atau Friesian Holstein. Sapi FH (Friesian Holstein) 

memiliki kemampuan dalam berproduksi susu mencapai lebih dari 6.000 per 

laktasinya. Sapi FH adalah jenis sapi perah yang produksi susunya tertinggi 

dibandingkan dengan jenis sapi perah yang lainnya.Produksi susu rata-rata di 

Indonesia adalah sebanyak 10 liter/ekor dalamsehari atau kurang lebih yaitu 3.050 

kg per laktasi (Sudono, 2003). 

Performan produksi susu sapi perah secara teknis dapat dipengaruhi antara 

lain yaitu manajemen pemberian pakan, tenaga kerja atau SDM (Sumber Daya 

Manusia), pengendalian penyakit ternak dan sistem perkandangan yang 

digunakan, selain itu juga pengelolaan reproduksi dan kondisi lingkungan yang 

ada (Sulistyowati dkk, 2008). 

2.2 Good Dairy Farming Practice (GDFP) 

Menurut Lestari dkk (2015) Good Dairy Farming Practice terdiri dari 

tujuh aspek, yaitu aspek reproduksi, aspek kesehatan pada ternak, aspek higienis 

dalam pemerahan, aspek nutrisi (pakan dan minum), aspek kesejahteraan pada 

ternak, aspek lingkungan, dan aspek manajemen sosial ekonomi.Good Dairy 

Farming Practice mencakup manajemen pemeliharaan selama periode 

rearing(periode pembesaran pada ternak), tata cara atau manajemen perkawinan 

yang diterapkan, pemeliharaan ketika sapi kering, pemberian pakan dan juga 
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pemberian minum, penanganan kesehatan induk ternak, penanganan susu segar 

setelah proses pemerahan. Aplikasi dariGood Dairy Farming Practice oleh 

peternak dapat mengoptimalkan produktivitas dan juga kualitas susu segar yang 

dihasilkan peternak. Penyebab kurangnya berkembang peternakan sapi perah 

rakyat yang terjadi selama iniadalah antara lain dikarenakan rendahnya produksi 

dan kualitas susu segar yang dihasilkan (Farid dan Sukesi, 2011). 

 Hasil penelitian Sopiyana (2006) terkait pelaksanaan GDFP menunjukkan 

tingkat tatalaksana peternakan terjadi pada skala usaha yang lebih besar yaitu 

nyata lebih tinggi dibandingkan dengan skala usaha yang lebih kecil dengan 

kepemilikan ternak terbatas.Skala usaha besar bukan merupakan peternakan 

rakyat, namun peternakan dengan populasi ternak yang banyak dan itu merupakan 

suatu perusahaan peternakan yang digunakan untuk tujuan komersil. 

Good Farming Practice (GFP) menurut Departement of Aglicuture, Food 

and Rural Development Irlandia (2001) merupakan panduan beternak yang baik 

dan benar, yang memperhatikan kondisi lingkungan yang ada dan memenuhi 

standar minimal sanitasi dan kesejahteraan ternak..Sedangkan menurut Office 

International des Epizooties (OIE) (2009) ada enam aspek penting dalam 

peternakan sapi perah yang harus dilaksanakan dan diterapkandiantaranyaialah 

memperhatikan bangunan dan fasilitas lain, memperhatikan daerah sekitar dan 

melakukan kontrol terhadap lingkungan peternakan, memperhatikan kondisi 

kesehatan pada ternak yang dipelihara, memperhatikan pakan ternak, 

memperhatikan air minum yang diberikan kepada ternak terkait ada tidaknya 
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cemaran bakteri, obat-obatan hewan yang diberikan, dan  memperhatikan 

manajemen – manajemen peternakan secara keseluruhan. 

Penerapan Good Dairy Farming Practice (GDFP) dapat memastikan 

bahwa susu yang dihasilkan diproduksi oleh ternak yang sehat dengan 

memperhatikan pada aspek kesejahteraan ternak, sosial ekonomi yang ada dan 

perspektif lingkungan atau keadaan dilingkungan sekitar peternakan. Adanya 

Good Dairy Farming Practice dapat meningkatkan produksi susu serta kualitas  

keamanan susu yang dihasilkan juga dapat terjamin dengan baik (IDF/FAO, 

2011). 

Praktik beternak harus memastikan bahwa produk susu yang dihasilkan 

baik dan aman serta sesuai dengan penggunaannya, yang mana usaha peternakan 

sapi perah tersebut layak dikembangkan dan dikelola di masa yang akan datang, 

baik dari perspektif/segi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Poin yang paling 

penting adalah peternak sapi perah dalam mengelola usaha peternakannya dapat 

menghasilkan pangan yang aman dan baik untuk manusia yangtentunya juga 

dengan keamanan dan kualitas susu yang tinggi(IDF/FAO, 2011). 

2.2.1 Manajemen Pemeliharaan 

Manajemen dalam usaha sapi perah akan menentukan tingkat 

keberhasilandari suatu usaha ataupun kerugian dari suatu usaha. Manajemen 

sebagai kunci kegiatan yang sepenuhnya bergantung kepada SDM atau 

kemampuan manusianya sebagai peran utama dalam penggelolaan kegiatan 

usaha.Keberhasilan manajemen usaha sapi perah dapat ditinjau dari berbagai 
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segi yaitu segi produksi, segi reproduksi, segi perekonomian, dan segi fasilitas 

yang ada (Sujono, 2010). 

Menurut Sunarko dkk(2009) tata laksana pada peternakan sapi 

mempunyai peranan yang sangat penting, menyangkut bagaimana perencanaan 

dan  pemeliharaan sapi perah sehingga akan dapat tercapai produksi susu yang 

berkualitassangat baik. Kunci utama yang menitik beratkan berhasilnya 

pemeliharaan sapi perah ialah pemeliharanya. Agar pemeliharaan sapi perah 

dapat berhasil, maka seorang pemelihara atau peternak harus mempunyai 

kepribadian sebagai berikut : 

1. Mempunyai rasa sayang terhadap hewan ternak terutama sapi perah.. 

2. Mempunyai kemampuan dan ketekunan dalam bekerja yang berhubungan 

dengan sapi perah.. 

3. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemeliharaan sapi perah yang baik 

dan benar. 

4. Mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha peternakan sapi 

perah 

 Pada pemeliharaan pedet peternak harus memberikan kepada pedet yang 

baru dilahirkan.Pada penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2013) seluruh 

responden dari total 13 responden yang merupakan peternak sapi perah rakyat 

yang melakukan pemberian kolostrum kepada pedetnya yang baru melahirkan. 

Kolostrum merupakan susu yang keluar pertama kali setelah beranak yang 

berwarna kuning sedikit kental yang kemudian akan berubah menjadi susu 
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biasa sesudah 4 sampai 5 hari. Kolostrum mengandung vitamin serta mineral 

yang jauh lebih besar daripadasusu biasa.  

Pada aspek pengelolaan dalam pemeliharaan sapi salah satunya adalah 

peternak membersihkan sapi dua kali sehari sebelum pemerahan.. Kebersihan 

sapi sangat penting untuk menjaga kualitas darisusu dan kesehatan ternak itu 

sendiri. Pengeringan sapi laktasi dilakukan pada dua bulan sebelum sapi 

beranak. Hasil analisa menunjukkan bahwa 50% peternak memandikan sapi 

dengan cara menyiram dan membersihkan selurih bagian tubuh sapi. Peternak 

mengakui bahwa sapi perah harus dalam keadaan bersih dan senyaman 

mungkin pada saat dilakukan pemerahan. Pada kasusyang banyak terjadi di 

peternakan rakyat, hanya sebanyak 16 orang peternak atau 50% 

peternakmelakukan penyiraman air pada tubuh sapi tanpa membersihkan 

seluruhtubuh (membersihkan sapi dengan cara menggosokkan bagian tubuh 

yang terkena kotoran sapi). Para peternakan kebanyakan menganggap bahwa 

hanya dengan cara menyiram menggunakan selang kotoran yang menempel 

pada sapi akan terbuang dengan sendirinya (Simamora, 2015). 

2.2.2 Manajemen Pembibitan dan Reproduksi 

Pemilihan bibit sapi perah merupakan salah satu dari banyak hal 

penting dari keberhasilan usaha ternak sapi perah.. Bibit yang baik bisa dilihat 

dari genetik ternak dan keturunannnya (berasal dari induk yang 

produktivitasnya tinggi dan pejantan unggul), bentuk ambing(bentuk ambing 

yang besar, pertautan otot yang kuat dan memanjang sedikit ke arah depan, 

keadaan puting baik dan tidak lebih dari empat), bentuk luar (proporsional, 
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tidak kurus dan tidak terlalu gemuk, kaki berdiri tegak, jarak kaki kiri dan 

kanan cukup lebar,dan bulu mengkilat), dan umur bibit (umur sapi perah yang 

ideal adalah 1,5 tahun, bobot 300 kg, pejantan 350 kg) (Sudono dkk, 2003) 

Perkawinan pada sapi perah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu kawin 

alami dan kawin suntik. Intensifikasi kawin alam dan kawin  suntik. 

Intensifikasi kawin alam ini dapat dilakukan berbagai macam cara, diantaranya 

yakni : 

- Perkawinan menggunakan model kandang individu. 

- Perkawinan menggunakan model kandang kelompok. 

- Perkawinan menggunakan model mini Ranch atau paddock. 

- Perkawinan menggunakan padang penggembalaan. 

Perkawinan buatan banyak dikenal dengan Inseminasi Buatan (IB) 

yakni dengan cara memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi ternak 

betina dengan menggunakan peralatan khusus (Dinas Pertanian Pandegelang, 

2015). 

Aspek calving interval (jarak lahir) memiliki catatan tersendiri, karena 

sebagian besar peternak mengakui bahwa jarak lahir pada umumnya adalah 

lebih dari 1,5 tahun. Peternakan sapi perah yangbaik dapat menghailkan anak 

sekali dalam satu tahun,hal ini bisa terjadi apabila kebutuhan nutrisi dari 

ternakdapat tercukupi dengan baik, pengetahuan birahi yang baik dari para 

peternak dan manajemen inseminasi buatan yang diterapkan dapat dilakukan 

dengan baik dan benar. Siklus birahi terjadi antara 8 sampai dengan 22 hari, 

ciri-ciri ternak apabila sedang birahi adalah mengeluarkan lendir dari vagina, 
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ternak akan mengalami kegelisahan, akan menunggangi sapi yang lain, pangkal 

ekor akan terangkat, keadaan vagina akan memerah, dan ternak tidak akan 

nafsu makan atau nafsu makan akan menurun (Suhendar, 2012).Pada 

peternakan yang tergabung dengan koperasi pelaksanaan inseminasi buatan 

akan dilakukan oleh petugas khusus inseminasi buatan (inseminator) dari pihak 

koperasi. Hasil kebuntingan akan didapatkan setelah 30 sampai 60 hari setelah 

konsepsi dan keberhasilan yaitu berkisar 70% sampai dengan 75%. 

2.2.3 Manajemen Pakan 

Sudono dkk (2003) menjelaskan bahwa pakan dipergunakan oleh sapi 

laktasi untuk kebutuhan hidup dan produksi susu. Apabila jumlah dan mutu 

pakan yang diberikan kurang hasil susunya tidak akan maksimal..Agar lebih 

praktis lagi, pemberian konsentrat sebanyak 50% dari jumlah susu yang 

dihasilkan (rasio 1:2). Konsentrat yang ada akan lebih berpengaruh terhadap 

kadar berat jenis susu dan produksi yang dihsilkan, sehingga semakin tinggi 

nilai gizi pada konsentrat, maka berat jenis dari susu juga akan tinggi. 

Pemberian rumput tetap berpatokan 10% dari bobot hidup. Kualitas rumput 

atau hijauan akan mempengaruhi kualitas susu yang dihasilkan, terutama kadar 

lemaknya. Hijauan yang biasa diberikan kepada sapi perah diantaranya adalah 

(a) limbah pertanian, seperti daun jagung, daun kacang tanah, jerami padi, daun 

ubi jalar, (b) rumput alam atau rumput lapang, (c) rumput dari hasil budidaya, 

seperti rumput gajah, rumput odot, dll. 

  Pemberian hijauan bervariasi antara 2 sampai 3 kali dala sehari, yaitu 

sebelum pemerahan (sebanyak 60%) dan sesudah pemerahan (sebanyak 
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40%), dengan cara dipotong-potong secara sembarang atau tanpa dilakukan 

pemotongan untuk hijauan pendek dan kecil. Umumnya pemberian konsentrat 

tidak dilakukan (70,50%) dan 29,50% hanya memberikan konsentrat berupa 

dedak (dedak padi). Pemberian air minum umumnya dilakukan peternak 

dengan memberikan air yang bersih yaitu air berasal dari mata air di daerah 

tempat peternakan tersebut berdiri (78,20%) dan sumber mata air lainnya 

(Suherman, 2008). 

Penelitian yang dilakukan oleh Morrison (1959) dalam Sujono (2010)  

menyatakan bahwa peningkatan frekuensi pemberian pakan dari satu kali 

menjadi dua kali pemberian pada sapi perah yang sedang berproduksi susu 

akan berakibat pada :. 

- Konsumsi bahan kering hijauan yang meningkat sebanyak10 %. 

- Produksi susuyang meningkat sebanyak 6 %. 

- Keuntungan yang lebih besar di atas biaya pakan dan juga tenaga kerja 

(SDM) yang digunakan. 

  Hasil penelitian Sapriadi (2005) bahwa tatalaksana atau tata kelola 

pemberian pakan pada skala pemilikan yang lebih tinggi akan lebih baik 

daripada skala pemilikan yang lebih rendah. Hasil penelitian terlihat bahwa 

semakin banyak ternak sapi yang dipelihara semakin baik tatalaksana atau 

tata kelola pemberian pakannya..Hal ini berkaitan dengan efisiensi dalam 

jumlah pemberian hijauan dan konsentrat pada setiap ekor sapi yang sedang 

dalam masa laktasi.Pada sistem pemeliharaan secara individu pemberian 
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pakan hijauan dan konsentrat seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dari 

ternak tersebut. 

2.2.4 Manajemen Pemerahan 

Menurut Handayani dan Purwanti (2010) kuantitas dan kualitas hasil 

pemerahansusu dapi tergantung pada tatalaksana pemeliharaan dan pemerahan 

yang dilakukan. Hidayat dkk dalam  Puspitasari (2008) menyatakan bahwa 

manajemen kesehatan pemerahan sapi meliputi (a) manajemen sebelum proses 

pemerahan, (b) manajemen ketika proses pemerahan, dan (c) manajemen 

setelah proses pemerahan. Manajemen sebelum proses pemerahan meliputi 

menyediakan sarana pemerahan atau berupa alat yang digunakan untuk 

keperluan pemerahan, pembersihan kandang sapi, memandikan sapi, persiapan 

pemerahan, membersihkan ambing dan bagian selangkangan sapi dari kotoran 

yang menempel, dan pemerahan awal. Manajemen pada saat pemerahan 

meliputi cara pemerahan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan serta jarak 

dan waktu pemerahan.. Manajemen setelah pemerahan meliputi suci 

hamaputting atau pemberian antiseptik pada putting (dipping), mencatat 

produksi susu, menyaring susu dengan penyaring atau kain kasa yang bersih, 

dan mengumpulkan susu ke TPS (tempat penampungan susu). 

Pemerahan yang baik dilakukan sengan cara yang benar dan 

menggunakan alat-alat yang bersih dan steril. Tahapan-tahapan pada 

pemerahansusu harus dilakukan dengan benar agar sapi tetap dalam keadaan 

sehat dan terhindar dari penyakit bakterial yang dapat menurunkan 
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produksisusunya. Tahapan pada pemerapan menurut Sudono (2003) adalah 

sebagaiberikut : 

1. Persiapan pemerahan 

- Membersihkan kandang dari segala kotoran. 

- Mencuci daerah lipat paha sapi yang akan diperah. 

- Memberi konsentrat kepada sapi yang akan diperah, sehingga ketika 

dilakukan pemerahan, sapi sedang makan dan dalam keadaan tenang. 

- Membersihkan alat-alat pemerahan susu (ember dan alat penakar susu) dan 

wadah susu (milkcan) susu 

- Mengikat ekor apabila diperlukan. 

- Membersihkan tangan pemerah (jika dilakukan secara manual dengan 

tangan). 

- Mencuci ambing dengan air bersih, kemudian melakukan pengelapan 

dengan lap yang bersih. 

2. Teknik Pemerahan 

Setelah tangan pemerah dan ambing bersihkan dengan baik, pemerahan 

dilakukan menggunakan kelima jari tangan. Setelah dilakukan pemerahan, susu 

dimasukkan ke dalam milkcan yang telah dibersihakn atau disterilkan, 

kemudian langsung dibawa ke pos penampungan untuk disetorkan yang 

kemudian dilakukan uji berat jenis, kadar air, dan kadar lemak guna 

menentukan harga susu, karena tiap-tiap peternak akan memiliki harga susu 

yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi susu yang dihasilkan. Susu 
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selanjutnya akan dimasukkan ke dalam cooling unit untuk menghambat 

pertumbuhan mikroba atau bakteri.(Anggraeni, 2016). 

2.2.5 Manajemen Pengelolaan Limbah/Kotoran 

 Keberhasilan pengolaan limbah peternakan sangat dipengaruhi oleh 

teknik penanganan yang dilakukan, yang meliputi teknik pengumpulan, 

pengangkutan, pemisahan,penyimpanan, atau pembuangan kotoran (Setiawan, 

2013). Pemanfaatan limbah kotoran ternak menjadi sumber energi dapat 

digunakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Teknologi biogas 

memberikan keuntungan sepertimengurangi bau kotoran yang menyengat, 

menghasilkan pupuk kandang, dan sebagai energialternatif .(Adityawarman, 

2015). 

Menurut Suhendar (2012) Peternakan menghasilkan limbah yang cukup 

banyak.Limbah dari peternakan harus dikelola agar tidak mencemari air, tanah, 

dan sungai. Pengelolaan limbah sederhana adalah mengalirkan limbah  ke 

dalam lahan pastura. Pengelolaan yang lebih moderen adalah menggunakan 

limbah sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik, biogas, dan media 

tanam untuk cacing (menggemburkan tanah). 

Pengelolaan limbah peternakan sangat berhubungan dengan perilaku 

peternak. Peternak yang cenderung mempunyai sifat positif tentang limbah 

ternak kemungkinan akan berperilaku yang baik dalam menangani limbah 

ternak-ternaknya. Menurut Khoiron (2012) pemanfaatan limbah ternak sapi 

perah sebagian besar sebagai pupuk kandang, biogas dan tidak dimanfaatkan 

atau langsung dibuang baik ke sungai ataupun ke kebun. 
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2.2.6 Manajemen Perkandangan 

BBPTUSP (2009) mengatakan bahwa pemilihan lokasi/kandang harus 

memperhatikan beberapa pertimbangan dan perlu diperhatikan bahwa faktor-

faktor antara lain ketersediaan sumber air, drainase kandang, lokasi 

perkandangan, serta sinar matahari yang masuk ke kandang.Sudono dkk (2003) 

Kandang sapi perah yang baik adalah kandang yang sesuai dan memenuhi 

persyaratan dan kesehatan sapi perah.Persyaratan umum kandang untuk sapi 

perah yaitu (1) sirkulasi udara yang cukup dan mendapat sinar matahari 

sehingga kandang tidak lembab (kelembaban yang ideal yaki 60%-70%); (2) 

lantai kandang selalu kering, hal ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya 

sumber penyakit seperti jamur (kondisi lembab) dan agar sapi tidak terpeleset 

kerena lantai kandang dalam keadaan licin; (3) tempat pakan yang lebar 

sehingga memudahkan sapi dalam mengkonsumsi pakan yang diberikan; (4) 

tempat air dibuat agar air selalu tersedia sepanjang hari atau tak terbatas (ad 

libitum). 

Aziz dkk (2013) menyatakan bahwa lantai kandang sangat penting 

sebagai tempat yang paling dekat pada saat produksi khususnya susu, interaksi 

yang paling sering dilakukan oleh puting dan ambing yaitu pada lantai, apabila 

lantai kandang dalam keadaan kotor akan dipastikan putting susu dan 

terkontaminasi dengan bakteri yang mana hal terseut akan berdampak pada 

turunnya kualitas susu. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kejadian 

penyakit mastitis yang banyak dijumpai pada sapi perah. 



18 
 

Lokasi yang ideal untuk membangun kandang adalah daerah yang 

letaknya cukup jauh dari pemukiman penduduk tetapi juga mudah dicapai oleh 

kendaraan (akses menggunakan kendaraan dapat dijangkau dengan 

baik).Kandang harus terpisah dari rumah tinggal dengan jarak minimal 10 

meter dan sinar matahari harus dapat menembus kandang atau kandang secara 

keseluruhan dapat terkena sinar matahari dengan baik (Kemenristek, 

2005).Sedangkan berdasarkan data hasil penelitian Maulida (2013) Kandang 

sapi perah terletak sangat berdampingan dengan rumah-rumah 

penduduk.Namun letak kandang yang berdekatan memiliki nilai tersendiri bagi 

peternak yaitu memudahkan pengawasan terhadap ternak-ternak mereka, 

memudahkan dalam penyiapan pakan untuk ternak, serta peternak dapat cepat 

tanggap apabila ternak mengalami gejala-gejala birahi, ternak melahirkan dan 

serangan penyakit yang tiba-tiba. 

Konstruksi kandang dibuat menggunakan kayu besar atau 

menggunakan dinding semen, atap menggunakan asbes atau genteng dan lantai 

kandang terbauat dari bahan bakusemen. Peralatan yang digunakan ketika 

melakukan kegiatan dikandang terbagi menjadi dua yaitu peralatan kandang 

dan peralatan pemerahan.Peralatan pemerahan yang digunakan seperti ember, 

bangku dan milkcan serta handuk khusus untuk membersihkan ambing dari 

kotoran yang menempel, cawan untuk melakukan tes mastitis dan untuk 

melakukan pemerahan yang higienis (Suhendar, 2012). 
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2.2.7 Manajemen Kesehatan Ternak 

Praktik peternakan sapi perah yang disarankan untuk kesehatan ternak 

antara lain yaitu meningkatkan ketahanan ternak terhadap penyakit, mencegah 

masuknya penyebaran penyakit ke peternakan, memiliki program kesehatan 

yang efektif, dan menggunakan bahan kimia dan obat-obatan hewan sebagaima 

mestinya (IDF/FAO, 2011). Tindakan paling tepat yang dapat dilakukan dalam 

menjaga kesehatan ternak adalah pengamanan penyakit dan upaya 

pencegahannya.. Hal ini dapat dilakukan apabila tiap peternak sapi perah 

mengetahui jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang, gejala-gejala maupun 

tanda-tandanya, dan cara pencegahannya.  

Semua sapi hendaknya segera dipisahkan dari sapi yang sehat dengan 

sapi yang sakit, diasingkan di dalam kandang khusus (sapi dikarantina untuk 

pemulihan). Hal ini tidak saja penting untuk mencegah tersebarnya penyakit 

hewan menular, serta guna menjamin kesehatan dan kebersihan susu, tetapi 

juga untuk memudahkan perawatan sapi yang sakit itu sendiri (Sujono, 2010). 

Sedangkan menurut Sudono dkk (2003) program kesehatan dalam peternakan 

sapi perah harus dijalankan secara teratur terutama di wilayah yang sering 

terjadi penyakit-penyakit menular.Sapi-sapi yang dipelihara sebaiknya 

divaksinasi secara teratur. 

Pada kasus yang terjadi di peternakan rakyat berdasarkan hasil 

penelitian Suhendar (2012) menyatakan bahwa kesadaran peternak untuk 

melakukan upaya pencegahan penyakit seperti vaksinasi, menjaga kebersihan 

kandang dan lingkungan peternakan, dan pemberikan vitamin tidak dilakukan 
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dengan baik.Pengetahuan peternak tentang penyakit dirasakan masih rendah 

terutama gejala dan juga penyebab penyakitnya. Kejadian penyakit yang sering 

muncul adalahh bloat atau kembung, diare pada pedet, dan mastitis. 

2.3 Klaster Peternakan Sapi Perah 

Klaster merupakan bentukan dari suatu kawasan/daera yang di dalamnya 

terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi yang saling berinteraksi dan berkaitan satu 

dengan yang lain, bertujuan untuk pembangunan ekonomi suatu wilayah. Strategi 

kawasan berbasis klaster memberikancara yang lebih efektif dan efisien dalam 

mengembangkan suatu industri, membangun perekonomi wilayah secara lebih 

kuat dan luas, dan mempercepat pembangunan ekonomi secara keseluruhan 

(BAPPENAS, 2004). 

Klaster peternak pada dasarnya merupakan jaringan dari perkumpulan 

komponen klaster yang terdiri peternak/kelompok ternak dan unit pengolahan atau 

KUD yang saling terkait yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dalam rantai 

peningkatan nilai (value adding, production chain).Pengembangan kawasan 

peternakan sapi perah melalui koperasi adalah sebuah model klaster tertutup yang 

unik serta sangat efektif.Koperasi menjadi entry point dalam peningkatan 

pengembangan persusuan nasional (Sumartini, 2010). 

Klaster merupakan hubungan antar satu jenis kegiatan ekonomi, mulai dari 

kegiatan produksi primer, pengepulan, pengolahan setengah jadi atau jadi (industri 

menengah, besar), perdagangan dan eksportir.  Keterkaitan antar kegiatan 

ekonomi adalah penting dalam pengembangan klaster karena hubungan antar 

kegiatan tersebut saling komplementer akan menunjang keunggulan dari potensi 
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yang dihasilkan. Strategi pengembangan produk unggulan berbasis klaster secara 

garis besar mencakup aspek peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM), 

pengembangan kelembagaan yang ada, pemberdayaan aspek pemasaran dan 

pengembangan teknologitepat guna serta pembangunan citra spesifik daerah 

(Nusantoro, 2011). 
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