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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat diimbangi dengan 

peningkatan pendapatan per-kapita dan tingginya tingkat kesadaran gizi 

masyarakat berkorelasi positif terhadap peningkatan permintaan akan produk 

peternakan, utamanya daging, susu, dan telur yang merupakan komoditas pangan 

hewani yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan. 

Peningkatan konsumsi pangan tersebut juga berbanding lurus dengan peningkatan 

populasi hewan ternak, salah satunya hewan penghasil susu yaitu sapi perah. 

Menurut Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (2014), jumlah populasi ternak 

sapi perah di Indonesia mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2010 jumlah 

populasi sapi perah berjumlah 488.000 ekor, pada tahun 2012 mengalami 

peningkatan populasi yakni sebanyak 612.000 ekor dan pada tahun 2014 jumlah 

populasi sapi perah mengalami penurunan jumlah populasi sebanyak 483.000 

ekor. 

 Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu suatu upaya yang dilakukan 

dalam mengembangkan produk peternakan, utamanya sapi perah sebagai 

penghasil susu, yaitu dengan penyediaan lahan hijauan yang lebih luas untuk 

pengadaan hijauan pakan ternak. Namun, permasalahan yang terjadi saat ini 

adalah lahan yang tersedia telah banyak dikonversi menjadi lahan pertanian, 

perkebunan, permukiman, industri, pertambangan serta perdagangan dan jasa. Hal 

ini menyebabkan lahan untuk pengadaan hijauan pakan ternak semakin sempit 

dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hijauan untuk pakan ternak. 
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 Salah satu upaya yang perlu dilakukan terhadap permasalahan 

ketersediaan lahan hijauan pakan ternak yaitu dengan membuat formula pakan 

komplit. Pakan komplit yang dimaksud adalah suatu jenis pakan ternak yang 

terdiri dari bahan hijauan dan konsentrat dalam imbangan yang memadai. Bahan 

pakan ternak tersebut terdiri dari campuran hijauan, biji-bijian hasil samping 

industri pertanian dan perkebunan, maupun hasil samping perikanan serta 

probiotik dan premiks yang diproses secara fermentasi. Bentuk penyediaan pakan 

komplit ini dinilai lebih efektif dan efisien (Wahjuni dan Bijanti 2006). Formulasi 

pakan ternak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan zat nutrisi yang diperlukan 

oleh ternak dalam jumlah yang besar dan relatif murah serta efektif untuk 

memenuhi target kinerja dan produksi. Beberapa penelitian tentang hal tersebut 

telah dilakukan antara lain dengan memanfaatkan isi rumen sapi sebagai substitusi 

rumput raja dan pemberian dengan kombinasi asam amino-urea molasses block 

efektif meningkatkan produksi dan kualitas usaha peternakan sapi perah. 

Demikian juga pemberian suplementasi pakan dengan ampas kedelai ternyata 

dapat meningkatkan bobot badan, baik pada sapi potong maupun sapi perah muda 

dan produksi serta kualitas susu sapi perah. Pada sapi jantan, formula pakan dodol 

tetes glirisidae maupun dodol tetes urea menghasilkan daya cerna yang sama 

baiknya. 

Tujuan pembuatan pakan komplit ini adalah untuk menyediakan ransum 

untuk ternak sapi secara komplit dan praktis dengan pemenuhan nilai nutrisi yang 

tercukupi untuk kebutuhan ternak serta dapat ditujukan pada perbaikan sistem 

pemberian pakan. Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa pemberian pakan 

komplit menghasilkan kenaikan efisiensi pakan, konversi pakan, dan berat badan 
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pada sapi. Pemberian pakan komplit pada sapi juga tidak menimbulkan efek 

samping. Hal ini telah dibuktikan pada penelitian sebelumnya bahwa pemberian 

pakan komplit ini tidak menimbulkan kerusakan pada ginjal dan hati karena kadar 

BUN dan Kreatinin serta enzim AST dan ALT masih dalam batas normal, 

sehingga pakan komplit baik dan aman untuk diberikan pada ternak sapi (Wahjuni 

dan Bijanti. 2006). 

Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang ada pada pakan komplit tersebut, 

maka ketersediaannya untuk ternak sapi perlu ditindak lanjuti, misalnya dengan 

mulai diperkenalkan ke pasar, terutama pada peternak sapi.  Karena pakan komplit 

tidak hanya mampu mengurangi keresahan peternak akan ketersediaan pakan 

hijauan, namun juga dapat meningkatkan kualitas sapi dengan asupan gizi dalam 

pakan yang disesuaikan dengan kebutuhan. 

Desa kemiri merupakan wilayah desa yang menjadi bagian dari Kabupaten 

Malang Provinsi Jawa Timur. Karakter wilayah desa yang bertanah cadas serta 

berada pada area pegunungan membuat daerah ini memiliki permasalahan pada 

pemenuhan air bersih baik untuk ternak maupun untuk peternak atau warga 

masyarakat. Kondisi masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai 

peternak terutama peternak sapi perah membuat desa ini bisa dikatakan sebagai 

sentral peternak sapi perah daerah Malang timur. Ketersediaan hijauan pada 

wilayah ini masih sangat melimpah terutama pada musim penghujan dan akan 

kesulitan mendapatkan hijauan saat musim kemarau. Alih fungsi lahan juga 

menjadi permasalahan yang terjadi di Desa Kemiri karena faktor letak desa yang 

berada pada jalur wisata menuju Taman Nasional Gunung Bromo. 
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Penelitian ini akan membahas mengenai tingkat keterterimaan 

(acceptability) peternak terhadap pakan komplit (complete feed) serta 

merumuskan strategi pemasaran yang tepat. Pengenalan sampel serta observasi 

data akan dilakukan pada peternak sapi perah rakyat di Desa Kemiri, Kecamatan 

Jabung, Kabupaten Malang. Pengenalan pakan komplit tersebut bertujuan untuk 

mengatasi permasalahan peternak sapi perah terhadap ketersediaan pakan hijauan 

yang semakin terbatas akibat dari keterbatasan lahan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tentang tingkat keterterimaan 

(acceptability) dan strategi pemasaran pakan komplit (complete feed) pada 

peternak rakyat di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, maka 

rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat keterterimaan produk pakan komplit ini pada peternak 

sapi perah rakyat? 

2. Bagaimana penilaian peternak terhadap konsep dan sampel pakan komplit 

yang diberikan? 

3. Bagaimana strategi pemasaran pakan komplit di tingkat peternak sapi 

perah rakyat? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1. Mendapatkan gambaran kondisi terkini peternak sapi perah rakyat di Desa 

Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. 
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2. Mendapatkan informasi tingkat keterteriman (acceptability) peternak sapi 

perah rakyat terhadap pakan komplit. 

3. Merumuskan strategi pemasaran pakan komplit berdasarkan hasil kajian 

dua poin di atas. 

1.4 Manfaat  

Manfaat utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi 

kepada peternak sapi perah rakyat mengenai teknologi pakan komplit. Selain itu 

dari segi akademis penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana 

peternak sapi perah rakyat mengenal konsep pakan komplit. Kemudian juga akan 

didapatkan strategi pemasaran pakan komplit yang tepat untuk pangsa pasar 

peternak sapi perah rakyat. 

 


