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ABSTRAK 

 
Penelitiah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat adopsi Sapta Usaha Beternak (SUB) sapi 
perah pada anggota KTT di wilayah kerja KUD MEKAR Kecamatan Ungaran Kabupaten 
Semarang yang dicerminkan lewat-pengetahuan, sikap dan keterampilan dan untuk 
mengetahui faktor-faktor sosial yang mempengaruhi tingkat adopsi SUB sapi perah. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2005 bertempat di wilayah kerja 
KUD MEKAR Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang. Manfaat dari penelitian ini adalah 
dapat memberikan informasi dan pengetahuan serta pengalaman dalam bidang usaha ternak 
khususnya sapi perah dan surnbangan pernikiran yang bermanfaat serta sebagai sumber 
informasi bagi peternak dan bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta instansi terkait dalam 
rangka pengernbangan usaha ternak sapi perah. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survei, metode penentuan responden dengan cara "purposive sampling" 
yang'kemudian diambil 40 peternak secara "random sampling". Pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi dan wawancara langsung. Parameter yang diamati adalah tatalaksana 
pemeliharaan sapi perah dan tingkat adopsi sapta usaha beternak yang dicerminkan melalui 
pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial rneliputi 
umur, tingkat pendidikan formal, status sosial dan motivasi. Data yang diperoleh dianalisis 
secara deskriptit' dan statistik dengan uji regresi linier berganda menggunakan program 
SPSS 10.0 for windows. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, tingkat adopsi peternak 
terhadap UB sapi perah sebanyak 5% dengan skor rata-rata 264,5 termasuk dalam kategori 
cukup, sebanyak 87,5% dengan skor rata-rata 323,68 termasuk dalam kategori baik dan 
sebanyak 7,5% dengan skor rata-rata 362,33 termasuk dalam kategori sangat baik. 
Berdasarkan uji statistik, secara serempak variabel bebas (X) yang terdiri dari umur (XI), 
tingkat pendidikan formal (X2), status sosial (X3) dan motivasi (X4) berpengaruh sangat 
nyata terhadap tingkat adopsi (Y). Secara parsial variabel motivasi (X4) berpengaruh sangat 
nyata terhadap tingkat adopsi (Y), sedangkan umur, tingkat pendidikan formal dan status 
sosial berpengaruh tidak nyata terhadap tingkat adopsi. 
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