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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Sub sektor peternakan dalam mewujudkan program pembangunan 

peternakan secara operasional diawali dengan pembentukan atau penataan 

kawasan melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis. Pembangunan kawasan 

agribisnis berbasis peternakan adalah merupakan salah satu alternatif program 

terobosan yang diharapkan dapat menjawab tantangan dan tuntutan pembangunan 

peternakan yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.  

         Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin meningkat, membuat 

masyarakat Indonesia semakin sadar akan betapa pentingnya kebutuhan gizi.  

Kebutuhan gizi tubuh dapat diperoleh dari produk-produk peternakan yang 

menghasilkan protein hewani. Susu sebagai salah satu produk peternakan 

merupakan sumber protein hewani yang semakin dibutuhkan dalam meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat. Peningkatan populasi, produksi dan produktifitas sapi 

perah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan susu tersebut. Saat ini sebagian 

peternakan sapi perah telah dikelola dalam bentuk usaha peternakan sapi perah 

komersial dan sebagian lagi masih berupa peternakan rakyat yang dikelola dalam 

skala kecil, populasi tidak terstruktur dan belum menggunakan sistem breeding 

yang terarah.  

 Peternakan sapi perah di Indonesia sudah selayaknya berkembang menjadi 

skala Industri yang menerapkan sistem agribisnis. Industri susu nasional 

menghadapi tantangan memenuhi permintaan susu di masa depan yang sangat 
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menjanjikan. Negara-negara maju dalam industri susu telah memperlihatkan 

bahwa agribisnis sapi perah merupakan kegiatan ekonomi yang memberikan 

manfaat yang sangat besar baik bagi pengusaha, masyarakat konsumen dan bagi 

Negara, demikian juga Indonesia mempunyai ciri-ciri geografi, ekologi dan 

kesuburan lahan yang tidak kalah mutu dan kualitasnya dibandingkan dengan 

negara-negara maju tersebut. 

 Kecamatan Ungaran Barat merupakan salah satu wilayah di Kabupaten 

Semarang yang diharapkan dapat dikembangkan agribisnis sapi perah dan 

ditingkatkan pendapatan serta kesejahteraan para petani peternak. Upaya 

pengembangan agribisnis sapi perah di suatu wilayah memerlukan beberapa 

persyaratan yaitu antara lain daya dukung wilayah, dan peluang pemasaran. 

Kecamatan Ungaran Barat terdapat berbagai jenis vegetasi sehingga memiliki 

produksi hijauan yang cukup melimpah dan limbah industri pertanian yang dapat 

dijadikan sebagai pakan ternak dalam hal ini sapi perah. Letak daerah tersebut 

yang dekat dengan pusat kota juga memungkinkan terjalinnya sistem agribisnis di 

daerah ini.  Kondisi ni menunjukkan bahwa di Kecamatan Ungaran Barat 

memiliki potensi untuk pengembangan usaha peternakan sapi perah. 

       Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Mengidentifikasi ketersediaan 

input (bibit, pakan, lahan, dan tenaga kerja) serta output (pemasaran susu sapi) di 

daerah penelitian. 2) Mengetahui apakah ternak sapi perah layak atau tidak 

dikembangkan secara agribisnis di daerah penelitian. 3) Mengetahui Profitabilitas 

beternak sapi perah di daerah penelitian. 4) Menentukan strategi usaha ternak sapi 

perah di masa depan. 
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       Manfaat penelitian ini adalah 1) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang 

mengembangkan usaha ternak sapi perah di Kecamatan Ungaran Barat untuk 

mengembangkan usahanya. 2) Bahan informasi dan referensi bagi penelitian 

lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.  

 Berdasarkan tujuan penelitian maka hipotesis penelitian ini adalah 1) 

Diduga Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang memiliki potensi 

pengembangan agribisnis sapi perah. 2) Diduga usaha ternak sapi perah 

menguntungkan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


