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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Usaha Peternakan Sapi Perah 

       Usaha sapi perah yang telah ada dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu usaha 

peternakan komersial dan semikomersial.  Peternakan komersial yang berarti 

usaha sapi perah ini dikhususkan produk utamanya adalah susu. Peternakan 

semikomersial, yang berarti usaha sapi perah ini selain menghasilkan susu sebagai 

hasil utama, juga mempergunakan sapi tersebut sebagai alat dalam bidang 

pertanian, yaitu menggunakan tenaga sapi ini untuk mengerjakan sawah.  Metode 

ini dipakai oleh masyarakat desa yang memelihara sapi dengan menggunakan 

cara-cara tradisonal. Usaha peternakan sapi perah tidak memerlukan sapi yang 

banyak, hanya cukup beberapa ekor (Muljana, 2006). 

       Sudono et al. (2004) menyatakan usaha peternakan sapi perah memiliki 

kelebihan dibandingkan usaha ternak lain yaitu diantaranya  usaha sapi perah 

menjamin pendapatan yang tetap karena peternak sapi perah bisa memperoleh 

susu setiap hari dan berlangsung tetap sepanjang tahun.  Kebutuhan susu olahan di 

Indonesia sebesar 5 kg/kapita/tahun, tetapi baru terpenuhi dari dalam negeri 

sekitar 32%, sisanya (68%) merupakan produk impor (Sudono et al, 2003). 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa usaha sapi perah 

memiliki prospek yang cukup bagus. 
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2.2.  Budidaya Ternak Sapi Perah 

       Aspek-aspek teknis yang harus diperhatikan dalam budidaya sapi perah 

adalah pemilihan bibit, pemberian pakan, penyakit, perkandangan, dan pemerahan 

susu. 

 

2.2.1. Pemilihan Bibit  

 Sudono et al. (2003) menyatakan faktor-faktor yang harus diperhatikan 

dalam pemilihan bibit sapi perah antara lain genetika, atau keturunan, bentuk 

ambing, penampilan dan umur bibit. 1) Genetika atau keturunan, bibit sapi perah 

harus berasal dari induk yang produktivitasnya tinggi serta unggul, ini disebabkan 

sifat unggul kedua tetua akan menurun pada anaknya.  2) Bentuk ambing, ambing 

yang baik adalah ambing yang besar, pertautan antara otot kuat dan memanjang 

sedikit ke depan, serta puting tidak lebih dari empat. 3) Penampilan, secara 

keseluruhan penampilan bibit sapi perah harus proporsional, tidak   kurus, dan 

tidak gemuk, kaki berdiri tegak dan jarak kaki kanan dengan kaki kiri cukup lebar 

serta bulu mengkilat. 4) Umur bibit, bibit sapi perah betina ideal umurnya 1,5 

tahun dengan bobot badan sekitar 300 kg, sedangkan umur pejantan dua tahun 

dengan bobot badan sekitar 350 kg. 

       Bibit merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu 

usaha peternakan.  Sapi perah yang umumnya dipelihara di Indonesia adalah 

bangsa Frishian Holstein (FH), dan keturunannya yang disebut Peranakan 

Frishian Holstein (PFH). Sapi PFH yang dimiliki peternak memiliki ciri-ciri : 
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kulit berwarna belang-belang hitam putih, ekor berwarna putih serta bersifat 

tenang dan jinak (Marzuki, 2005).   

 

2.2.2. Pemberian Pakan 

 Pakan menjadi salah satu faktor penting dalam usaha ternak sapi perah.  

Jenis pakan yang diberikan akan mempengaruhi produksi dan kualitas susu, serta 

bisa berpengaruh terhadap kesehatan sapi perah.  Pakan sapi perah adalah rumput 

dan konsentrat sebagai penguat. Sapi perah dapat mengkonsumsi berbagai jenis 

hijauan yang tersedia atau sisa hasil pertanian, seperti jerami padi dan jerami 

jagung.  Konsentrat dapat berupa limbah hasil ikutan industri pertanian seperti 

dedak padi dan pollard. Jumlah pakan yang diberikan biasanya 10 % dari bobot 

sapi, jadi pakan yang diberikan untuk sapi dewasa sekitar 25 – 40 kg/ekor/hari 

(Sudono et al., 2003). 

 

2.2.3. Perkandangan  

 Imelda dan Edward (2007), menyatakan bahwa kandang harus menjadi 

tempat berlindung yang aman dan nyaman, aman dari gangguan binatang lain, 

serta bisa melindungi ternak dari perubahan cuaca, seperti panas, hujan, dan 

angin, sehingga sapi perah bisa berproduksi secara optimal. Persyaratan umum 

kandang sapi perah adalah 1) Sirkulasi udara cukup dan mendapat sinar matahari, 

sehingga kandang tidak lembab.  Kelembaban ideal yang dibutuhkan sapi perah 

adalah 60-70%, 2) Lantai kandang selalu kering, 3) Tempat pakan yang lebar 
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sehingga memudahkan sapi perah dalam mengkonsumsi pakan yang disediakan, 

dan 4) Tempat air dibuat agar selalu tersedia sepanjang hari (Sudono et al., 2003).  

 

2.2.4. Penanganan Penyakit  

 Kebersihan harus selalu dijaga, kotoran sapi harus selalu dibuang pada 

tempat yang disediakan, genangan air dalam kandang harus dikeringkan untuk 

menghindari berkembangbiaknya kuman, bakteri maupun jamur dan diupayakan 

tidak ada lalat atau serangga lain yang dapat mengganggu ternak di kandang. 

Ternak sedapat mungkin dimandikan minimal satu kali sehari atau dua kali sehari 

apabila air melimpah, sapi sangat perlu dimandikan pada pagi hari karena 

biasanya pada malam hari telah penuh dengan kotoran yang menempel pada 

tubuhnya (Siregar, 1995). Sapi memerlukan pemeliharaan badan secara khusus, 

antara lain: daki, lapisan kulit paling atas adalah lapisan kulit mati sehingga kulit 

akan mengeluarkan peluh yang bercampur bau hingga kulit kotor oleh daki dan 

kotoran, sapi akan membuang kotoran setiap waktu dan akan berbaring ditempat 

tersebut maka kotoran harus dibersihkan. Sapi perah yang terserang penyakit 

segera melakukan tindakan yang tepat untuk pengobatan maupun pencegahannya 

(Muljana, 2006). 

       Siregar (1995) menyatakan, bahwa sebaiknya ternak dimandikan 2 kali 

sehari. Sapi yang kulitnya bersih, air keringatnya akan keluar dengan lancar, 

pengaturan panas dalam tubuh akan menjadi lebih sempurna dan terhindar dari 

parasit kulit atau gatal-gatal (Muljana, 2006).  
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2.2.5. Perkawinan  

 Mubardjo (2006) mengatakan, bahwa pada umumnya lama kebuntingan sapi 

berkisar 279-290 hari atau kurang lebihnya 285 hari. Setelah beranak diperkirakan 

dalam waktu 60-90 hari dapat dikawinkan lagi, karena jika terlalu awal untuk 

dikawinkan, jaringan alat reproduksi belum benar-benar pulih, sehingga akan 

merusak atau merobek jaringan alat reproduksi. Kegagalan kebuntingan 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan meliputi pengamatan 

birahi pada ternak, dan pemberian pakan.  Muljana (2006) menyatakan, bahwa 

umur sapi betina setelah mencapai 15-18 bulan atau 1,5 tahun baru dapat 

dikawinkan. 

       Perkawinan sapi perah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu alami dan 

kawin suntik (Inseminasi buatan atau IB).  Kawin alami biayanya lebih mahal, 

karena harus memelihara pejantan. Tanda-tanda umum birahi sapi perah yang 

ditunjukkan adalah sapi menaiki sapi yang lain, sapi merasa gelisah, jernih dan 

berkaca-kaca dari alat kelaminnya, vulva berwarna merah, bengkak dan terasa 

hangat. Sapi perah dikawinkan lagi sekitar lebih dari 3 bulan setelah beranak. 

Waktu kering kandang biasanya berkisar 7 – 8 minggu (Sudono et al., 2004).  

 

2.2.6. Pengelolaan pasca panen dan pemasaran.  

 Sudono et al. (2004) menyatakan penanganan susu segar agar dapat terjual 

dengan kualitas baik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu peralatan yang 

digunakan untuk menampung susu segar, baik berupa ember perah maupun milk 

can harus dalam keadaan bersih dan kering. Jika peralatan bersih, umur susu segar 
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bisa mencapai 3 jam, setelah itu susu akan rusak atau asam. Sebelum dimasukkan 

dalam milk can, susu disaring terlebih dahulu agar bulu sapi dan vaseline yang 

tercampur dengan susu tidak terbawa masuk dalam wadah. Melakukan 

pendinginan susu dengan suhu 4
o
C agar lebih tahan lama, jika suhu lebih dari 4

o
C, 

bakteri mudah berkembang biak.  Limbah sapi dapat berupa kotoran atau feses 

dan urin. Pengolahan limbah sapi menjadi kompos jika dilakukan dengan benar 

akan menjadi sumber penghasilan tambahan. Muljana (2006) menyatakan 

penanganan produksi adalah usaha yang dilakukan pada saat mulai dalam 

pemanenan, penanganan sampai dengan penjualan susu hasil pemerahan sampai 

konsumen (Muljana, 2006) 

 

2.2.7. Pemasaran dan Distribusi Susu  

 Sebagian besar peternak sapi perah di Indonesia memasarkan susu segar ke 

Industri Pengolahan Susu (IPS) melalui koperasi susu.  Firman (2007) 

menyatakan bahwa secara umum distribusi susu dimulai dari peternak.  Para 

peternak dari berbagai lokasi mengantarkan susunya ke titik terdekat yang 

ditentukan oleh koperasi atau disebut juga Tempat Penampungan Susu (TPS). 

Pada waktu yang ditentukan, koperasi mengambil susu tersebut untuk ditampung 

di koperasi. Koperasi melakukan tes dan uji kualitas susu yang kemudian akan 

dikonversi dengan harga susu per liternya. Susu yang ditampung koperasi 

kemudian didistribusikan ke Industri Pengolahan Susu (IPS). Pihak IPS 

memberikan pembayaran atas harga susu dan pembinaan berupa informasi harga 

ke koperasi. Pihak koperasi sendiri berperan memberikan pelayanan kepada 
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anggotanya sebagai penyedia input dan sarana produksi, pembinaan terhadap 

peternak, pemberian kredit sapi, simpan pinjam, pelayanan kesehatan, dan 

sebagainya.  Firman (2007) menyatakan bahwa peternak dapat menikmati hasil 

yang maksimal jika memiliki sapi perah lebih dari 8 ekor, ini dikarenakan jumlah 

kepemilikan ternak sebanding dengan produksi susu yang dihasilkan.  Alur 

distribusi susu bisa dilihat pada Ilustrasi 1. 

 

Ilustrasi 1. Distribusi Susu, Input, dan Sarana Produksi Pada Sistem Agribisnis  

                    Sapi Perah (Firman, 2007) 

 

 

2.3. Agribisnis Peternakan 

       Agribisnis dapat dijelaskan dari unsur kata yang membentuknya yaitu agri 

yang berasal dari kata agriculture (pertanian) dan bisnis yang berasal dari kata 

bisnis (usaha), jadi agribisnis adalah usaha dalam bidang pertanian atau 

peternakan baik mulai dari pengadaan sarana dan prasarana, proses produksi, dan 

pemasaran (Soekartawi, 2003). 
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       Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu 

atau hasil keseluruhan dari mata rantai produksi, pengadaan sarana dan prasarana, 

pengolahan hasil, dan pemasaran serta kegiatan usaha yang menunjang kegiatan 

pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian          

(Arsyad et al., 1985). 

       Agribisnis peternakan didefinisikan sebagai kegiatan usaha atau bisnis 

dengan komoditas berupa produk hasil peternakan serta barang dan jasa 

pendukung lainnya. Kegiatan agribisnis peternakan mencakup produksi 

peternakan, pengolahan, pemasaran, serta pendukung usaha lainnya (Soekartawi, 

2003).  Mata rantai kegiatan agribisnis dapat digambarkan pada Ilustrasi 2. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 2. Mata Rantai Kegiatan Agribisnis (Arsyad et al., 1985) 

 

 

       Saragih (1995) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional dalam 

abad ke-21 masih tetap berbasis pertanian secara luas. Sejalan dengan 

perkembangan tahapan-tahapan perkembangan ekonomi, kegiatan jasa-jasa dan 

bisnis yang berbasis pada pertanian juga akan semakin meningkat, yaitu kegiatan 

agribisnis (termasuk agroindustri) akan menjadi salah satu kegiatan unggulan      
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menggunakan hasil 
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kegiatan pertanian/ 
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kandang). 

Kegiatan 
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(a leading sector) pembangunan ekonomi nasional dalam berbagai aspek yang 

luas. 

  Soekartawi (2005), menyatakan bahwa pengembangan agribisnis dan 

agroindustri sangat penting artinya bagi kesejahteraan angkatan kerja masyarakat 

Indonesia.  Pelaksanakan pembangunan wilayah seharusnya merata di seluruh 

tanah air, baik melalui program transmigrasi maupun ekstensifikasi. Agribisnis 

memerlukan terobosan pengembangan wilayah dari segala arah, sedangkan 

berwawasan lingkungan menjadi wahana bagi kawasan agribisnis dan agroindustri 

resisten terhadap segala gangguan alam dan manusia serta menghindari kerusakan 

sumber daya alam yang lebih lanjut.  

 

2.4. Analisis SWOT  

       Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi perusahaan.  Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara 

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threaths). 

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan 

misi, tujuan, strategi, dan kebijakan usaha.  Perencana strategi (strategic planner) 

harus menganalisis faktor-faktor strategi usaha (kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman) dalam kondisi saat ini sehingga disebut dengan analisis situasi. 

Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT 

(Rangkuti, 2006).  Analisis SWOT merupakan alat analisis situasi yang penting 

yang dapat membantu pembuat kebijakan mengembangkan empat strategi usaha, 
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yaitu; 1) Strategi SO, yaitu menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan  peluang. 2) Strategi WO, yaitu menciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. 3) Strategi ST, yaitu 

menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, dan 

4) Strategi WT, yaitu menciptakan strategi yang dapat meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman. 

       Menurut Pearce dan Richard (1985) analisis SWOT merupakan identifikasi 

yang bersifat sistematis dari faktor-faktor kekuatan dan kelemahan dalam 

perusahaan serta peluang dan lingkungan luar untuk menghasilkan alternatif 

strategi dari persilangan keempatnya. 

 

2.5. Biaya Produksi  

       Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan petani dalam proses 

produksi untuk menghasilkan suatu produk (Hernanto, 1993).  Menurut Siregar 

(1995) bahwa biaya produksi pada suatu usaha sapi perah adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah susu, karena produksi utama dari 

pemeliharaan sapi perah adalah susu. Besar kecilnya biaya produksi 

mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh peternak. 

       Biaya tetap dalam usaha ternak meliputi : biaya tenaga kerja, sewa tanah, 

pajak, biaya listrik, dan penyusutan (ternak, kandang, peralatan).  Biaya tidak 

tetap meliputi biaya pakan, biaya inseminasi buatan (IB), biaya vaksin, dan 

pengobatan. Usaha sapi hampir 70-80% biaya produksi digunakan untuk pakan 

sedangkan sisanya untuk kebutuhan lain. Pakan bukan saja kebutuhan hidup 
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pokok tapi juga untuk produksi susu sehingga diperlukan pakan dengan kualitas 

dan kuantitas yang baik (Syarif dan Sumoprastowo, 1990). 

 

2.6. Profitabilitas  

       Profitabilitas merupakan alat untuk mengevaluasi dan memilih investasi 

tertentu diantara banyak alternatif, dapat digunakan untuk menerapkan sasaran 

laba yang realistis, menilai prestasi usaha secara keseluruhan dan dapat digunakan 

untuk membuat rencana yang pasti (Mulyadi, 1993).  Menurut Garbutt (1979) 

bahwa profitabilitas suatu usaha dikatakan layak apabila besarnya nilai 

profitabilitas yang diperoleh lebih dari nilai buga bank yang berlaku pada periode 

tertentu.  Besarnya profitabilitas (keuntungan) dapat diketahui dari besarnya laba 

bersih yang diperoleh dibagi besarnya biaya produksi dalam persen.  

       

 

 

 

 

 

 

 


