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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

Bab terakhir dari penelitian ini merupakan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang 

telah disusun. Kesimpulan dari penelitian ini menggambarkan hasil dari penelitian yang dilakukan 

melalui tahapan identifikasi dan analisis yang dilakukan sebelumnya. Sementara rekomendasi 

merupakan saran dari peneliti yang dibagi menjadi rekomendasi berdasarkan analisis penelitian dan 

rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui rantai produksi dan distribusi yang memiliki 

potensi dalam peningkatan pendapatan dari berbagai jenis usaha susu sapi yang saat ini dijalankan. 

Sebelum melakukan analisis peneliti melakukan beberapa identifikasi terkait kondisi peterna dan 

usaha sapi perah di Desa Sumogawe. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan didapatkan data terkait 

kondisi peternak di Desa Sumogawe yaitu 21% peternak tidak sekolah dan 55% lainnya hanya lulusan 

Sekolah dasar. Kemudian terkait pendapatan peternak, sebagian besar peternak yaitu sebesar 60% 

memiliki pendapatan di bawah UMR Kabupaten Semarang. Sementara 83% peternak merasa usaha 

sapi perah tidak dapat mencukupi kebutuhan karena biaya peternakan terkadang justru lebih besar dari 

pendapatan. Namun pada saat ini peternak tetap bertahan dengan peternakan dan usaha sapi perah 

dengan alasan terbesar yaitu sekitar 68% peternak menjadikan sapi sebagai investasi.  Kemudian 

terkait sasaran penelitian pertama didapatkan beberapa jenis usaha sapi perah dari mulai budidaya 

peternakan, penjualan susu tanpa diolah, pengolahan susu dan penjualan produk hingga 

pengembangan “Desa Wisata Kampung Susu”.  

Dari berbagai jenis usaha tersebut dilakukan analisis terkait rantai produksi dan distribusi 

menggunakan analisis rantai nilai. Proses produksi dapat dibagi menjadi usaha budidaya peternakan 

untuk menghasilkan susu dan produksi olahan susu. Proses produksi yang mampu meningkatkan 

pendapatan pelaku usahaakan terwujud jika proses produksi mampu menghasilkan produk tertentu 

dengan input seminimal mungkin (Malega, 2007). Berdasarkan hasil Analisis terhadap Input usaha 

budidaya peternakan dihasilkan bahwa jenis usaha budidaya yang memiliki input paling minimal 

terkait manajemen pada penggunaan konsentrat. Penggunaan konsentrat sangat penting karena 

berpengaruh pada produktivitas sebesar 20% dibanding yang tidak menggunakan konsentrat. 

Didapatkan hasil bahwa penggunaan konsentrat dengan harga termurah sudah cukup untuk 

meningkatkan produktivitas sapi. Selain itu terkait pakan hijau sebagai pakan utama sebagian besar 
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terpenuhi dari lahan peternak sendiri. Sedangkan peternak yang membeli pakan hijau akan lebih 

minim biaya jika melakukan penyewaan lahan untuk pakan bukan membeli dalam bentuk kiloan. 

Kemudian terkait hasil peternakan berupa susu sapi perah tanpa pengolahan didistribusikan 

melalui lima proses yang berbeda. Distribusi yang tepat, dapat dipahami sebagai menerima hasil 

tertinggi dari penetrasi pasar sasaran yang berupa laba tertinggi bagi produsen (Fadli, Fauzi, & 

Fanani, 2014). Distribusi kepada konsumen langsung memiliki profit tertinggi berdasarkan analisis 

yang dilakukan. Namun jika ditinjau dari aspek demand atau pasar serta kualifikasi yang ketat 

terhadap produk maka jenis distribusi tersebut kurang tepat diterapkan. Ross et al (2007) menjelaskan 

bahwa distribusi tidak hanya tentang laba pada satu proses distribusi namun bagaimana mengatur 

pengelolaan pasar, persediaan produk dan transportasi. Distribusi yang dinilai memiliki potensi untuk 

meningkatkan pendapatan yang didasarkan pada profit usaha, informasi pasar yang lengkap dan 

kualifikasi penyediaan produk yang lebih mudah maka distribusi dari peternak menuju pengepul dan 

berakhir dikonsumen. Informasi pasar melalui pengepul tentu akan lebih luas dibanding peternak 

melakukan distribusi secara individu. Selain itu pada proses distribusi pengepul memiliki peralatan 

dan transportasi distribusi yang lebih memadai sehingga kualifikasi produk akan lebih baik.  

Kemudian pada jenis usaha selanjutnya yaitu pengolahan susu menjadi berbagai produk telah 

dilakukan analisis terkait produk yang memiliki nilai tambah tertinggi dan memiliki potensi untuk 

meningkatkan pendapatan peternak menggunakan analisis rantai nilai. Porter dalam Widiati & Utami 

(2015) mejelaskan Produksi yang dijalankan tersebut dapat dianalisis secara individu aktor atau antar 

pelaku usaha melalui transfer nilai untuk memahami secara lebih baik terhadap keunggulan 

kompetitif aktifitas proses produksi yang terwujud. Produk olahan susu sapi perah yang memiliki 

keunggulan kompetitif tertinggi berupa penambahan nilai terbesar adalah produk susu kemasan botol 

yaitu sebesar 60%. Selain itu produk susu kemasan botol memiliki potensi pasar yang besar serta 

proses produksi yang mudah dilakukan serta membutuhkan banyak susu murni dalam prosesnya 

sehingga susu murni yang diproduksi mampu terserap banyak. Sementara produk yang memiliki nilai 

tambah terendah adalah permen susu yaitu sebesar 25,96% selain itu pasar untuk distribusi produk 

belum banyak seperti produk lain.  

Sementara untuk pengembangan melalui desa wisata belum memberikan dampak yang nyata 

bagi pendapatan peternak karena hanya melibatkan 0,008% dari seluruh peternak. Selain itu pada saat 

ini desa wisata hanya sebagai wadah distribusi produk olahan susu dengan margin harga yang tidak 

berbeda jauh sehingga tidak menjadi alternatif terbaik dalam melakukan distribusi produk olahan susu 

sapi perah. Berdasarkan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan dari usaha budidaya pemberian 

konsentrat dengan harga termurah serta melakukan penyewaan lahan bagi peternak akan mengurangi 

biaya produksi. Selanjutnya distribusi produk susu murni akan lebih berpotensi dalam peningkatan 

pendapatan jika dilakukan menuju pengepul yang menjual langsung kepada konsumen karena 

mempertimbangkan faktor pasar dan kualifikasi produk. Kemudian untuk produk olahan, susu 

kemasan botol memiliki potensi terbesar dalam meningkatkan pendapatan peternak karena proses 
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produksi yang mudah dan demand produk yang cukup besar sehingga dinilai mampu memberikan 

daya dorong terhadap peningkatan pendapatan peternak. Peningkatan pendapatan peternak dilakukan 

untuk meningkatkan daya pemenuhan kebutuhan peternak dan tidak hanya menjadikan peternakan 

sebagai investasi namun solusi mengatasi angka kemiskinan yang saat ini terjadi. 

 

5.2 Rekomendasi 

Rekomendasi dalam penelitian ini terbagi menjadi rekomendasi pengembangan usaha susu 

sapi perah berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rekomendasi bagi pemerintah sebagai pembuat 

kebijakan dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya terkait hal-hal yang belum mampu 

terakomodasi dalam penelitian ini.  

 

5.1.1 Rekomendasi Pengembangan Usaha Susu Sapi Perah 

Rekomendasi ini didasarkan pada analisis yang telah dilakukan sebelumnya terkait berbagai 

jenis usaha yang saat ini dijalankan peternak di Desa Sumogawe. Berdasarkan perspektif agribisnis 

usaha peternakan dibedakan mnejadi usaha budidaya dan paska budidaya. Maka melalui penelitian ini 

akan dirumuskan rekomendasi pengembangan usaha susu sapi perah sebagai berikut : 

1. Peternak sebagai pelaku usaha utama harus melakukan manajemen usaha secara tepat mulai dari 

proses budidaya peternakan, pengolahan susu hingga distribusi produk. Terkait usaha budidaya 

peternak disarankan untuk memilih jenis budidaya dengan input terminimal. Namun peternak juga 

harus tetap memperhatikan produktivitas dan kondisi hewan ternak. Pemberian konsentrat penting 

untuk dilakukan untuk mendorong produktivitas sapi perah. Peternak lebih disarankan memberikan 

konsentrat dengan kualitas/harga yang rendah namun menambah kadar atau jumlah pemberian 

konsentrat karena banyaknya konsentrat lebih berpengaruh dari pada jenis konsentrat yang 

diberikan. 

2. Peternak yang mampu untuk melakukan pengolahan dari segi keterampilan dan modal usaha 

sangat disarankan melakukan pengolahan pada susu sapi yang diproduksi. Jenis produk olahan 

yang saat ini memiliki cukup banyak pasar dan mudah untuk diproduksi adalah susu kemasan 

plastik dan susu kemasan botol. Namun berdasarkan analisis yang dilakukan nilai tambahsusu 

kemasan botol lebih tinggi dari pada kemasan plastik. Sehingga susu kemasan botol lebih 

disarankan untuk diproduksi oleh peternak selain pasar penjualan untuk susu kemasan cukup besar 

terutama untuk daerah perumahan dan lokasi pabrik di Kabupaten Semarang.  

3. Untuk peternak yang saat ini sudah melakukan pengolahan pada saat ini penting untuk mengajukan 

izin terkait produk yang dihasilkan untuk kemudian dilakukan tahap distribusi. Izin akan diberikan 

jika bahan produk, hasil produksi dan tempat produksi terpenuhi sehingga mudah untuk lolos dari 

kualifikasi. Maka pengolah seharusnya mulai berbenah dan meningkatkan kualitas produksi yang 
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dilakukan. Setelah  pasar baru terbuka setelah izin diterima maka pengolah akan menambah 

produksi yang dilakukan sehingga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja.  

4. Pada proses distribusi susu murni (tanpa pengolahan) terdapat beberapa rekomendasi yang bisa 

dilakukan pelaku usaha dari peternak, pengepul atau KUD. Peternak sebagai pemasok utama 

produk susu murni memiliki hak untuk memilih jalur distribusi. Peternak seharusnya melakukan 

penjualan kepada pihak yang mampu memberikan profit terbesar. Jika peternak mampu membuka 

pasar sendiri dan memenuhi kebutuhan maka distribusi menuju konsumen langsung sangat 

disarankan. Namun jika masih memiliki kekurangan informasi pasar peternak disarankan untuk 

melakukan distribusi menuju pengepul yang melakukan distribusi langsung ke konsumen karena 

berdasarkan analisis memiliki rata-rata profit yang tertinggi.  

5. Bagi peternak, pengepul atau KUD seharusnya melakukan penegecekan kualitas susu secara 

berkala. Karena pada saat ini penentuan harga berdasarkan kualitas susu yang dinilai dari awal 

perjanjian tidak secara berkala. Sehingga pengecekan kualitas secara berkala diharapkan mampu 

menjadi solusi terbaik bagi peternak, pengepul dan KUD. Peternak tentu akan tetap menjaga 

kualitas susu sapi perah jika dilakukan pengecekan berkala yang berimbas pada berkurangnya 

produk yang berkualitas rendah sehingga menguntungkan pengepul dan koperasi. Sementara bagi 

peternak yang memiliki kualitas susu sapi perah baik juga akan mendapatkan tambahan harga atau 

tetap karena kualitas yang terjaga sehingga berimbas pada peningkatan pendapatan. 

6. Desa Wisata Kampung Susu seharusnya lebih melibatkan banyak lapisan masyarakat terutama 

peternak. Selain itu lokasi untuk desa wisata juga lebih bisa tersebar pada beberapa titik lokasi agar 

keberadaan desa wisata mampu menjadikan masyarakat luas Desa Sumogawe terlibat. Selain itu 

daya tarik wisatawan juga akan lebih meningkat ketika desa wisata mampu menghadirkan suasana 

kampung di pegunungan dengan berbagai kearifan lokal yang ada. Sehingga akan terjadi 

peningkatan minat wisatawan dan mampu memberikan masukan pendapatan bagi masyarakat yang 

terlibat secara lebih luas. 

 

5.1.2 Rekomendasi bagi Pemerintah 

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pelayan masyarakat tentu memilki peran dalam 

pengembangan usaha yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah 

penting untuk hadir sebagai badan yang mampu memberikan wadah aspirasi masyarakat. Terkait 

usaha sapi perah peran pemerintah tentu penting dalam hal pembinaan terhadap peternak terutama 

terkait manajemen peternakan dan pengolahan susu sapi perah. Manajemen peternakan penting 

dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait manajemen yang tepat untuk menjaga kondisi 

hewan tetap sehat dan produktivitas hewan tetap baik. Kemudian pelatihan terkait pengolahan susu 

sapi perah juga sangat penting dilakukan karena sebagian besar peternak memiliki keterbatasan 

pengetahuan terkait pengolahan susu.  
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Bantuan modal usaha bisa juga dijadikan sebagai stimulan bagi peternak untuk lebih berdaya 

dalam mengembangkan usaha terutama melakukan pengolahan susu sapi perah. Karena selain 

keterampilan beberapa peternak juga terbatas modal untuk mengembangkan usaha melalui 

pengolahan susu. Pemerintah seharusnya juga memiliki fungsi pengawasan terhadap Koperasi Unit 

Desa terutama terkait fungsi koperasi sebagai tempat distribusi sehingga KUD tetap terkontrol dalam 

hal penentuan harga susu. Selain itu pemerintah bisa mendorong KUD untuk aktif memberikan 

bantuan dan kerjasama yang berorientasi pada keuntungan peternak. 

Selanjutnya terkait pengembangan desa wisata, pemerintah perlu melakukan koordiansi 

terkait peningkatan peran masyarakat secara luas. Pemerintah bisa melakukan zonasi terkait 

pengembangan desa wisata agar semua wilayah di Desa Sumogawe bisa menjadi lokasi desa wisata. 

Sehingga desa wisata mampu menjadi alternatif baru bagi masyarakat untuk meningkatkan 

pendapatan.  

 

5.1.3 Rekomendasi bagi Penelitian Selanjutnya 

Tentunya masih banyak kekurangan pada kajian yang dilakukan peneliti dalam laporan ini 

terutama terkait kedalaman dan komprehensifitas penelitian. Penelitian ini lebih banyak menilai 

peningkatan pendapatan yang didasarkan pada keuntungan produksi dan distr ibusi. Terkait hasil 

kajian yang dilakukan telah didapatkan jenis usaha yang dinilai mampu meningkatkan pendapatan 

berdasarkan analisis pada produksi dan distribusi yang berjalan pada beberapa usaha sapi perah yang 

saat ini dijalankan. Namun, pada dasarnya peningkatan pendapatan melalui usaha sapi perah tidak 

terbatas pada proses produksi dan distribusi yang ada.  

Jika dilakukan penelitian terkait usaha sapi perah dalam peningkatan pendapatan maka aspek 

yang perlu dipahami adalah peran usaha sapi perah secara spesifik pada pendapatan total. Selain itu 

modal sosial juga penting untuk dinilai karena usaha akan berkembang jika terpenuhi juga modal 

sosial pada masyarakat. Modal sosial disini bisa berupa modal sosial formal melalui pemerintah atau 

lembaga dan modal sosial non formal melalui kerjasama sesama peternak. Modal sosial akan 

mendorong kerjasama usaha yang baik sehingga dapat sapi perah secara spesifik untuk melihat 

pengembangan dilihat seberapa besar peran modal sosial dan bagaimana pengembangan modal sosial 

yang tepat untuk meningkatkan pendapatan peternak. Selain itu peneliti juga bisa menilai terkait 

usaha mikro kecil dan menengah pengolahan susu usaha melalui UMKM sehingga hasil dari 

penelitian yang dilakukan bisa lebih mendalam dan komprehensif.  

 


