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ABSTSRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja peternak sapi perah di Desa Bocek Kecamatan 
Karangploso Kabupaten Malang. Penelitian menggunakan metode survey terhadap 100 orang peternak yang tergabung dalam KUD 
Karangploso. Data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara dengan peternak menggunakan kuesioner. Hasil penelitian  
menunjukkan bahwa secara bersama-sama usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman beternak, jumlah sapi 
laktasi, jumlah tenaga kerja, pelatihan dan penyuluhan yang pernah diikuti berpengaruh sangat nyata terhadap kinerja peternak. Secara 
parsial yang mempunyai pengaruh nyata (P<0,05) adalah usia (x1), tingkat pendidikan (x2),jumlah sapi laktasi (x5) dan penyuluhan 
yang pernah diikuti oleh peternak sedangkan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) adalah pengalaman beternak (x4) dan pelatihan yang 
pernah diikuti oleh peternak (x7). Secara parsial jumlah tanggungan keluarga dan jumlah tenaga kerja dan tidak berpengaruh nyata.

Kata kunci: kinerja peternak, pengalaman beternak dan pelatihan 

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that affect the performance of dairy farmers in the Village District Bocek Karangploso 
Malang. The study used a survey method of 100 farmers who are members of KUD Karangploso. The data were obtained through 
documentation and interviews with farmers using questionnaires. The results showed that together with age, education level, number 
of family dependents, farming experience, number of lactation cattle, number of labor, training, and counseling that ever followed have 
a very significant effect on the performance of farmers. Partially significant (P <0,05) were age (x1), education level (x2), number of 
lactation cow (x5) and counseling that had been followed by breeder while very significant (P <0.01) were breeding experience (x4) and 
training ever attended by farmers (x7). Partially the number of dependents of the family and the amount of labor and no real effect.
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PENDAHULUAN

Koperasi susu merupakan lembaga pemerintahan yang 
berfungsi menaungi peternak-peternak sapi perah. Manfaat 
yang dapat diperoleh dengan bergabung dengan koperasi 
adalah kesejahteraan peternak meningkat. Kesejahteraan 
peternak dapat meningkat jika kinerja peternak sangat baik. 
Hal ini harus didukung oleh koperasi agar peternak giat 
bekerja untuk meningkatkan produksi susu. Jika melihat 
harga susu impor saat ini lebih murah jika dibandingkan 
susu local apalagi ditambah kualitas susu impor jauh lebih 
baik jika dibandingkan dengan susu local hal ini yang 
menyebabkan Industri Pengolahan Susu (IPS) lebih memilih 
membeli susu impor. Jika impor susu tetap berlanjut, maka 
peternak-peternak rakyat akan semakin hilang. Pemerintah 
harus berupaya untuk menggairahkan kondisi peternak-
peternak rakyat melalui koperasi-koperasi susu yang ada di 
Indonesia. Koperasi susu merupakan ujung tombak kemajuan 
peternak-peternak sapi perah agar peternak semakin yakin 
bahwa hasil produk susunya berkualitas dan mampu bersaing 

dengan produk impor.1 Dukungan dari koperasi susu dalam 
peningkatan kualitas dan kuantitas produksi susu di Indonesia 
sangat dibutuhkan oleh peternak sapi perah baik dari segi 
permodalan maupun keterampilan.  Koperasi susu selain 
sebagai kepanjangan dari pemerintah dalam penyampaian 
kebijakan juga sebagai mediator antara peternak dengan IPS 
dalam mengembangkan.2

Koperasi susu di Desa Bocek Kecamatan Karangploso 
memiliki 5 unit usaha yaitu unit sapi perah, unit pertanian, 
unit simpan pinjam, unit RMU, unit jasa, dan unit toko. Unit 
sapi perah merupakan unit usaha inti yang mencerminkan 
lingkungan Kecamatan Karangploso yang didominasi oleh 
peternak sapi perah. Hasil dari penampungan susu di koperasi 
ini nantinya akan disetorkan kepada Nestle. 

Berdasarkan kendala dan kondisi di atas, penulis ingin 
meneliti tentang permasalahan yang ada dalam upaya 
penguatan koperasi susu untuk meningkatkan kinerja 
peternak di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten 
Malang.
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi kinerja peternak sapi perah di 
Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di bulan Mei hingga Juli 
2016 terhadap peternak sapi perah yang tergabung pada 
KUD Karangploso di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso 
Kabupaten Malang sebanyak 100 orang. Metode penelitian 
yang dilakukan adalah survey. Data diperoleh melalui 
dokumentasi dan wawancara dengan peternak menggunakan 
kuesioner. Kuesioner terstruktur digunakan untuk menggali 
informasi dalam usaha peternakannya. Kuesioner terdiri dari 
pertanyaan tertutup dan terbuka. Data sekunder adalah data-
data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-
sumber lain misalnya buku, surat kabar atau dari lembaga.

Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel menggunakan  teknik purposive 
sampling artinya, teknik penentuan sampel penelitian 
dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data 
yang diperoleh nantinya dapat lebih representative.3 Alasan 
pengambilan sampel menggunakan teknik ini adalah untuk 
memudahkan peneliti dalam proses pengambilan data angket. 
Pembagian angket di berikan pada saat peternak melakukan 
proses pengambilan pembayaran uang setoran susu di KUD 
Karangploso.

Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif 
dan kemudian di olah menggunakan program SPSS. Analisis 
statistik menggunakan analisa regresi linier berganda yaitu :

Y =  a + bx1 + bx2 + bx3 + bx4 + bx5 + bx6 + bx7 + bx8 
+e, 

dimana :
Y = Kinerja Peternak
a = konstanta
b = koefi sien regresi
x1 = Usia peternak
x2 = tingkat pendidikan
x3 = jumlah tanggungan keluarga
x4 = pengalaman beternak
x5 = jumlah sapi laktasi
x6 = jumlah tenaga kerja
x7 = pelatihan yang pernah diikuti
x8 = penyuluhan yang pernah diikuti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum KUD Karangploso

Lokasi KUD Karangploso berada pada daerah Kecamatan 
Karangploso dengan luas 7.361.341 m2 dan pada ketinggian 
sekitar 521-813 m2 di atas permukaan laut. Kecamatan ini 
memiliki jumlah penduduk sekitar 65.327 jiwa. Pada batas 

utara berbatasan dengan wilayah Lawang, Batas selatan : Dau, 
batas barat: Batu, batas timur: Singosari. Matapencaharian 
penduduknya sebagian besar adalah petani, peternak sapi 
perah, dan pedagang. 

Anggota KUD Karangploso hingga saat ini sebanyak 4073 
orang meliputi 9 Desa yaitu Girimoyo, Ngijo, Kepuharjo, 
Bocek, Ngenep, Donowarih, Tawangargo, Ampeldento dan 
Tegalgondo.

Karakteristik Peternak

Berdasarkan hasil angket, 91% responden (peternak) 
berjenis kelamin laki-laki dan 95% berusia 15 - 64 tahun. 
Pada usia ini merupakan usia pekerja yang produktif. 
Umumnya mereka dapat bekerja menggunakan fi sik sehingga 
bisa bekerja secara optimal dengan tingkat pendidikan yang 
masih tergolong rendah (lulusan SD atau SMP) sebanyak 
89%. Sebanyak 45% memiliki pengalaman lebih dari 15 
tahun dalam memelihara ternak sapi. Dengan rendahnya 
tingkat pendidikan yang dimiliki menyebabkan seseorang  
kurang memiliki keterampilan tertentu yang diperlukan. 
Keterbatasan keterampilan ataupun pendidikan yang dimiliki 
oleh seseorang akan menyebabkan keterbatasan kemampuan 
untuk masuk di dunia kerja.4 

Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Peternak 
Sapi Perah

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kinerja 
peternak sapi perah adalah  usia (X1), tingkat pendidikan 
(X2), jumlah tanggungan keluarga (X3), pengalaman 
beternak (X4), jumlah sapi laktasi (X5), jumlah tenaga kerja 
(X6), pelatihan yang pernah diikuti (X7) dan penyuluhan 
yang pernah diikuti (X8). Hasil analisis diketahui bahwa 
nilai R2 sebesar 64,4%, ini menunjukkan bahwa 64,4% 
kinerja peternak dipengaruhi oleh variabel independen dan 
35,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di 
masukkan ke dalam variabel ini.

Berdasarkan tabel 1, dapat dijelaskan bahwa secara 
bersama-sama usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan 
keluarga, pengalaman beternak, jumlah sapi laktasi, jumlah 
tenaga kerja, pelatihan yang pernah diikuti dan penyuluhan 
yang pernah diikuti berpengaruh sangat nyata terhadap 
kinerja peternak sapi perah. Secara parsial yang mempunyai 
pengaruh nyata (P<0,05) adalah usia (x1), tingkat pendidikan 
(x2),jumlah sapi laktasi (x5) dan penyuluhan yang pernah 
diikuti oleh peternak sedangkan berpengaruh sangat 
nyata (P<0,01) adalah pengalaman beternak (x4) dan 
pelatihan yang pernah diikuti oleh peternak (x7). Secara 
parsial jumlah tanggungan keluarga dan jumlah tenaga 
kerja dan tidak berpengaruh nyata. Pengalaman beternak 
sangat mempengaruhi kinerja peternak dalam mengelola 
peternakannya. Semakin lama pengalaman yang dimiliki 
peternak semakin banyak ilmu yang mereka dapat walaupun 
terkadang mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah. 
Pelatihan yang pernah diikuti oleh peternak sapi perah berupa 
pelatihan pengolahan limbah ternak sapi perah, pemanfaatan 
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susu yang tidak di terima oleh KUD, pengolahan pakan 
berbasis produk lokal. 

5menyatakan bahwa peternak menuntut pemberian 
pelatihan guna meningkatkan pendapatan peternak selain itu 
pelatihan berguna untuk pengembangan sektor peternakan 
sapi perah.6 menyampaikan bahwa peran layanan penyuluhan 
melalui koperasi berdampak positif bagi peternak susu 
di Distrik Amentia Selatan Kenya. Peternak di berikan 
penyuluhan berupa manajemen bisnis yang benar untuk 
pemeliharaan ternak sapi perah dimulai dari pencatatan 
ternak hingga pencatatan keuangan.7 menyampaikan bahwa 
peran penyuluh sebagai fasilitator dianggap sudah baik 
karena memberikan informasi-informasi yang aktual terkait 
peternakan sapi perah dan produk-produknya.

Penelitian8 menunjukkan bahwa penyuluhan dapat 
meningkatkan produktivitas melalui keputusan petani dalam 
mengadopsi teknologi baru yang diperoleh melalui kegiatan 
penyuluhan.9 menyatakan bahwa tingkat pendidikan, jumlah 
kepemilikan ternak, dan usia mempengaruhi secara nyata 
terhadap peternak sapi potong dalam mengadopsi teknologi 
inseminasi buatan. 

Koperasi sebagai lembaga yang menaungi peternak-
peternak sapi perah memiliki fungsi menyejahterkan 
anggotanya. Harapannya jika para peternak memiliki 
kinerja yang baik maka produksi susu akan meningkat 
sehinga kesejahteraan peternak tercapai. KUD Karangploso 
memberikan pelayanan berupa simpan pinjam, pelayanan 
pakan ternak, pembayaran listrik, pelayanan pembelian 
bahan pokok yang kesemuanya bertujuan mempermudah 
anggota KUD.10 menyampaikan bahwa koperasi sangat 
penting perannya dalam membina peternak sapi perah untuk 
memaksimalkan produktivitas kinerja peternak di Distrik 
Ada’a, Zona Shawa Timur, Ethiopia.

KESIMPULAN

Upaya koperasi dalam meningkatkan kinerja peternak 
melalui pelatihan dan penyuluhan mendapat respon positif 
dari peternak. Masalah-masalah yang timbul adalah modal 
yang dibutuhkan untuk menambah jumlah ternak, kegiatan 
pelatihan dan penyuluhan yang tidak semua peternak 
diikutkan, harga pakan yang melambung tinggi, dan lahan 
hijauan yang semakin lama semakin sempit.
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Tabel 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi susu dan Kinerja Peternak

Variabel Koefi sien Regresi Sig
konstanta
usia peternak (x1)
tingkat pendidikan (x2) 
jumlah tanggungan keluarga (x3)
pengalaman beternak (x4)
jumlah sapi laktasi (x5)
jumlah tenaga kerja (x6)
pelatihan yang pernah diikuti (x7)
penyuluhan yang pernah diikuti (x8)
Nilai Fhit
Nilai R2

1,118
2,062
2,358
-0,990
3,414
2,868
-1,689
3,762
2,867
20,605
0,644

0,267
0,042*)
0,021*)
0,325
0,001**)
0,005*)
0,095
0,000**)
0,005*)

*) Nyata pada taraf 5%

**) Sangat nyata pada taraf 1%


