
Manfaat Peternakan dan Tantangan Usaha 
Ternak Perah

TIK : Setelah mengikuti kuliah III ini mahasiswa 
dapat menjelaskan perbedaan keuntungan dan dapat menjelaskan perbedaan keuntungan dan 
kelemahan usaha ternak perah

Sub pokok bahasan :

1. Faktor-faktor yang menguntungkan pada 
peternakan sapi perah

2. Tantangan dalam usaha ternak perah



Faktor-faktor yang menguntungkan pada 
peternakan sapi perah

1.  Peternakan sapi perah adalah suatu usaha 
tetap

2.  Tidak ada tandingannya dalam efisiensi merubah 
makanan ternak menjadi protein hewani dan kalori

3.  Jaminan pendapatan (income) yang tetap



4.  Penggunaan tenaga kerja yang tetap

5.  Dapat menggunakan berbagai limbah pertanian

6.  Dapat mempertahankan kesuburan tanah 



BERBAGAI TANTANGAN DALAM 
USAHA TERNAK SAPI PERAH

*   Pemasaran

• Produksi susu dalam negeri bersaing dengan 
susu impor yang lebih baik secara kualitas namun susu impor yang lebih baik secara kualitas namun 
berharga lebih murah??!?

• Daya beli masyarakat rendah karena belum ada 
kesadaran tentang ilmu gizi dan menderita lactose 
intolerance

• Hygienis susu yang masih jelek, sehingga 
keinginan konsumen membeli susu berkurang



*   Penguasaan ilmu pengetahuan dan 
keterampilan peternak

Peternak umumnya kurang memiliki ilmu 
pengetahuan/skill tentang peternakan sehingga bila 
SDA kurang memadai usaha ternak sapi perah akan 
tergangguterganggu

*   Biaya transportasi

Sulitnya perjalanan dan jarak antara produsen dan 
konsumen terlalu jauh, akan meningkatkan ongkos 
angkutan sehingga penghasilan peternak akan 
berkurang sehingga menghambat perkembangan
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4.  Penggunaan tenaga kerja yang tetap
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*   Pemasaran

		 Produksi susu dalam negeri bersaing dengan susu impor yang lebih baik secara kualitas namun berharga lebih murah??!?
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*   Penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan peternak

Peternak umumnya kurang memiliki ilmu pengetahuan/skill tentang peternakan sehingga bila SDA kurang memadai usaha ternak sapi perah akan terganggu

*   Biaya transportasi

Sulitnya perjalanan dan jarak antara produsen dan konsumen terlalu jauh, akan meningkatkan ongkos angkutan sehingga penghasilan peternak akan berkurang sehingga menghambat perkembangan







