
BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sapi perah (Fresian holstein) merupakan salah satu ternak ruminansia besar 

yang dapat memproduksi susu segar untuk dikonsumsi oleh manusia. Bangsa sapi 

Fresian holstein terkenal dapat memproduksi susu lebih banyak daripada bangsa 

sapi lain yang terdapat di Indonesia. Susu merupakan suatu hasil dari produksi 

peternakan sapi perah yang mampu memberikan berbagai nutrisi yang dibutuhkan 

oleh manusia termasuk protein hewani. Penambahan jumlah penduduk Indonesia 

yang mencapai 270,20 jiwa (BPS Indonesia, 2020) menjadi suatu alasan untuk 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya generasi bagi negara dengan mencukupi 

kebutuhan nutrisi, salah satunya dengan mengonsumsi susu. Dengan demikian, 

peternakan sapi perah perlu adanya pengembangan agar produksi susu di Indonesia 

meningkat dan berkualitas bagus. 

Usaha peternakan sapi perah di Indonesia saat ini sebagian besar masih 

merupakan usaha peternakan rakyat yang merupakan definisi dari usahatani dalam 

arti sempit dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan subsistensi petani dan 

keluarganya (Mubyarto, 1995). Usaha peternakan sapi perah usahatani ini 

umumnya menggunakan tenaga kerja dari keluarga petani itu sendiri sehingga dapat 

mengurangi pengeluaran. (Atmadilaga, 1975) mengemukakan bahwa peternakan 

rakyat merupakan suatu usaha keluarga yang tidak menggunakan hukum ekonomi 

produksi secara ketat.  

Koperasi Margo Makmur Mandiri adalah salah satu koperasi yang 

menampung susu dari peternakan warga di kota Batu, tepatnya pada dusun Brau 

desa Gunungsari Kec. Bumiaji. Koperasi ini menampung susu sapi perah dari warga 

setiap hari dengan dua kali penampungan yaitu pagi (06.00-08.00) dan sore (16.00-

18.00). Metode penampungan pada koperasi ini terbagi menjadi 2 yaitu 

penampungan keliling dan penampungan pos utama. Penampungan keliling 

dilakukan dengan dua mobil pick-up sedangkan metode yang lainnya adalah 

peternak mengantar sendiri susu hasil ternaknya ke pos utama.  



Dalam dunia peternakan khususnya pada sapi perah, pakan adalah hal yang 

sangat memengaruhi produktivitas susu baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

Demi memenuhi kebutuhan nutrisi bagi sapi perah di dusun Brau, koperasi Margo 

Makmur Mandiri juga menyediakan pakan tambahan berupa pakan komplit, GF 

dan polar sebagai pakan konsentrat yang mampu mendukung produktivitas susu 

sapi perah untuk para anggota koperasi.  

Manajemen pemerahan adalah satu hal yang tidak kalah penting untuk 

diperhatikan dalam pelaksanaannya. Terdapat 2 metode pemerahan pada dusun 

Brau yaitu pemerahan manual dan modern. Pemerahan manual dilakukan dengan 

memerah susu sapi langsung tanpa adanya alat bantu atau mesin. Metode 

pemerahan ini rata rata dilakukan oleh warga setempat dan menjadi kebiasaan 

setiap harinya. Pemerahan manual ini diyakini dapat memberikan kualitas susu 

yang maksimal serta dapat menjaga kesehatan puting. Pemerahan modern adalah 

proses pemerahan yang menggunakan suatu alat berupa mesin perah untuk 

membantu proses pemerahan pada sapi. Metode pemerahan ini hanya terdapat pada 

kandang semi-modern sampai modern dimana pada dusun Brau hanya ada beberapa 

kandang yang menggunakan sistem pemerahan modern.  

1.2. Tujuan dan Manfaat  

1.2.1. Tujuan Umum PKL 

Praktik Kerja Lapang (PKL) secara umum bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan mahasiswa/i serta pengalaman kerja bagi mahasiswa 

mengenai kegiatan pada perusahaan atau instansi. Selain itu juga melatih 

mahasiswa untuk mengasah kemampuan yang ditujukan untuk menghasilkan 

tenaga kerja yang professional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos 

kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. 

1.2.2. Tujuan Khusus PKL 

Tujuan khusus Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah: 

a. Mengetahui manajemen serta serangkaian kegiatan baik perkandangan 

maupun proses penampungan susu pada Koperasi Margo Makmur 

Mandiri 



b. Melatih dan meningkatkan kemampuan impersonal mahasiswa terhadap 

lingkungan kerja yang dijalani 

c. Meningkatkan kemampuan interaksi mahasiswa terhadap sesama 

pekerja serta masyarakat  

d. Menambah keterampilan dalam proses atau prosedur dalam pemerahan 

e. Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan susu 

pasca pemerahan 

1.2.3. Manfaat PKL 

Manfaat Praktik Kerja Lapang sebagai berikut: 

a. Mahasiswa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan lapang serta mendapat 

keterampilan dalam bekerja yang didapatkan dalam melakukan 

serangkaian kegiatan instansi 

b. Menumbuhkan sikap kerja yang berkarakter dan bertanggung jawab 

c. Menambah pengetahuan mahasiswa terutama sistem praktis tentang 

berbagai kegiatan yang dilakukan saat bekerja 

d. Mahasiswa terlatih untuk komunikatif baik kepada sesama pekerja lain 

maupun para warga setempat. 

e. Meningkatkan kemampuan serta membentuk mental yang kuat untuk 

menyelesaikan berbagai masalah yang timbul saat bekerja 

 

1.3. Lokasi dan Jadwal Kerja 

1.3.1. Lokasi  

Praktik Kerja Lapang dilakukan di KSUD Margo Makmur Mandiri yang 

terletak di dusun Brau, desa Gunungsari, kec. Bumiaji, Kota Batu-Malang, prov. 

Jawa Timur. 

1.3.2. Jadwal Kerja 

Kegiatan Praktik Kerja lapang dilaksanakan pada tanggal 1 September sampai 

dengan 30 Desember 2021. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin sampai 

minggu, pukul 05.00 sampai 16.00 WIB. 



1.4. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan Praktik Kerja Lapang di KSUD Margo Makmur Mandiri 

adalah sebagai berikut: 

a. Perkenalan lokasi dan kondisi lingkungan baik di kandang maupun di pos 

penampungan susu  

b. Diskusi dengan pembimbing lapang dan karyawan koperasi mengenai 

metode pemeliharaan sapi perah serta semua kegiatan yang dilakukan di 

koperasi berkaitan dengan penampungan susu 

c. Pengambilan dan pengumpulan data mengenai situasi dan kondisi atau 

permasalahan yang ada pada KSUD Margo Makmur Mandri 

d. Mengikuti semua kegiatan di lapang selama masa PKL mulai dari 

pemeliharaan sapi perah, proses pemerahan serta penampungan susu di pos 

koperasi 

e. Mendokumentasi semua kegiatan yang dilakukan selama rangkaian 

kegiatan praktik kerja lapang berlangsung. 

 


