
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di era 

globalisasi dan semakin tahun perkembangan dalam berbagai aspek semakin baik. 

Pengembangan yang cukup pesat saat ini yaitu perkembangan dalam bidang 

agroindustri. Agroindustri meliputi 5 aspek yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, 

perkebunan, dan kelautan. Industri berjalan di  segala  bidang,  salah  satuya  adalah 

pembangunan  di  berbagai  bidang  industri  yang  diikuti  dengan peningkatan 

produksi suatu barang dan jasa. Bisnis dibidang agroindustri merupakan bisnis 

untuk meningkatkan efisiensi dalam sektor pertanian hingga menjadi kegiatan yang 

produktif melalui proses modernisasi pertanian. Menurut Saragih (2018) 

modernisasi dalam sektor industri pada skala nasional dapat meningkatkan 

penerimaan nilai tambah sehingga pendapatan akan meningkat. 

Salah satu sektor agroindustri yang memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan yaitu susu yang berasal dari kambing. Berdasarkan data statistik 

Dinas Peternakan Jawa Timur (2019), hasil produksi susu kambing perah 

mencapai 3.796.029 pada tahun 2017, dan naik pada tahun 2018 sebesar 8.138.155 

kg. Kenaikan produksi susu perlu diimbangi dengan kualitas yang baik pada susu 

yang dihasilkan tersebut. Menurut Sanam (2014) pemanfaatan ternak kambing 

saat ini masih banyak dimanfaatkan dagingnya saja. Sedangkan untuk potensi susu 

kambing belum dimanfaatkan secara maksimal.  

Perkembangan peternakan kambing perah utamanya di Jawa Timur 

menurut data statistik Dinas Peternakan Jawa Timur (2019) cukup tinggi yaitu 

mencapai 3.476.635 ekor pada tahun 2018, dan naik pada tahun 2019 mencapai 

3.524.899 ekor. Menurut Novita (2006) Susu kambing yang dihasikan dari 

kambing perah merupakan salah satu alternatif pilihan dalam pemenuhan 

kebutuhan susu di Indonesia selain susu sapi. Kandungan susu kambing tidak jauh 

berbeda jika dibandingkan dengan susu sapi. Karakteristik susu kambing jika 

dibandingkan dengan susu sapi yaitu pada susu kambing memiliki warna yang 

lebih putih, mengandung mineral kalsium, fosfor, vitamin A, E, dan B kompleks 

yang tinggi, susu kambing juga dijadikan sebagai alternatif untuk orang yang 
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alergi mengonsumsi susu sapi. Produksi susu kambing jika dilihat dari segi 

produktifitasnya lebih cepat dibandingkan susu sapi. Kambing perah dapat 

berproduksi pada umur 1,5 tahun, sedangkan sapi berproduksi pada umur 3-4 

tahun tergantung dengan ras (Arief, 2018).  

Produsen susu kambing yang ada di Jawa Timur salah satunya yaitu 

Karya Tanjung Farm. Karya Tanjung Farm merupakan produsen susu kambing 

yang tepatnya berada di RT.05/RW.03 Kecamatan Tanjungan, Kemlagi, 

Mojokerto, Jawa Timur yang didirikan oleh bapak Hanin. Karya Tanjung Farm 

memproduksi susu segar yang berasal dari kambing peranakan etawa. Menurut 

Kristiyani (2014) kambing peranakan etawa merupakan persilangan antara 

kambing lokal dengan kambing etawa. Kambing peranakan etawa memiliki 

kemampuan menghasilkan susu yang lebih baik dibandingkan dengan kambing 

lokal. Hasil susu yang diproduksi oleh kambing peranakan etawa antara 15-20 liter 

per hari. Berdasarkan hal tersebut UKM Karya Tanjung Farm mengembangkan 

usahanya dibidang peternakan. Selain dari potensi susu yang dihasilkan, kambing 

peranakan etawa membutuhkan modal yang lebih sedikit dan mengalami 

perkembangbiakan yang lebih cepat dibandingkan dengan sapi perah.  

Saat ini UKM Karya Tanjung Farm telah menjual susu kambing di 

wilayah Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya. Wilayah pemasaran yang masih 

terbatas di sekitar tempat produksi disebabkan oleh karakteristik produk susu 

segar mudah mengalami penurunan. Karakteristik yang mudah rusak ini tentunya 

membutuhkan perhatian lebih dari pemilik agar tidak menimbulkan kerugian. 

Penjualan yang dilakukan setiap harinya sekitar 15-20 liter dan sebanyak 20-25% 

dari susu kambing tersebut tidak terjual dan akan mengalami penurunan kualitas 

sehingga akan menyebabkan kerugian bagi UKM. 

 Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pemilik adalah dengan 

melakukan pengembangan usaha melalui diversifikasi produk, dengan 

memanfaatkan 20-25% susu kambing yang tidak terjual. Menurut Sumanto (2016) 

diversifikasi produk dengan memanfaatkan susu kambing dapat berupa susu 

bubuk, yogurt, kefir, es krim dan sabun. Diversifikasi produk olahan susu 

kambing yang dapat menghasilakn hasil akhir banyak dan dengan memanfaatkan 

susu kambing yang sedikit yaitu sabun. Dengan memanfaatkan susu kambing 
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sebanyak 1 liter dapat mengahasilkan 75 pcs sabun batang dengan ukuran 100 

gram. Sehinga dengan memanfaatkan sisa sabun yang tidak terjual dapat 

menghasilkan produk akhir yang memiliki nilai jual yang tinggi. Produk sabun 

dari susu kambing ini dinilai memiliki potensi yang bagus sebab bahan baku 

utama (susu kambing) memiliki manfaat dalam menjaga kesehatan. Susu kambing 

mengandung lemak dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu butiran 

lemak susu kambing lebih mudah diserap oleh kulit manusia. Kandungan fluorin 

yang terdapat pada susu kambing berkisat antara 10-100 kali lebih besar 

dibandingkan dengan susu sapi. Kandungan fluorin bermanfaat sebagai antiseptik 

alami dan dapat membantu menekan pembiakan bakteri di dalam tubuh. Susu 

kambing kaya akan kandungan zat asam beta hidroksil alami yang dapat 

digunakan sebagai peeling yang mengikis kotoran dan sel kulit mati dan mampu 

mencerahkan kulit tanpa membuat kulit kering (Arief, 2018).  

Namun dalam pengembangan usaha pada UKM Karya Tanjung Farm 

mengalami kendala yaitu pemilik belum memiliki formulasi yang tepat dalam 

pembuatan sabun dikarenakan pemilik UKM menginginkan produk akhir sabun 

bermanfaat untuk melembabkan kulit. Namun, formulasi yang dimiliki oleh 

pemilik UKM harga pokok produksinya cukup tinggi dikarenakan bahan yang 

digunakan salah satunya yaitu minyak zaitun. Selain itu UKM ini belum adanya 

penentuan harga pokok produksi dan belum menganalisa harga jual produk dari 

susu sabun yang akan dikembangkan.  

Bahan baku berupa susu kambing yang berkualitas berperan dalam 

keberhasilan proses pembuatan dan kualitas sabun susu kambing. Kualitas susu 

kambing yang diperoleh akan baik jika pakan yang diberikan juga baik dan 

dengan jumlah yang cukup. Pakan yang berkualitas akan memberikan nutrisi 

darah lebih tinggi dan berkolerasi terhadap proses sintesis susu di dalam sel 

sekretoris kelenjar kambing yang akhirnya dapat meningkatkan produksi dan 

kualitas susu yang dihasilkan (Andriani, 2014). Namun disisi lain di daerah 

berdirinya UKM ini sumber airnya yang kurang sehingga rumput gajah hanya bisa 

ditanam dimusim penghujan saja. Untuk musim kemarau pemilik UKM ini harus 

membeli pakan segar agar kualitas susunya tetap terjaga. Jika diberikan makanan 

kering kualitas susunya akan menurun dan produktivitas susu kambing juga akan 
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menurun. Pengeluaran pakan pada musim kemarau tersebut mencapai 70% dari 

biaya operasional lain yang dikeluarkan.  Dalam pengembangan usaha ini perlu 

adanya analisa finansial berupa penentuan harga pokok produksi dan harga pokok 

penjualan agar dapat mencapai margin yang diinginkan oleh UKM.  

Dari permasalahan yang terjadi pada UKM Karya Tanjung Farm maka 

perlu adanya penelitian untuk menentukan formulasi pembuatan susu kambing 

yang tepat dan penentuan harga pokok produksi, harga pokok penjualan hingga 

harga jual susu kambing.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana formulasi pembuatan sabun batang dari susu kambing yang tepat 

pada UKM Karya Tanjung Farm ? 

2. Bagaimana perbandingan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan 

harga jual produk susu kambing pada UKM Karya Tanjung Farm sebelum dan 

setelah dilakukan perancangan formulasi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui formulasi pembuatan sabun batang dari susu kambing yang 

tepat pada UKM Karya Tanjung Farm. 

2. Untuk menentuan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan harga jual 

produk susu kambing pada UKM Karya Tanjung Farm sebelum dan setelah 

dilakukan perancangan formulasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Dapat mengetahui formulasi pembuatan sabun batang dari susu kambing yang 

tepat pada UKM Karya Tanjung Farm.   

2. Dapat mengetahui harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan harga jual 

produk susu kambing pada UKM Karya Tanjung Farm sebelum dan setelah 

dilakukan perancangan formulasi. 
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3.Untuk membantu unit usaha Karya Tanjung Farm memperoleh formulasi terbaik 

sabun susu kambing dan memperoleh harga pokok produksi, harga pokok 

penjualan, dan harga jual agar tepat dipasarkan.  

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam 

maka penuli memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 

variabelnya. Batasan tersebut antara lain: 

1. Sabun yang akan dibuat yaitu sabun batang  

2. Analisa finansial yang akan dilakukan yaitu penentuan harga pokok produksi, 

harga pokok penjualan, dan harga jual sabun. 

3. Jenis kambing yang memproduksi susu kambing yaitu peranakan kambing etawa. 

4. Formulasi susu kambing yang akan digunakan berdasarkan formulasi dari 

UMKM Karya Tanjung Farm.  

 

 


