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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan tentang Konsep Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah 

dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam di Kecamatan Pagerwojo 

Kabupaten Tulungagung 

 Berdasarkan teori Harmaizar bahwa usaha adalah melakukan kegiatan 

secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik 

yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk 

badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan 

berkedudukan disuatu daerah dalam suatu Negara.
1
 Salah satu bentuk usaha 

adalah ternak sapi perah. Usaha sapi perah adalah suatu usaha atau kegiatan 

manusia untuk meningkatkan taraf hidup dengan jalan memelihara sapi perah 

untuk diambil susunya, anak sapi dan kotoran.  

Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai peternak sapi perah di 

kecamatan Pagerwojo disebabkan oleh beberapa hal, pertama karena semakin 

menyempitnya lahan pertanian, kedua karena kemudahan dalam melakukan 

usaha ternak sapi perah yang relatif tidak memakan tempat, dan yang terakhir 

karena melalui usaha ternak sapi perah diperoleh pendapatan tambahan yang 

lebih besar.  

                                                 
1
 Harmaizar, Menangkap Peluang Usaha, (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2003), 

hlm. 14 



77 

 

Pengembangan usaha merupakan cara untuk meningkatkan nilai 

ekonomi pelaku usaha, dalam beternak sapi pengembangan usaha bertujuan 

untuk meningkatkan pendapatan peternak serta untuk menjadikan usaha yang 

dikelola menjadi sebuah usaha yang benar-benar bisa memberikan 

kesejahteraan bagi peternak dan masyarakat sekitar. Adapun dalam 

mengembangkan usaha ternak sapi perah terdapat beberapa hal yang penting 

untuk diperhatikan, seperti;  

1. Modal 

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) 

untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, 

barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan 

sesuatu yang menambah kekayaan.
2
 Dalam hal pengembangan usaha 

ternak sapi perah modal adalah termasuk yang sangat penting agar usaha 

ternak cepat berkembang karena dengan adanya modal peternak dapat 

membeli pakan vitamin dan peralatan yang untuk menghasilkan ternak 

sapi perah yang berkualitas. 

2. Material atau Sarana Prasarana 

Sarana: Segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang sapat 

dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. 

Prasarana: Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek,dsb).
3
 Alat-

alat ataupu sarana dalam pengembangan usaha ternak sapi perah penting 

                                                 
2
 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka 

2005), hlm. 312 
3
 Ibid hlm 615 
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karena dengan adanya alat dan sarana yang memadai tentu saja 

pengembangan usaha ternak akan semakin mudah bagi peternak. 

3. Produksi susu 

Susu sapi dari peternak sapi perah masih berupa susu sapi murni 

yang kemudian di setor kepada pengepul dengan harga berkisar antara Rp 

5000 sampai Rp 6500 perliternya tergantung dari kualitas susu yang di 

hasilkan. 

4. Pengolahan limbah ternak 

Limbah ternak sapi perah dapat di manfaatkan sebagai kompos 

ataupun biogas. Biogas adalah alternatif pengganti gas Lpg yang awal 

mulanya di kembangkan oleh Bapak Mulyono dari Desa Sidomulyo 

Kecamatan Pagerwojo.
4
 

5.  Tenaga kerja 

Tenaga kerja dalam pengembangan usaha ternak sapi perah dapat 

di katakan penting bagi peternak yang memiliki sapi banyak lebih dari 10 

ekor karena pasti akan sangat kerepotan jika harus mengurusi sapi sendiri. 

Namun bagi peternak yang memiliki sapi kurang dari 10 kemungkinan 

masih bisa mengurusi sapi sendiri jika tidak ada pekerjaan lain selain 

bertenak sapi perah. 

6. Etika-etika ekonomi islam 

Etika ekonomi islam yang di terapkan dalam pengembangan usaha 

ternak sapi perah di Kecamatan Pagerwojo dapat di lihat dari bagiamana 

                                                 
4
 Hasil Wawancara Bapak Hedik (Sekertaris Kecamatan Pagerwojo) Tanggal 12 

November 2018 



79 

 

para peternak sapi perah bergotong royong bersama untuk membangun 

sebuah koprasi usaha di lingkungan setelah bangkrutnya KUD Sri Wigati 

para peternak bersama-sama membangun koprasi usaha untuk pengepulan 

susu sapi perah. 

7. Peningkatan ekonomi peternak 

Dalam hal peningkatan ekonomi bagi para peternak sangatlah di 

rasakan ketika usaha ternak sapi perah yang di jalankan mulai berkembang 

dan mampu bersaing dalam hal kualitas susu yang di hasilkan. 

Dalam Islam etika lebih sering dikenal dengan sebutan akhlaq.
5
 Pelaku 

bisnis dianggab beretika bilamana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa 

merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. 

Selain itu, Islam juga memiliki konsep bisnis. Dan itu sudah 

diperankan secara langsung oleh Rasulullah saw, maupun sahabat-sahabatnya 

di era Rasul maupun pasca-Rasul. Bahkan kegiatan bisnis telah terbukti bisa 

menjadi media dakwah dan syiar Islam sebagaimana yang diperankan para 

musafir Arab ke Indonesia.
6
  

Dalam menjalankan bisnis, Islam mengajarkan etika- etika yang baik 

dan benar, diantaranya adalah jujur, adil/persamaan, amanah, dan gotong 

royong. Seorang pelaku usaha khususnya usaha sapi perah harus 

mengamalkan etika-etika tersebut agar dalam mengembangkan usahanya 

mereka tidak merasa khawatir, tidak saling mencurigai antar sesama pelaku 

                                                 
5
 Murti Sumarni dan John Shuprihanto, Pengantar Bisnis,(Yogyakarta: Liberty, 1995), 

hlm. 21 
6
 Sofyan S. Harahap, Bunga Rampai ekonomi, Bisnis, dan Manajemen Islami, 

(Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 41 
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usaha serta usaha yang dijalankan tidak menimbulkan kerugian baik untuk 

dirinya sendiri maupun orang lain.  

Selain harus memperhatikan hal tersebut, setiap pelaku usaha dilarang 

menempuh usaha dengan cara yang haram, seperti melalui kegiatan riba, 

perjudian, jual beli barang yang dilarang atau haram, mencuri, merampok, 

penggasaban, curang dalam takaran dan timbangan, dan cara-cara yang bathil 

dan merugikan dan melalui suap menyuap.
7
 Hal ini dilarang karena dapat 

merugikan usaha sendiri dan usaha orang lain.  

Secara garis besar pelaku usaha sapi perah di kecamatan Pagerwojo 

sudah menerapkan atau menjalankan etika bisnis Islam dalam pengembangan 

usahanya, meskipun ada sebagian peternak yang belum menerapkannya. Etika 

yang diterapkan sama dengan etika yang di ajarkan dalam Islam seperti jujur, 

adil/persamaan, amanah, dan gotong royong. 

 

B. Pembahasan tentang Faktor Pendukung dan Penghambat dalam 

Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah di Kecamatan Pagerwojo 

Kabupaten Tulungagung 

Dalam mengembangakan sebuah usaha khususnya usaha sapi perah 

pasti mengalami banyak hambatan. Hambatan tersebut bisa datang dari luar 

maupun dari peternak itu sendiri. Hambatan yang berasal dari peternak 

meliputi minimnya sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan yang dimiliki 

masyarakat serta minimnya modal bagi para peternak. Sedangkan hambatan 

                                                 
7
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001), hlm. 10 
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yang datang dari luar seperti penentuan harga susu oleh Industri Pengolahan 

Susu (IPS), ketersediaan bibit sapi dan rumput saat musim kemarau. 

Salah satu syarat penting dalam mengembangkan suatu perkonomian 

adalah memoderenisasi dalam segala bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal 

ini diperlukan modal dan tenaga ahli. Yang dimaksud modal di sini adalah 

modal dalam bentuk fisik, yaitu barang-barang modal.
8
 

Melakukan usaha ternak sapi perah itu tidaklah mudah, selain 

memerlukan  modal yang banyak, seorang peternak juga memerlukan motivasi 

dalam mengelola usaha agar usaha yang dikelolanya terus berkembang dan 

dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya dalam masyarakat.  

Selanjutnya, dalam mengembangkan usaha ternak sapi perah juga 

dibutuhkan penyedian pakan, pemasaran yang memadai, serta perawatan atau 

pemeliharaan ternak. Hal ini bertujuan agar produksi susu meningkat. Jika 

peternak tidak memperhatikan pemeliharan maka kemungkinan usahanya 

akan mengalami kegagalan, akan tetapi jika pemeliharan benar-benar 

diperhatikan maka akan membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan.  

Dengan adanya pengembangan usaha tersebut, masyarakat menjadi 

tahu bahwa usaha ternak sapi perah diikuti dengan kegiatan penjualan, dan 

usaha tersebut dikatakan berhasil jika peternak mampu memasarkan produk 

(penjualan sapi perah, susu, dan hasil pengolahan limbah) yang dihasilkan dari 

usaha sapi perah untuk didistribusikan ke berbagai daerah (luar dari 

kecamatan Pagerwojo, kabupaten bahkan provinsi).  

                                                 
8
 Sadono Sukirno Makro Ekonomi Teori Pengantar (Jakarta: Rajawali pers,2011), hlm 

438 


