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KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan Desain 

Proyek Kawasan Rumah Susu di Boyolali ini menggunakan penekanan desain, 

yaitu: 

, 
I IJ1,1lII1uln 

"ARSITEKTUR EKOLOGIS" 

Gambar 5.1 dan 5.2 Diagram 
konsep arsitektur ekologis. 
Sumber Gambar: Frick,Heinz dan Bambang 
Suskiyatno.2007. Dasar - Dasar Arsitektur 
Ekologis.Kanisius:Yogyakarta.hlm.52. 

Arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam artian 

yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan 

lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu perencanaan kota, perancangan 

perkotaan, arsitektur lansekap, hingga ke level mikro yaitu desain bangunan, 

desain perabot, dan desain produk.21 

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan 

lingkungannya dan yang lainnya. Ekologi berasal dari Bahasa Yunani, oikos 

21_ ... Arsitektur ... http://www.id.wikipedia.org/wiki/arsitektur.(11 Maret 2010).PukuI14.48. 
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("habitat") dan logos ("ilmu"). Ekologi adalah ilmu yang mempelajari baik 

interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan 

lingkungannya. Dalam ekologi, kita mempelajari makhluk hidup sebagai 

kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. 22 

Jadi, arsitektur ekologis adalah perpaduan antara ilmu dan seni serta 

interaksi antarmakhluk hidup di dalamnya, yang tertuang dalam sebuah hasil 

perancangan. Salah satu hasil perancangan yang dimaksud adalah desain 

bangunan sebagai respon terhadap kondisi eksisting. Patokan Rumah Yang 

Sehat dan Ekologis23 

1) Menciptakan kawasan penghijauan diantara kawasan 

pembangunan sebagai paru-paru hijau. 

2) Memilih tapak bangunan yang sebebas mungkin dari gangguan I 

radiasi geobiologis dan meminimalkan medan elektromagnetik 

buatan. 

3) Mempertimbangkan rantai bahan dan menggunakan bahan 

bangunan alamiah. 

4) Menggunakan ventilasi alami untuk menyejukkan udara dalam 

bangunan. 

5) Menghindari kelembaban tanah naik ke dalam konstruksi bangunan 

dan memajukan sistem bangunan kering. 

6) Memilih lapisan permukaan dinding dan langit-Iangit ruang yang 

mampu mengalirkan uap air. 

7) Menjamin kesinabungan pada struktur sebagai hubungan antara 

masa pakai bahan bangunan dan struktur bangunan. 

22 ... Ekologi ... http://www.id.wikipedia.org/wiki/ekologi.(11 Maret 2010).PukuI14.48. 
23 Frick, Heinz.2006.ArsitekturEkologis. Kanisius:Yogyakarta .hlm.3-4. 
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8) Mempertimbangkan bentuk I proporsi ruang berdasarkan aturan 

harmonikal. 

9) Menjamin bahwa bangunan yang direncanakan tidak menimbulkan 

masalah lingkungan dan membutuhkan energi sedikit mungkin 

(mengutamakan energi terbarukan). 

10)Menciptakan bangunan be bas hambatan sehingga gedung dapat 

dimanfaatkan oleh semua penghuni (termasuk anak-anak, orang tua, 

maupun orang cacat tubuh). Setelah melihat patokan rumah 

ekologis diatas, maka dapat dijabarkan secara khusus bahwa 

penerapan pada proyek ini meliputi: 

TabelS.1 Tabel Penerapan Patokan Bangunan Yang Sehat dan 

Ekologis Pada Proyek 

Teori Patokan Bangunan Yang Sehat Penerapan Konsep Pada 

dan Ekologis Kawasan Proyek 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
Menciptakan kawasan penghijauan diantara 

secara optimal sebagai ruang publik (umum) 
kawasan pembangunan sebagai paru-paru 

hijau, hemat Energi dan mandiri 
dan peresapan. Biopori, Biogas, pemanfaatan 

air hujan. 

Mempertimbangkan rantai bahan dan Penggunaan material alami dan ekonomis, 

menggunakan bahan bangunan alamiah. seperti : kayu, bamboo, dan baja ringan. 

Menggunakan ventilasi alami untuk Sumbu bukaan menghadap arah Utara-Selatan. 

menyejukkan udara dalam bangunan. 

Menghindari kelembaban tanah naik ke dalam Pembuatan bangunan tipe panggung sebagai 

konstruksi bangunan dan memajukan sistem respon terhadap kondisi tanah. 

bangunan kering. 

Menjamin kesinabungan pada struktur sebagai Kolerasi masa pakai material bangunan kayu, 

hubungan antara masa pakai bahan bangunan bambu, dan baja ringan. 

dan struktur bangunan. 

Menjamin bahwa bangunan yang direncanakan Bangunan utama menggunakan 

tidak menimbulkan masalah lingkungan dan teknologi panel surya (sumber energi listrik), 

membutuhkan energy sedikit mungkin pengolahan air Sungai Musi (sumber air 

(mengutamakan energy terbarukan). bersih}, dan lRB (pemanfaatan sampah organik 
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Menciptakan bangunan bebas hambatan 

sehingga gedung dapat dimanfaatkan oleh semua 

penghuni (termasuk anak-anak, orang tua, 

maupun orang cacat tubuh) 
3'&:~ 
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dan meningkatkan kualitastanah. 
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Gambar 5.3 Diagram kriteria material ekologis. 

Sumber Gambar: Fuchs R.K. 1996. Heolthy home and healthy office. Building 

Bio~ogy and Ecology tinstitutel New York. 
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Pola Perencanaan Arsitektur Ekologis selalu memnfaatkan alam sebagai 

berikut 24: 

fl Dinding, atap sebuah gedung sesuai dengan tugasnya, harus melidungi 

sinar panas, angin dan hujan. 

• Intensitas energi baik yang terkandung dalam bahan bangunan yang 

digunakan saat pembangunan harus seminal mungkin. 

• Bangunan sedapat mungkin diarahkan menurut orientasi Timur-Barat 

dengan bag ian Utara-Selatan menerima cahaya alam tanpa kesilauan 

• Dinding suatu bangunan harus dapat memberi perlindungan terhadap 

panas. Daya serap panas dan tebalnya dinding sesuai dengan kebutuhan 

ikliml suhu ruang di dalamnya. Bangunan yang memperhatikan 

penyegaran udara secara alami bisa menghemat banyak energi. 

Cara membangun yang menghemat energi dan bahan baku25
: 

1. Perhatian pada iklim setempat Penggunaan tumbuhan dan air sebagai 

pengatur iklim Pembangunan yang menghemat energi Orientasi terhadap 

sinar matahari dan angin Penyesuain pada perubahan suhu siang-malam 

2. Subsitusi sumber energi yang tidak dapat diperbaharui Meminimalisasi 

penggunaan energi untuk alat pendingin Menghemat sumber energi yang 

tidak dapat diperbaharui Optimalisasi penggunaan sumber energi yang 

tidak dapat diperbaharui saha memajukan penggunaan energi alternatif 

Penggunaan energi surya 

24 www.wikipedia.com/arsitekturekologi. 1 september 2011,20.00 
25 www.wikipedia.com/arsitekturekologi. 1 september 2011, 20.00 

182 



3. Penggunaan bahan bangunan yang dapat dibudidayakan dan yang 

menghemat energi Memilih bahan bahan bangunan menurut penggunaan 

energi Menghemat sumber bahan mentah yang tidak dapat diperbaharui 

Minimalisasi penggunaan sumber bahan yang tidak dapat diperbaharui 

Upaya memajukan penggunaan energi alternatif Penggunaan kembali 

sisa-sisa bangunan (limbah)Optimalisasi bahan bangunan yang dapat 

dibudidayakan 

4. Pembentukan peredaran yang utuh di antara peneyediaan dan 

pembuangan bahan bangunan, energi, dan air Gas kotor, air limbah, 

sampah, dihindari sejauh mungkin Menghemat sumberdaya alam (Udara, 

air, dan tanah)Perhatian pada bahan mentah dan sampah yang tercemar 

erhatian pada peredaran air bersih dan limbah air 

5. Penggunaan teknologi tepat guna yang manusiawi Memanfaatkanl 

mengguanakan bahan bangunan bekas pakai. Menghemat hasil produk 

bahan bangunan.Mudah dirawat dan dipelihara 
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Kawasan Rumah Susu di BoyD/ali 

Studi Preseden 

Ear I Bur n s Mill e r Japanese Garden 

(sumber: www.EarIBurnMiller.com) 

Lokasi : California 

Taman ini secara keseluruhan didesai dengan konsep dan filosofi jepang. 

Sirkulasi pada taman ini dirancang secara linear sehingga pengunjung 

diarahkan untuk melihat semua objek yang ditawarkan pada taman ini. Hal ini 

sesuai dengan rumah susu dengan konsep ekologis dan sebagai bangunan 

pariwisata. 

Gambar 5.5 
Earl Burns Miller Japanese Garden 
Sumber: www.EarIBurnMiller.com 
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Kawasan Rumah Susu di Boyo/ali 

Penerapan Teori 

Beberapa kemungkinan penerapan Garden pada rumah susu untuk 

menciptakan ruang luar antara lain: 

• Penerapan bangunan di dalam taman, dimana taman lah yang 

menghubungkan sirkulasi bangunan-bangunan yang ada di dalam rumah 

susu di Boyolali. 

• Pengaplikasian jenis taman pada kawasan tidak terpaku pada satu Jenis 

taman saja, namun disuaikan kondisi ruang luar. 

Konsep Hill & pond garden diaplikasikan pada ruang luar di area publik guna 

membentuk kesan suasana yang alami. 

• Penggunaan pagar dari bahan alami (tanaman atau bambu) sebagai 

pembatas antar unit bangunan untuk menguatkan kesan privat. 

EKOLOGIS ---------+~ HEMATENERGI 

Beberapa penerapan yang memberikan keuntungan ekologis, yaitu 

penghebatan energi 

• Pemanfaatan gas biogas dari kotoran sapi. Biogas dapat menjadi bahan 

bakar yang bisa digunakan untuk menyalakan kompor yang ada di restauran. 

Dengan begini pemakaian gas elpiji dapat di hemat. 

• Pemanfaatan Solar Cell yang di tempatkan di atap bangunan. Sebagai 

penghasil listrik tenaga surya. Sehingga dapat mengurangi jumlah biaya listrik 

• Penampungan air hujan. Penghematan air dapat dilakukan dengan cara ini. 

Air bekas hujan dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal antara lain : 

memandikan sapi, menyiram tanaman dan untuk membersihkan kandang 

sapi. 
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Biogas 

BAK 
PENGISI 

Instalasi 

Kawasan Rumah Susu di Boyo/ali 

pipa pvdselang 0 1/2" -

GambarS.S 
Instalasi BioGas 

Sumber : www.google.com 

stopkran 

Instalasi pengolahan biogas menggunakan bak digester dari kantung 

plastic polyethylene tubular dengan tipe pembangkit horizontal continous 

feed, biasa disebut tipe plug-flow, atau terkadang disebut juga sebagai 

model Vietnam karena dikembangkan terakhir disana (I ndraswati, 2005). 

Diskripsi instalasi pengolahan biogas dari kotoran sapi : 

Bak Pengisi, digunakan untuk memasukkan bahan baku berupa 

kotoran padat dan cair sapi. Bak pengisi merupakan silinder terbuka yang 

dibuat dari drum minyak, bak pengisi diberi katup outlet sederhana yang 

dilengkapi dengan kawat penyaring. Bahan baku kotoran sapi dicampur 

dengan air dan diaduk, perbandingan jumlah air dengan kotoran sapi 

hanya berdasarkan feeling operator secara teori perbandingan yang baik 

antara 7-9 % dari bahan padat. Hasil adukan dimasukkan ke dalam bak 

pencerna (digester) melalui katup outlet setelah melewati kawat 

186 



Kawasan Rumah Susu di Boyo/ali 

penyaring. Tujuan penyaringan agar bahan baku tidak mengandung serat 

yang terlalu kasar. 

Gambar5.6 
Bak Pengisi Biogas 

Sumber : www.google.com 

Serat kasar disini berarti sampah sampah atau kotoran kandang selain 

kotoran ternak, seperti batang dan daun keras, sisa batang rumput dan 

kotoran lainnya yang sebagian besar adalah sisa sisa pakan ternak yang 

terlalu kasar. . Hal ini dapat menimbulkan buih dan residu di dalam 

pembangkit yang dapat mengurangi kinerja dari pembangkit itu sendiri. 

Penyaringan juga dimaksudkan untuk memisahkan kotoran sapi sebagai 

bahan baku organik pembangkit dengan bahan anorganik lain terutama 

pasir dan batu batu keeil. Proses ini eukup penting mengingat kandungan 

bahan anorganik (pasir) di dalam pembangkit tidak dapat dicerna oleh 

bakteri dan dapat menyebabkan residu di dasar pembangkit. 

Bak Digester, merupakan bak pencerna yang dibuat dari kantung 

plastic polyethylene dengan lebar 150 em dalam bentuk tubular memiliki 

diameter 95 em. Kapasitas bak pencerna direncanakan 4000 liter, 

sehingga panjang kantung plastik yang dibutuhkan 5,6 meter. Tebal 
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kantung plastik polyethy/en yang berhasil didapatkan memiliki ketebalan 

0,15 mm, agar diperoleh kekuatan yang lebih besar maka kantung plastik 

perlu dirangkap dua. Selanjutnya bak digester ditempatkan setengah 

terkubur di dalam tanah. Untuk itu dibuatkan semacam 

parit sebagai wadah agar bak digester yang berbentuk tubular dapat 

dipasang dengan baik. 

Gambar5.6 
Bak Digester 
Sumber: www.google.com 

Parit ini berukuran panjang 6 m, lebar atas 95 em, lebar bawah 

75 em, tinggi di ujung input adalah 85 em, dan tinggi di ujung output 95 

em. Inklinasi ini dibuat untuk memaksimalkan volume pembangkit yang 

dapat diisi oleh bahan baku. Lubang input dan output dibuat dibuat dari 

pipa PVC A: 4 inehi, sedangkan untuk saluran gas menggunakan 

selang plastik A: % inehi dibuatkan konektor dari pelat baja dengan 

eara dibaut. Setelah terpasang pada tempatnya, bak digester diisi 

dengan sedikit air untuk menghindari terlipatnya plastik dan 

membuatnya menyesuaikan dengan kontur parit. Pipa inlet 

dipasangkan pada lubang outlet dari bak pengisi dan dipasangkan 

sum bat, sedangkan gas outlet dan pipa outlet dibiarkan tetap tertutup. 

Selanjutnya dilakukan pengisian bahan baku, sekitar 20 hari kemudian 
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terlihat bahwa gas sudah mulai di produksi. Indikatornya plastik mulai 

menggelembung dan keras. 

Bak Penampung, adalah bak untuk menampung biogas sebelum 

digunakan. Kapasitas bak penampung dibuat 2000 liter dengan bahan 

yang sama dengan bak digester yang membedakan adalah lapisan yang 

digunakan hanya 1 lapis. Bak penampung ditempatkan di atas kandang. 

Gambar5.7 
Bak Penampung Kantung 
Polyethylene 
Sumber : www.google.com 

Tabung Kontrol Gas, merupakan tabung penjebak air hasil kondensasi 

air yang ikut mengalir bersama biogas. Tabung penjebak dibuat 

darisambungan pipa PVC model T dengan A: % inchi, saluran atas 

merupakan saluran input dan output sedangkan saluran bawah terendam 

dalam air. Pipa T selanjutnya ditempatkan dalam silinder berisi air yang 

terbuat juga dari pipa PVC A: 4 inchi. Tabung penjebak diletakkan pada 

bagian terbawah dari saluran biogas, tepat setelah bak digester untuk 

memudahkan uap air hasil kondensasi turun dan masuk ke dalam botol. 

Air yang berlebihan dalam sistem dapat memampetkan saluran biogas, 

selain itu adanya kandungan air dalam biogas menurunkan tingkat panas 

api dan membuat api berwarna kemerah merahan. Tinggi permukaan air 
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dari batas bawah tabung dijaga, apabila terlalu rendah gas akan mudah 

keluar dari air sebelum mencapai tekanan yang diinginkan. Apabila muka 

air terlalu tinggi, tekanan yang ada membesar dan hal ini dapat 

menghambat proses produksi biogas itu sendiri. Lubang air pada tabung 

penjebak selain berfungsi sebagai lubang pengisian juga sebagai 

pengatur tinggi muka air. 

Gambar5.8 
Kontrol Gas 
Sumber : www.google.com 

Kompor, penggunaan biogas yang paling adalah sebagai bahan bakar. 

Untuk mengetahui apakah biogas yang dihasilkan dapat terbakar atau 

tidak, dilakukan dengan menyambungkan pipa biogas ke pipa tembaga 

dengan diameter 0.5 em. Katup gas dibuka dan ujung pipa didekatkan 

dengan sumberapi, maka api pun menyala. Prinsip inilah yang digunakan 

untuk membuat kompor. 
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8ak Output Digester, pada Gambar 1. terlihat bahwa permukaan isian 

digester mulai lubang input sampai output menganut prinsip bejana 

berhubungan. Apabila lubang input terus diisi, permukaan isian akan 

mencapai garis tertinggi dan akhirnya akan dikeluarkan melalui lubang 

output. Hasil dari lubang output merupakan kotoran sapi yang telah 

mengalami fermentasi , sehingga tidak mengandung gas, tidak berbau 

menyengat dan merupakan pupuk organik (slurry). 

Air Hujan 

Milk Factory II 

I 
Bak 

Peresapan 
air tercemar 

Bak air 
hujan bersih 

l 
Water pump 

Air Hujan 

Melalui atap dan talang 

Kandang I Restoran 

Bak Bak 
Peresapan Peresapan 

air tercemar air tercemar 

Bak air Bak air 

Gambar 5.10 
Bak Output Digester 
Sumber : www.google.com 

Diagram 5.1 
Penampungan air hujan 
Sumber : www.google.com 

II Kantor pengelola I 

Bak 
Peresapan 
air tercemar 

Bak air 
hujan bersih hujan bersih hujan bersih 

l l J Y Water pump Water pump Water pump ~ 
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Menampung air hujan dari atap bangunan adalah cara lain untuk 

memperoleh air. Cara yang cukup mudah ini kebanyakan masih diabaikan. 

Pada rumah yang beratap genteng atau seng bergelombang, hal ini dengan 

mudah dapat dilakukan dengan memasang talang air sepanjang sisi atap dan 

mengalirkan air hujan itu ke dalam tempat penyimpanan. Air hujan dari lang it, 

bersih ( tidak mengandung kuman ) dikumpulkan dari tritisan atap melewati 

talang dan pipa lembahan dapat digunakan sebagai sarana air bersih .. 

Pemanfaatan Energi Air hujan ini dapat dilaksanakan pada : 

- Pemberian minum ternak 

- Memandikan ternak 

- menyirami tanaman 

- Air untuk mandi 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan 

"Penciptaan Lingkungan Yang Mendukung Produktivitas Susu Sapi" 

Pendekatan perancangan rumah susu yang ingin 

mendekatkan dalam nuansa alam 

Kebersihan bangunan Kandang flesibilitas fungsi dalam 

Arsitektur ekelegis sangat hemat 

energi, memiliki kensep dasar yang 

menvatu dem~an alam 

• 

Kenyamanan di dalam kandang sapi 

sehingga Sap; Menjadi Sehat 

liD 
iii 

Diagram 5.1 
Skema Pemikiran 
Penekaan Desain 

Sumber : ana lisa pribadi 
• o 

ILl GKUNGAN YANG ENDUKUNG Ii 

PRODUKTIVITAS SAP. PERAH . [] 
• 1:1 1J 13 o e O~ gill. ~ •• mggg ~ 
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Beberapa kemungkinan penerapan teori permasalahan desain pada proyek ini, 

antara lain: 

~ Penzoningan ruang-ruang privat dan publik (pemisahan antara rumah produksi 

dengan wisata) 

~ Penataan sirkulasi antar massa bangunan, yang menciptakan space untuk 

view. 

~ Pemanfaatan bukaan dan jendela sebagai optimalisasi pengudaraan yang baik 

untuk menciptakan lingkungan kondusif. 

~ Penempatan dan pemilihan pencahayaan serta warna kulit bangunan yang eye 

catching, sehingga dapat menarik pengunjung. 

~ menjaga agar tidak mencemari area publik untuk wisata dari kotoran dan bau 

kandang sapi. 

Produktif 24 

kegiatan yang selalu menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomi. 

Teori Kandang25 

Pada umumnya kandang petemakan sapi perah rakyat di Indonesia 

menggunakan atau memanfaatkan bangunan yang sudah ada akibatnya 

seringkali, arah, letak dan sanitasi kandang kurang tertata dengan baik. 

Arah kandang sapi perah yang baik, untuk kandang tunggal 

menghadap ke timur sedangkan untuk kandang ganda membujur dan utara 

ke selatan. Maksudnya agar sinar matahari pagi dapat masuk ke dalam 

24 http://id.wiktionary.org/wiki/produktif 

25 Nurdin, Ellyza. Manajemen Sapi Perah :2011 
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kandang untuk membantu proses terbentuknya vitamin 0 daiam tubuh ternak 

sekaligus membasmi bibit penyakit. 

Kandang sapi perah yang baik adalah kandang yang sesuai dan 

memenuhi persyaratan kebutuhan dan kesehatan sapi perah. Sedangkan 

kandang yang efektif periu direncanakan untuk memenuhi kebutuhan 

kesehatan dan kenyamanan bagi ternak, aman dan me nyenangkan bagi 

karyawan, efisien daiam penggunaan tenaga kerja dan peralatan serta mudah 

da!am pengawasan/pengontrolan penyakit. Persyaratan umum kandang 

untuk kandang sapi perah adalah sebagai berikut (Sudono et a1. 2004): 

1. Ventilasi kandang eukup untuk pertukaran udara atau sirkuiasi udara 

eukup dan sinar matahari ieiuasa masuk kedalam kandang sehingga 

kandang tidak lembab. Kelembaban idea! Yang dibutuhkan 

sapi perah adalah 60-70%. 

2. Lantai kandang seialu dalam kondisi kering. Hai ini bertujuar 

meneegah perkembangan sumber penyakit seperti jamur (kondis 

lembab) dan agar sapi tidak terpeleset karena iantai liein. 

3. Ukuran kandang dibuat sesuai dengan ukuran dan jenis sap; sehingga 

ternak dapat bergerak leluasa di daiam kandang 

4. Tempat pakan yang iebar sehingga menrrudahkan sapi dalarr 

mengkonsumsi pakan yang diberikan. 

5. Tempat air dibuat agar air selalu tersedia sepanjang hariltak terbatas 

(ad libitum). 

6. Kotoran sapi tersalur dengan baik sehingga kotoran sapi tersebut tidak 

menjadi tempat berkembang biaknya lalat. 
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Sedangkan dimana kandang itu akan kita dirikan, ada beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi untuk menjaga agar ternak nyaman sehingga dapat 

mencapai produksi yang optimal, yaitu: 

1. kandang tidak berdekatan dengan pemukiman dan bangunan 

umum seperti sekolah, mesjid, rumah sakit dan lain lain. 

2. Tetangga disekitar perusahaan sapi perah yang kita bangun 

tidak keberatan 

3. Pembuangan Iimbah tertata dan terkelola dengan baik 

4. Areal kandang letaknya lebih tinggi dari area! bangunan lainnya 

dari perusahaan sapi perah 

5. Lahan yang tersedia cukup iuas untuk perluasan perusahaan 

6. Memiliki persedian air yang cukup sebaiknya memiliki sumber 

mata air sendiri. 

Pengendalian Sapi agar Tidak Sakit 

Pengendalian penyakit sapi yang paling baik menjaga kesehatan sapi 

dengan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan untuk menjaga 

kesehatan sapi adalah: 

1. Menjaga kebersihan kandang beserta peralatannya, termasuk 

memandikan sapi. 

2. Sapi yang sakit dipisahkan dengan sapi sehat dan segera dilakukan 

pengobatan. 

3. Mengusakan lantai kandang selalu kering. 

4. Memeriksa kesehatan sapi secara teratur dan dilakukan vaksinasi 

sesuai petunju 
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RESPON 

1. Mengadakan pembukaan pada dinding kandang sapi sebesar 40%, 

di dua sisi yang berhadapan, dehingga penghawaaan dapat terjadi 

secara baik dan alami. Pada bukaan diberi tritisan sehingga pada 

waktu hujan air tidak masuk kedalam. 

2. Diberikan kemiringan pada lantai kandang, sehingga lantai dapat 

cepat kering. Untuk limbah padat, akan dilakukan instalasi kran 

penyemprot, sehingga tinja dengan mudah dan cepat masuk ke 

dalam selokan. 

3. Tempat minum yang diberi pemasangan pipa secara pararel, 

sehingga pengaliran air dapat dilakukan secara baik dan teratur. 
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Pemeliharaan Sapi 

1. Sanitasi dan Tindakan Preventif 

Pada pemeliharaan secara intensif sapi-sapi dikandangkan sehingga 

peternak mudah mengawasinya, sementara pemeliharaan secara 

ekstensif pengawasannya sulit dilakukan karena sapi-sapi yang 

dipelihara dibiarkan hidup bebas. Sapi perah yang dipelihara dalam 

naungan (ruangan) memiliki konsepsi produksi yang lebih tinggi (19%) 

dan produksi susunya 11 % lebih banyak daripada tanpa naungan. 

Sibit yang sa kit segera diobati karena dan bibit yang menjelang 

beranakdikering kandangkan selama 1-2 bulan. 

2. Perawatan Ternak 

Ternak dimandikan 2 hari sekali. Seluruh sapi induk dimandikan setiap 

hari setelah kandang dibersihkan dan sebelum pemerahan susu. 

Kandang harus dibersihkan setiap hari, kotoran kandang ditempatkan 

pada penampungan khusus sehingga dapat diolah menjadi pupuk. 

Setelah kandang dibersihkan, sebaiknya lantainya diberi tilam sebagai 

alas lantai yang umumnya terbuat dari jerami atau sisa-sisa pakan 

hijauan (seminggu sekali tilam tersebut harus dibongkar). 

Penimbangan dilakukan sejak sapi pedet hingga usia dewasa. Sa pi 

pedet ditimbang seminggu sekali sementara sapi dewasa ditimbang 

setiap bulan atau 3 bulan sekali. Sapi yang baru disapih ditimbang 

sebulan sekali. Sa pi dewasa dapat ditimbang dengan melakukan 

taksiran pengukuran berdasarkan Iingkar dan lebar dada, panjang 

badan dan tinggi pundak. 
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3. Pemberian Pakan 

Pemberian pakan pad a sapi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu: 

1. sistem penggembalaan (pasture fattening) 

2. kereman (dry lot fattening) 

3. kombinasi cara pertama dan kedua. 

Pakan yang diberikan berupa hijauan dan konsentrat. 

Hijauan yang berupa jerami padi, pucuk daun tebu, lamtoro, 

alfalfa, rumput gajah, rumput benggala atau rumput raja. 

Hijauan diberikan siang hari setelah pemerahan sebanyak 30-

50 kg/ekor/hari. Pakan berupa rumput bagi sapi dewasa 

umumnya diberikan sebanyak 10% dari bobot badan (88) dan 

pakan tambahan sebanyak 1-2% dari 88. Sapi yang sedang 

menyusui (Iaktasi) memerlukan makanan tambahan sebesar 

25% hijauan dan konsentrat dalam ransumnya. Hijauan yang 

berupa rum put segar sebaiknya ditambah dengan jenis kacang

kacangan (legum). 

Sumber karbohidrat berupa dedak halus atau bekatul, 

ampas tahu, gaplek, dan bungkil kelapa serta mineral (sebagai 

penguat) yang berupa garam dapur, kapur, dll. Pemberian 

pakan konsentrat sebaiknya diberikan pada pagi hari dan sore 

hari sebelum sapi diperah sebanyak 1-2 kg/ekor/hari. Selain 

makanan, sapi harus diberi air minum sebanyak 10% dari berat 

badan per hari. 
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Pemeliharaan utama adalah pemberian pakan yang cukup 

dan berkualitas, serta menjaga kebersihan kandang dan 

kesehatan ternak yang dipelihara. Pemberian pakan secara 

kereman dikombinasikan dengan penggembalaan Oi awal 

musim kemarau, setiap hari sapi digembalakan. Oi musim 

hujan sa pi dikandangkan dan pakan diberikan menurut jatah. 

Penggembalaan bertujuan pula untuk memberi kesempatan 

bergerak pada sapi guna memperkuat kakinya. 

4. Pemeliharaan Kandang 

Kotoran ditimbun di tempat lain agar mengalami proses fermentasi 

C:t1-2minggu) dan berubah menjadi pupuk kandang yang sudah 

matang dan baik. Kandang sapi tidak boleh tertutup rapat (agak 

terbuka) agar sirkulasi udara didalamnya berjalan lancar. Air minum 

yang bersih harus tersedia setiap sa at. Tempat pakan dan minum 

sebaiknya dibuat di luar kandang tetapi masih di bawah atap. 

Tempat pakan dibuat agak lebih tinggi agar pakan yang diberikan 

tidak diinjak-injak atau tercampur dengan kotoran. Sementara tempat 

air minum sebaiknya dibuat permanen berupa bak semen dan sedikit 

lebih tinggi daripada permukaan lantai. Sediakan pula peralatan 

untuk memandikan sapi. 
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Studi Preseden 

Peternakan Kambing Etawa 

Peternakan kami berfokus pada pembiakkan kambing etawa .. Didirikan 

tahun 2008, Peternakan Etawa Jaya terletak di kaki gunung Semeru, 

Lumajang. Lokasi kami sangat dekat dengan sentra kambing etawa di Jawa 

Timur, Senduro. Senduro telah terkenal sebagai pusat penghasil kambing 

etawa unggulan. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan kambing etawa 

dengan kualitas bag us dengan jumlah yang sangat banyak. 

Desain Kandang Hemat Lahan26 

Pemberian pakan menjadi mudah karena letak pakan (palungan) antara 2 

kandang saling berhadapan dalam 1 jalan. Dalam sekali jalan peternak dapat 

memberi makan dua kandang sekaligus. 

Pad a saat pemberian pakan hijauan (ram ban) sering dijumpai batang atau 

daunan yang tercecer. Desain ini jelas memudahkan dalam 

membersihkannya karena kemungkinan kotoran ram ban hanya tercecer di 

jalan bag ian tengah. 

Lahan yang dipakai benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Hampir 

seluruhnya dimanfaatkan untuk menampung kambing. Seluruh aktivitas 

manajemen kandang hanya terfokus pad a jalan bag ian tengah. Pak Wahyu 

menawarkan dua desain dengan ketinggian kandang yang berbeda. Peternak 

26 http://www.etawajaya.com/desain-kandang-kambing-etawa-hemat-lahan/ 
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dapat memilih desain yang sesuai dengan anggaran untuk material yang 

dibutuhkan. 

- -r-

1 

JOoan 300cm 

70an 

JOOcm 

u 

Gambar 5.11 Penerapan Hemat Lahan 
Sumber Gambar: http://www.etawajaya.com/desain-
kandang-kambing-etawa-hemat-Iahanl 
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• Bangunan Kandang Berbentuk 

panggung aga area peresapan air 

tidak hilang. 

• Selain itu agar penghawaan juga 

terjadi dengan baik melalui 

bawah kandang 

• Dapat terkena sinar matahari 

• Dekat dengan kumpulan vegetasi 

Gambar5.12 
Kandang kambing etawa 

Sumber: www.google.com 

• Penempetan tempat makan yang 

baik, dapat dijangkau oleh 

kambing dan tidak boros tempat. 

Gambar5.14 
Tempat Makan kambing 

etawa 
Sumber: www.google.com 

• Kandang hemat lahan, saling 

berhadapan 

• Mendukung sirkulasi agar 

menjadi baik. 

Gambar5.15 
Alley Kandang Etawa 

Sumber: www.google.com 
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Penerapan Teori 

• Adanya Ruang 

penggembalaan agar 

kambing tidak mudah 

stress, dilakukan sebagai 

wujud rekreasi bagi 

kambing 

Gambar 5.16 
Penggembalaan Kambing 

Sumber: www.google.com 

• Pemilihan bahan yang 

alami, selain hemat 

energy tetapi juga tidak 

berbahya bagi ternak 

Gambar5.17 
Bahan alami kandang Etawa 

Sumber: www.google.com 

• Peternakkan tidak berdekatan dengan pemukiman dan bangunan umum 

seperti sekolah, mesjid, rumah sakit dan lain lain. 

• Pembuangan lim bah tertata dan terkelola dengan baik 

• Areal kandang letaknya lebih tinggi dari area! bangunan lainnya dari 

perusahaan sapi perah 

• Lahan yang tersedia cukup iuas untuk perluasan perusahaan 
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I'l Membuat tempat persedian air yang memadai 

Q Bangunan Kandang dibentuk panggung agar area peresapan air tidak 

hilang. 

It Pembuatan kandang sejajar arah utara-selatan agar matahari isa masuk 

secara optimal 

• Penempetan tempat makan yang baik, dapat dijangkau oleh kambing dan 

tidak boros tempat. 

• Kandang hemat lahan, saling berhadapan sehingga mendukung sirkulasi agar 

menjadi baik. 

• Mengadakan Ruang penggembalaan agar sapi tidak mudah stress, dilakukan 

sebagai wujud rekreasi bagi kambing 

• Pemilihan bahan yang alami, selain hemat energy tetapi juga tidak berbahya 

bagi ternak 

• Pengolahan limbah tinja yang menjadi pupuk dan biogas. 
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