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Buku Kamus dan Rumus Peternakan Dan Kesehatan Hewan
ini merupakan hasil dari kumpulan sumber referensi yang
telah di analisa dan di edit serta di olah oleh Tim Editor,
sehingga sangat bermanfaat untuk perumusan kebijakan oleh
para perencana, panduan operasional untuk kegiatankegiatan penting Penyelenggaraan Pembangunan
Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Selain itu Kamus dan
rumus ini dilengkapi dengan berbagai contoh penerapannya
yang biasa dipakai dalam kegiatan sehari-hari untuk
penyelenggaraan pembangunan Peternakan dan Kesehatan
Hewan dan sangat penting diketahui oleh para akademisi dari
perguruan tinggi, peneliti maupun mereka yang berminat di
dalam mencari istilah yang tepat untuk Peternakan Dan
Kesehatan Hewan. Pada sisi lain Kami sedapat mungkin
berusaha agar buku ini bermanfaat pula untuk para Praktisi
karena memuat istilah teknis Peternakan Dan Kesehatan
Hewan yang terdiri dari istilah gabungan biologi, ekonomi,
perencanaan yang terkait dengan aspek peternakan dan
kesehatan hewan. Penyusunan Kamus & Rumus Peternakan
Dan Kesehatan Hewan ini untuk pertama kalinya secara
lengkap di terbitkan sehingga di sana-sini masih dijumpai dan
mengandung beberapa kelemahan baik disengaja ataupun
tidak disengaja sehingga memerlukan masukan dan saran
dari para pembaca. Di dalam Kamus dan rumus ini Tim telah
mengusahakan istilah-istilah teknis perencanaan dan teknis
Peternakan & Kesehatan Hewan yang dapat dipakai dalam
proses perumusan kebijakan, perencanaan, penelitian dan
langkah-langkah operasional oleh para perumus kebijakan
maupun praktisi dan mereka yang awam sekalipun dalam
bidang Peternakan Dan Kesehatan.
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Buku ini berisi tentang seluk beluk industri pakan ternak
terlengkap mulai dari perencanaan pembangunan pabrik,
penataan dan layout pabrik lengkap, pembelian dan
penerimaan bahan pakan di silo/gudang pakan, formulasi
pakan dengan software, penggilingan, pencampuran,
pembuatan pellet dan crumble, pengepakan dan labeling.
Selain itu, dijelaskan pula tentang peralatan lengkap pabrik
pakan, kontrol kualitas bahan pakan, proses produksi, dan
produk pakan jadi.
Buku yang berjudul Industri Ternak Unggas Petelur
SMK/MAK Kelas XI Semester 1 ini hadir sebagai penunjang
pembelajaran pada SMK/MAK Bidang Keahlian Agribisnis
dan Agroteknologi, Program Keahlian Agribisnis Ternak untuk
Kompetensi Keahlian Industri Peternakan. Buku ini berisi
materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan
pengetahuan dan keterampilan dalam dunia usaha
peternakan. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi
beberapa hal berikut. • Rencana kegiatan agribisnis ternak
unggas petelur • K3LH dalam industri ternak unggas petelur
• Persiapan kandang dan peralatan ternak unggas petelur •
Pengadaan bibit ternak unggas petelur • Penanganan
periode brooding ternak unggas petelur • Pemeliharaan
ternak unggas petelur fase starter Berdasarkan materi yang
telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas
HOTS (Higher Order Thinking Skills ) dengan cara menanya,
mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan
mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal
berupa pilihan ganda, isian, esai, tugas proyek, dan lembar
kegiatan siswa (LKS). Hal ini bertujuan untuk mengukur
kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku
ini juga dilengkapi dengan info untuk menambah
pengetahuan para siswa. Kebutuhan akan buku ini sejalan
dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang industri
peternakan. Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa
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dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan
SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika
memasuki dunia kerja.
Buku yang berjudul Industri Aneka Ternak SMK/MAK Kelas
XIII Semester 1 ini hadir sebagai penunjang pembelajaran
pada SMK/MAK Bidang Keahlian Agribisnis dan
Agroteknologi, Program Keahlian Agribisnis Ternak untuk
Kompetensi Keahlian Industri Peternakan. Buku ini berisi
materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan
pengetahuan dan keterampilan dalam dunia industri
peternakan. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi
beberapa hal berikut. • Perencanaan usaha aneka ternak
(hewan kesayangan) • Penyediaan kandang dan peralatan
usaha ternak hewan kesayangan • Cara dan pengadaan bibit
ternak kesayangan • Kesehatan dan perawatan hewan
kesayangan Berdasarkan materi yang telah disajikan, para
siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order
Thinking Skills ) dengan cara menanya, mengeksplorasi,
mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku
ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, isian,
esai, tugas proyek, dan lembar kegiatan siswa (LKS). Selain
itu, buku ini juga dilengkapi dengan info untuk menambah
pengetahuan para siswa. Hal ini bertujuan untuk mengukur
kemampuan siswa dalam memahami materi. Kebutuhan akan
buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK
bidang industri peternakan. Dengan demikian, kami berharap
bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan
dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan
baik ketika memasuki dunia kerja.
Perkampungan ternak atau kandang kelompok adalah
penempatan ternak pada suatu kawasan yang berada di luar
pemukiman penduduk. Dalam perkembangannya
perkampungan ternak berubah sifat kepemilikannya menjadi
barang publik (common property) karena mendatangkan
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manfaat tidak hanya bagi peternak sebagai produsen tetapi
juga bagi institusi pendidikan, praktisi, pemerhati lingkungan ,
dan masyarakat terutama sebagai sarana pendidikan.
Agroeduwisata ternak merupakan salahsatu langkah inovatif
yang ditempuh pelaku usaha peternakan untuk membentuk
sentra produksi (production centre) ternak sekaligus sumber
pendapatan (profit centre) dengan berbasis komoditi ternak
dan sekaligus barang publik sehingga dapat meningkatkan
pendapatan daerah. Buku ini dirancang untuk memunculkan
peran perkampungan ternak kambing sebagai salahsatu
komoditi yang potensial untuk dikembangkan melalui sistem
perkampungan ternak disamping ruminansia lainnya. Bab 1
dan 2 menjelaskan konsep dan potensi perkampungan ternak
dengan meninjau dari kondisi internal dan eksternal serta
peran eduwisata peternakan berwawasan lingkungan. Dua
bab selanjutnya adalah pemahaman dan terapan sistem
perkampungan ternak dengan pendekatan ekonomi
lingkungan melalui contoh pengukuran potensi produksi dan
apresiasi peternak dan masyarakat terhadap perbaikan
lingkungan. Tinjauan dan terapan Sistem Informasi Geografis
dijelaskan pada bab berikutnya. Persebaran kelompok ternak
kambing di DIY sebagai wilayah yang berpotensi dalam
pengembangan ternak kambing dipilih sebagai studi kasus
dengan harapan dapat diterapkan pada daerah lain yang
mempunyai kesesuaian wilayah geografi dengan DIY. Studi
kasus menggambarkan persebaran kelompok ternak kambing
berdasarkan kesesuaian tipologi lahan untuk tanaman pakan
, sistem pemeliharaan, bangsa ternak, dan elevasi lahan
berdasarkan ketinggian tempat sehingga dapat diketahui
daerah yang berpotensi untuk pengembangan eduwisata
ternak sekaligus sentra produksi. Buku ini mendukung
pengembangan teknologi paket ramah lingkungan sesuai
dengan konsep pembangunan peternakan berwawasan
lingkungan yang dicanangkan Direktorat Jenderal Peternakan
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Bidang Ruminansia sehingga bermanfaat bagi perencanaan
tata kelola ruang, institusi pendidikan, dan pemerhati
lingkungan. [UGM Press, UGM, Gadjah Mada University
Press]
On impact of livestock productivity towards climate changes
in Indonesia; proceedings of a seminar.
Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan
SMK/MAK Kelas XI Semester 1 ini hadir sebagai penunjang
pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Bidang
Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi, Program Keahlian
Agribisnis Ternak untuk Kompetensi Keahlian Industri
Peternakan. Buku ini berisi materi pembelajaran yang
membekali para siswa dengan pengetahuan dan
keterampilan dalam dunia usaha peternakan. Materi yang
dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal berikut. • Sikap
dan perilaku wirausahawan • Peluang usaha produk
barang/jasa • Hak atas kekayaan intelektual • Konsep
desain/prototype dan kemasan produk barang/jasa • Proses
kerja prototype produk barang/jasa Berdasarkan materi yang
disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS
( Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya,
mengeksplorasi, mengamati, mengomunikasikan, dan
mengasosiasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal
berupa pilihan ganda, isian, esai, tugas proyek, dan lembar
kegiatan siswa (LKS). Hal ini bertujuan untuk mengukur
kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku
ini juga dilengkapi dengan info untuk menambah
pengetahuan para siswa. Kebutuhan akan buku ini sejalan
dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang industri
peternakan. Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa
dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan
SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika
memasuki dunia kerja.
Proceedings of the 2nd International Conference on Quran
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and Hadith Studies Information Technology and Media in
Conjunction with the 1st International Conference on Islam,
Science and Technology, ICONQUHAS & ICONIST,
Bandung, October 2-4, 2018, Indonesia Now-days,
Multimedia devices offer opportunities in transforming the
Quran and Hadith into different forms of use, and into
extended areas of studies. Technology information offers
challenges as well as opportunity. Therefore, Faculty of
Ushuluddin, UIN (the State Islamic University) Syarif
Hidayatullah Jakarta, of UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
and UIN Maulana Malik Ibrahim Malang held jointly the 2nd
International Conference on Qur’an and Hadith Studies
(ICONQUHAS 2018) and the 1st International Conference on
Islam, Science, and Technology (ICONIST2018), with the
theme “Qur’an-Hadith, Information Technology, and Media:
Challenges and Opportunities”. This conference aims at
bringing together scholars and researchers to share their
knowledge and their research findings. This publication
resulted from the selected papers of these conferences

Buku ini membahas berbagai teori dan konsep
pemasaran: strategi bersaing, segmentasi, targeting,
diferensiasi, positioning, strategi produk, strategi
harga, strategi distribusi dan strategi promosi. Buku
ini juga dilengkapi dengan beberapa bab tentang
studi kasus berdasarkan riset perilaku konsumen
dan implikasinya terhadap strategi pemasaran.
Dengan memahami perilaku konsumen, para
pembaca dapat merumuskan strategi pemasaran
untuk vi Strategi Pemasaran dalam Perspektif
Perilaku Konsumen meningkatkan kinerja bisnisnya.
Bagian akhir buku ini membahas panduan
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bagaimana menyusun rencana pemasaran sehingga
para pembaca diharapkan mampu menyusun
rencana pemasaran dengan baik setelah membaca
buku ini. Agar pembaca dapat memahami
bagaimana menyusun rencana pemasaran dengan
baik, maka buku ini dilengkapi dengan sebuah kasus
rencana pemasaran yang ditulis dengan lengkap
yaitu Rencana Pemasaran untuk Produk Biskuit.
Tantangan global new normal sektor peternakan
pada saat ini dapat dijadikan momentum untuk
membangun kemandirian dan kedaulatan pangan
dengan memanfaatkan iptek untuk meningkatkan
produktivitas, efisiensi, dan efektivitas di bidang
bisnis komoditas peternakan. Industri peternakan
dituntut untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas
produksi karena adanya perubahan perilaku
konsumen yang sadar akan nilal-nilai tuntutan
kesehatan yang terjamin, higienis, dan
terstandardisasi. Industri ternak pedaging
merupakan salah satu sektor yang digeluti oleh
masyarakat luas dari pengusaha peternakan hingga
peternak rakyat. Industri ternak pedaging saat ini
membutuhkan sumber daya manusia dalam
menjawab tantangan dan peluang dalam
pemenuhan produk pangan asal ternak pedaging.
Salah satunya adalah mahasiswa Fakultas
Peternakan, yang harus memiliki bekal untuk
menjadi SDM unggul yang akan menjawab peluang
dan tantangan tersebut. Buku “Ilmu dan Manajemen
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Ternak Pedaging” ini ditulis agar menjadi acuan
atau buku ajar dalam menempuh mata kuliah llmu
dan Manajemen Ternak Pedaging yang disampaikan
di program sarjana Fakultas Peternakan. Materi
pembahasan dalam buku ini yaitu peranan ternak
pedaging dalam masyarakat, kebijakan pemerintah
dan konsep dasar terkait dengan dinamika
perkembangan ternak pedaging, bangsa-bangsa
ternak pedaging, sistem pemeliharaan, sistem
produksi, manajemen rutin (identifikasi ternak,
dehorning, dan kastrasi), perkandangan, judging,
manajemen pemeliharaan, pertumbuhan dan faktorfaktor yang memengaruhinya, evaluasi karkas,
transportasi, serta perundang-undangan dan
peraturan yang menyangkut peranan penting dalam
penyediaan daging bagi masyarakat. Ilmu dan
Manajemen Ternak Pedaging merupakan mata
kuliah wajib dalam program studi peternakan yang
wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk bekal
kompetensi sebagai seorang sarjana peternakan.
Salah satu kompetensi lulusan sarjana peternakan
diharapkan mampu melakukan bisnis peternakan
karena kalau hanya mengandalkan menjadi pegawai
peluangnya sangat kecil. Dalam usaha bisnis
peternakan tidaklah mudah, oleh karena itu perlu
mempelajari bagaimana seseorang dapat membuat
perencanaan bisnis peternakan sebagai
wirausahawan yang dapat menghasilakan
pendapatan dan dapat menyerap tenaga kerja. Apa
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saja yang perlu dipelajari? Misalnya sumber sumber atau faktor produksi yang dapat digunakan
dalam bisnis dan karakteristik bisnis peternkan
dalam menghadapi persaingan yang ketat. Dalam
menjalankan bisnis peternakan tentu banyak yang
mempengaruhi misalnya faktor eksternal atau
disebut juga faktor makro meliputi perkembangan
politik bangsa negara, sosial, ekonomi, teknologi.
Lingkungan industri terutama faktor persaingan yang
sangat ketat, selera dan kekuatan konsumen yang
selalu dinamis, ketersediaan bahan baku dan
substitusinya. Apa bentuk pemilikan bisnis
peternakan yang tepat? Hal ini dapt dilakukan
mengingat peternak tidak memiliki sumber daya
yang kurang mencukupi. Dalam bentuk pemilikan
bisnispun di bahas bentuk - bentuk organisasi mulai
yang paling sederhana (biasanya peternak atau
pebisnis merangkap sebagai manajer) sampai yang
bentuk organisasi yang rumit yaitu dalam bentuk
matrik. Dalam teori ekonomi, apapun bentuk bisnis
pasti memerlukan manjemen yang di dalamnya akan
dibahas fungsi manajemen, tingkatan manajemen
dan sarana - sarana yang diperlukan dalam
majemen. Penggunaan tenaga kerja akan dibahas
pada bagian bab manajemen sumber daya manusia,
termasuk di dalamnya bagaimana teknik pemberian
kompensasi, merekrut tenaga kerja, melatih supaya
lebih terampil, dan bagaimana memberhentikan
pegawai agar tidak terjadi gejolak. Produk bisnis
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dapat memberikan keuntungan apabila produk
tersebut laku dijual. Hal ini akan dibahas dalam
bagian pemasaran. Hal lain yang dibahas dalam
pemasaran antara lain bagaimana menentukan
harga agar terjangkau oleh konsumen, bagaimana
mempromosikan produk yang menarik konsumen,
stategi bauran pemasaran untuk meningkatkan
penjualan, dan distribusi yang tidak merugikan,
konsumen maupun produsen. Semua bisnis pasti
mengandung resiko dan resiko itu tidak dapat
dihilangkan sama sekali tetapi hanya dapat
dialihkan. Begitu juga dalam bisnis peternakan
terdapat macam - macam resiko, dan klasifikasi
resiko. Resiko dapat mendatangkan keuntungan
apabila resiko itu sendiri harus dimanage secara
benar agar resiko tidak menimpa bisnis peternakan.
Oleh karena itu perlu dipelajari tentang bagaimana
mengatasi resiko dalam bisnis peternakan. Di
samping itu perlu adanya studi kelayakan bisnis
yang membahas tujuan, aspek dan analisis
ekonomi. Demikian buku ini ditulis sebagi bahan
ajar, mudah - mudahan dapat digunakan dalam
mengembangkan dunia bisnis peternakan semoga
dapat bermanfaat......
Manajemen Pemasaran & Promosi BisnisKalam
Hanan
Indonesia memiliki potensi wisata yang banyak dan
tidak kalah dengan objek-objek wisata yang ada di
Carribean, namun untuk mendatangkan wisatawan
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asing yang sampai pada angka 10 juta pertahunnya
masih belum tercapai. Buku pemasaran pariwisata
oleh Bapak Manahati Zebua sangat inspiratif dengan
disertai beberapa contoh serta kiat-kiat bagi daerah
yang memiliki potensi wisata yang berkualitas tetapi
belum tersentuh pada pembangunan serta promosi
yang berkelanjutan. Buku ini mengajak semua pihak
terutama pemimpin di daerah untuk serius dalam
menggerakkan semua elemen baik masyarakat
maupun pengusaha dalam menyatukan visi
menjadikan pariwisata sebagai lokomotif
pembangun di daerah. [Pemasaran, Pariwisata
Menuju Festival Sail Daerah, Manahati Zebua,
deepublish, laut, pantai, sail, layar, kapal]
Makalah tentang Manajemen Pemasaran & Promosi
Bisnis
Buku ini dibuat berdasarkan penelitian yang
dilakukan pada Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan
Selemadeg, Kabupaten Tabanan Bali pada Tahun
ke-2. Penelitian ini didanai oleh DRPM-Ristek Dikti
sebagai Penelitian Terapan Kompetitif Nasional
Tahun Anggaran 2020. Buku ajar ini sekaligus
merupakan hasil luaran yang direncanakan.
Rencana penelitian tahun ke-3 pada Desa
Belimbing, Kecamatan Pupuan, Tabanan Bali. Buku
ini merupakan kelanjutan dari buku Manajemen
Pemasaran Pariwisata – Model Brand Loyalty
Pengembangan Potensi Wisata di Kawasan
Perdesaan, yang merupakan luaran penelitian pada
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Tahun pertama (2019) yang membahas konsep inti
pemasaran, konsep pemasaran, marketing mix,
atribut daya tarik wisata, dan perilaku wisatawan.
Buku ini menambahkan materi mengenai
karakteristik wisatawan, produk wisata, wisata
pedesaan, desa wisata, karakteristik wisatawan, dan
loyalitas wisatawan langsung dengan contoh yang
teraplikasi dalam riset pemasaran pada Bab VII.
Sementara detail dari hasil riset dipresentasikan
pada Seminar Internasional ICISTSD 2020
Universitas Mahasaraswati Denpasar pada 14
Oktober 2020 memperkaya buku ini disampaikan
pada bagian lampiran. Manajemen Pemasaran
Pariwisata- Pengembangan Potensi Produk Wisata
Perdesaan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish
dan tersedia juga dalam versi cetak.
Buku yang berjudul Produk Kreatif dan
Kewirausahaan SMK/MAK Kelas XI Semester 2 ini
hadir sebagai penunjang pembelajaran pada
Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian
Agribisnis dan Agroteknologi, Program Keahlian
Agribisnis Ternak untuk Kompetensi Keahlian
Industri Peternakan. Buku ini berisi materi
pembelajaran yang membekali para siswa dengan
pengetahuan dan keterampilan dalam dunia usaha
peternakan. Materi yang dibahas dalam buku ini
meliputi beberapa hal berikut. • Lembar kerja
pembuatan prototype produk hasil peternakan •
Biaya produksi prototype hasil peternakan • Proses
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pembuatan prototype hasil peternakan • Pengujian
kesesuaian fungsi prototype hasil peternakan
Berdasarkan materi yang disajikan, para siswa
diajak untuk melakukan aktivitas HOTS ( Higher
Order Thinking Skills) dengan cara menanya,
mengeksplorasi, mengamati, mengomunikasikan,
dan mengasosiasikan. Buku ini dilengkapi dengan
latihan soal berupa pilihan ganda, isian, esai, tugas
proyek, dan lembar kegiatan siswa (LKS). Hal ini
bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam
memahami materi. Selain itu, buku ini juga
dilengkapi dengan info untuk menambah
pengetahuan para siswa. Kebutuhan akan buku ini
sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK
bidang industri peternakan. Dengan demikian, kami
berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi
yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat
mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki
dunia kerja.
Manajemen agribisnis perikanan merupakan
serangkaian proses penerapan manajemen pada
bisnis perikanan mulai dari hulu sampai hilir agar
alokasi segala sumberdaya dapat efektif dan efisien
untuk menghasilkan profit yang berkelanjutan.
Dalam buku ini dibahas secara detail mengenai ilmu
manajemen agribisnis yang diterapkan pada bisnis
perikanan mulai dari definisi, bentuk badan usaha
yang sesuai dengan skala usaha, dasar-dasar teori
ekonomi yang perlu diketahui sebagai bahan
Page 13/28

Read PDF Ii Manajemen Pemasaran Produk
Peternakan 1 Rencana Pemasaran
pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang
disertai dengan pengaplikasian berbagai manajemen
pada agribisnis perikanan meliputi manajemen
produksi agribisnis, manajemen pemasaran
agribisnis, manajemen resiko agribisnis dan
manajemen teknologi agribisnis. Pembiayaan usaha
dalam agribisnis perikanan juga perlu diperhatikan
secara cermat sehingga keuntungan bisa tercapai
secara optimum. Kebijakan pembangunan
berkelanjutan yang juga mendukung konsep
agribisnis perikanan diwujudkan dalam melalui
program minapolitan. Minapolitan merupakan upaya
percepatan pengembangan pembangunan kelautan
dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan
yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga
diharapkan dapat memberikan multiplier effect tinggi
terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.
Pengembangan kebijakan minapolitan akan menjadi
basis industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang
dilandaskan pada konsep blue economy.
Buku Manajemen Pemasaran ini memuat 9 pokok
bahasan antara lain; pengertian manajemen
pemasaran, bagaimana cara menerapkan konsep
pemasaran, riset pemasaran, perilaku konsumen,
menjelaskan mengenai segmentasi, targeting dan
positioning, dan 4 bauran pemasaran.
Buku agribisnis kambing berisikan kajian yang
menyeluruh dari usaha kambing atau dari hulu ke
hilir yang tak terpisahkan mulai dari prospek usaha
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kambing, pemilihan bibit, sistem pemeliharaan,
manajemen reproduksi, pakan ternak, pengelolaan
limbah kambing, manajemen transportasi,
kelembagaan, dan pemasarannya.
Buku Manajemen Produksi Ternak Unggas ini terdiri
atas 7 (tujuh) bab yang membahas tentang
manajemen produksi ternak unggas pada berbagai
fase produksi. Unggas yang banyak diulas pada
buku ini adalah unggas yang banyak dibudidayakan
oleh masyarakat di Indonesia yaitu ayam dan itik,
meskipun pada prinsipnya manajemen yang
dijelaskan pada buku ini dapat diterapkan untuk jenis
ternak unggas yang lain seperti puyuh,
entog/menthog, dan kalkun. Pada bab I, bibit diulas
tentang seleksi bibit berdasarkan individu,
performans produksi, dan seleksi berdasarkan garis
keturunan atau silsilah. Bab II mengulas tentang
manajemen perkandangan modern yang secara
detail menceritakan tentang faktor-faktor yang harus
diperhatikan dalam manajemen perkandangan
(meliputi: temperatur/suhu, kelembaban, ventilasi,
cahaya, arah kandang, jarak antarkandang,
kepadatan kandang, dan perlengkapan kandang),
dan perlengkapan kandang. Bab II juga secara
inklusif memberikan informasi tentang hasil-hasil
penelitian tentang pengaruh faktor ekternal
(lingkungan) terhadap penampilan produksi ternak
unggas. Bab III mengulas tentang manajemen
pakan, mengulas tentang bentuk dan jenis pakan,
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manfaat zat-zat makanan untuk ternak unggas,
tingkat kebutuhan nutrisi, syarat penyusunan pakan.
Efisiensi dan efektivitas pakan menjadi penekanan
mengingat 60-70% biaya produksi adalah biaya
pakan. Manajemen pencegahan penyakit menjadi
topik pada Bab IV, adapun aktivitas yang
berhubungan dengan upaya pencegahan penyakit
dan disajikan pada bab ini adalah: vaksinasi,
sanitasi, dan pencegahan terhadap tekanan
lingkungan. Manajemen penunjang yang juga
berperan penting untuk mendukung produktivitas
ternak unggas, juga ikut dibahas dalam buku ini
meliputi aktivitas seleksi, culling, moulting,
debeaking, replacement (peremajaan), dan
recording diulas pada Bab V. Bab VII banyak
menyampaikan tentang produksi, penanganan
produk, dan pemasaran. Produk yang dimaksud
adalah unggas hidup (DOC), daging, dan telur.
Sebagai pamungkas, Bab VII sebagai aspek yang
sangat penting karena menjadi kunci keberhasilan
budidaya ternak unggas, yaitu manajemen
pemeliharaan, mencakup: aktivitas untuk
mempersiapkan kedatangan anak unggas,
pemeliharaan masa awal (brooding period),
pertumbuhan (grower period), periode laying. Selain
itu bab ini juga mengulas tentang pemeliharaan itik
dengan sistem tradisional, ekstensif, semi-intensif,
dan intensif.
Buku ini dirancang dan disajikan dengan berorientasi
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pada pemenuhan kebutuhan pelaku-pelaku
agribisnis, khususnya agribisnis bidang “peternakan
babi”, baik petani, siswa-siswa Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Pertanian dan peternakan,
mahasiswa, maupun para guru dan dosen yang
berkepentingan dengan komoditas ternak babi. Oleh
karena itu, cukup mumpuni untuk dijadikan sebagai
referensi.
Buku ini berisi mengenai gambaran tentang dunia
peternakan secara luas mulai dari kajian Antropologi
Peternakan, Pembangunan Peternakan berbasis
Kerakyatan, Potensi Peternakan, Sistem Agribisnis
dan Industri Pakan 4.0, Sistem Penyediaan dan
Teknologi Pengolahan Pakan, Logistik Peternakan
dan Pakan ternak, Peternakan dan Lingkungan,
Wisata Peternakan, Bioteknologi Peternakan dan
Reproduksi Ternak, Nutrigenomik dan Pendidikan
Profesi Peternakan.
Penulisan buku yang berjudul “Profil Peternakan
Sapi Perah Rakyat di Indonesia” ini dimaksudkan
untuk mengenalkan kepada pembaca tentang peran
dan potensi peternakan sapi perah rakyat yang
tersebar di seluruh pedesaan terutama di Pulau
Jawa, sebagai penyedia pangan sumber protein
hewani yang sangat bermanfaat untuk
pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Dalam buku ini diuraikan tentang keberadaan
peternakan sapi perah rakyat di Indonesia yang
diketahui sebagai salah satu penyumbang dalam hal
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penyediaan bahan baku pada Industri Pengolahan
Susu (IPS). Dalam rangka meningkatkan
pengembangan peternakan sapi perah di Indonesia,
juga dikaji beberapa kebijakan Pemerintah yang
berkaitan dengan industri persusuan domestik.
Secara khusus juga dibahas kemungkinankemungkinan konsep dan strategi perluasan pasar
dan manfaat susu sebagai pangan sumber protein
hewani. Tujuannya adalah bagaimana peternakan
sapi perah rakyat dapat dikembangkan,
diberdayakan, dan ditingkatkan keberadaannya
untuk kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus
untuk menunjang ketahanan dan kedaulatan pangan
secara nasional. Diharapkan buku ini dapat memberi
kontribusi nyata bagi pengembangan peternakan
sapi perah rakyat dan industri persusuan domestik di
Indonesia, utamanya dalam hal peningkatan
kesejahteraan peternak sapi perah rakyat dan
peningkatan konsumsi susu.
Marketing management system of agribusiness and
industry in Indonesia; collected articles.
Buku dengan judul “Manajemen Pemasaran” menguraikan
teori dan konsep yang terdiri atas 10 bab dan dijelaskan
secara rinci dalam pembahasan mulai dari bab tentang
memahami manajemen pemasaran, perumusan strategi
pemasaran, strategi pemasaran, segmentasi, menciptakan
nila dan kepuasan pelanggan, perilaku konsumen, mengelola
komunikasi pemasaran terpadu, bauran pemasaran, strategi
penentuan harga, serta strategi saluran distrbusi.
Buku ini berjudul “Manajemen Agribisnis” yang merupakan
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rangkuman dari berbagai sumber. Buku ini diharapkan
menjadi bahan referensi dan dapat memberikan gambaran
bahwa Manajemen Agribisnis merupakan suatu sistem yang
lengkap, dimulai dari subsistem yang menyediakan sarana
produksi dan peralatan pertanian, subsistem pertanian,
subsistem pengolahan atau agroindustri, dan subsistem
penjualan. Dukungan subsistem sarana dan prasarana
kelembagaan serta subsistem pembinaan sangat diperlukan
agar sistem agribisnis dapat / dapat beroperasi sesuai
fungsinya. Pembahasan lengkap pada buku ini adalah: Bab 1
Manajemen Agribisnis Dan Sistem Agribisnis Bab 2 FungsiFungsi Manajemen Dalam Sistem Agribisnis Bab 3 Peran
Manajemen Dalam Agribisnis Bab 4 Kelembagaan &
Kemitraan Dalam Agribisnis Bab 5 Sumber Daya Manusia
Dalam Agribisnis Bab 6 Pengambilan Keputusan Pemasaran
Bab 7 Manajemen Keuangan Agribisnis Bab 8 Manajemen
Pemasaran Dan Distribusi Produk Agribisnis
Kelembagaan Agribisnis sebagai salah satu sub sistem
tersebut, memegang peranan penting dalam pembangunan
sektor pertanian, bahkan untuk menilai kemajuan perdesaan
dapat diamati dari perkembangaan “jatuh-bangun”
kelembagaannya. Kelembagaan agribisnis dari dan untuk
petani, dengan demikian kehadirannya diharapkan
berkelanjutan untuk kesejahteraan petani. Buku
Kelembagaan Agribisnis ini memberikan deskripsi secara
umum tentang apa dan bagaimana kelembagaan, peranan
kelembagaan agribisnis, beberapa kelembagaan dalam
agribisnis, secara lengkap buku ini membahas : Bab 1
Peranan Kelembagaan Agribisnis Bab 2 Macam-macam
Kelembagaan Agribisnis Bab 3 Kelembagaan Sarana
Produksi Bab 4 Kelembagaan Pasca Panen Bab 5
Kelembagaan Pemasaran Agribisnis Bab 6 Kelembagaan
Penyuluhan Dalam Agribisnis Bab 7 Kelembagaan
Permodalan Agribisnis Bab 8 Koperasi Dalam Agribisnis Bab
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9 Konsep Sistem Dalam Pengembangan Agribisnis Bab 10
Analisis Kelembagaan Agribisnis Bab 11 Strategi
Pengembangan Agribisnis
Manajemen pemasaran merupakan suatu penganalisaan,
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap
program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran
dengan pasar yang diiginkan. Manajemen pemasaran di
perlukan perusahaan untuk mencapai sasarannya. Tugas
pemasaran adalah menciptakan permintaan akan produk
yang dihasilkan perusahaan. Buku ini terdiri dari 10 Bab,
menjelaskan tentang Konsep Dasar Manajemen Pemasaran,
Pemasaran Abad 21, Perencanaan Pemasaran, Sistem
Informasi Pemasaran, Perilaku Konsumen, Segmen Pasar,
Membentuk Positioning Merek, Pasar Global, Strategi
Produk, dan Strategi Harga.
Buku yang berjudul Produk Kreatif dan Kewirausahaan Industri Peternakan SMK/MAK Kelas XIII Semester 2 ini hadir
sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah
Kejuruan Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi,
Program Keahlian Agribisnis Ternak untuk Kompetensi
Keahlian Industri Peternakan. Buku ini berisi materi
pembelajaran yang membekali para siswa dengan
pengetahuan dan keterampilan dalam dunia usaha
peternakan. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi
beberapa hal berikut. • Analisis proses produksi • Standar
laporan keuangan • Evaluasi keberhasilan usaha •
Pengembangan usaha • Strategi pemasaran produk
barang/jasa Berdasarkan materi yang disajikan, para siswa
diajak untuk melakukan aktivitas HOTS ( Higher Order
Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi,
mengamati, mengomunikasikan, dan mengasosiasikan. Buku
ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, isian,
esai, tugas proyek, dan lembar kegiatan siswa (LKS). Hal ini
bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam
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memahami materi. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan
info untuk menambah pengetahuan para siswa. Kebutuhan
akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK
bidang industri peternakan. Dengan demikian, kami berharap
bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan
dan lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan
baik ketika memasuki dunia kerja.
Buku The Great Ruminant diawali dengan pembahasan
filosofi pendidikan yang bertumpu pada empat kategori, yaitu:
(1) to hear is to forget, (2) to see is to remember, (3) to read
is to learn, and (4) to do is to understand. Dilanjutkan dengan
dimensi pendidikan yang bertumpu pada tiga dimensi yang
bermuara pada terbentuknya budaya ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni (IPTEKS). Ternak ruminansia adalah
pabrik yang biasa disebut industri biologis. Ternak ini
memanfaatkan bahan baku berupa rumput dan leguminosa
untuk membentuk bahan makanan nikmat dan bahan
industri. Untuk meyakini suatu bahan pakan berkualitas baik,
maka diperlukan pelaksanaan evaluasi pakan secara fisik,
kimia, biologi, ekonomi, kandungan energi, dan kandungan
antinutrisi. Ternak ruminansia dapat dijadikan sebagai simpul
pembangunan, sebab ternak ruminansia dengan segala
kelebihannya memiliki daya serap yang tinggi dan memiliki
daya sebar yang luas. Ternak ruminansia dapat
diintegrasikan dalam suatu sistem pertanian terpadu
(Integrated Farming System) untuk meningkatkan
pendapatan suatu usaha pertanian.
Permintaan susu kambing semakin meningkat setiap
tahunnya. Ternak kambing perah yang banyak dibudidaya di
Indonesia adalah Kambing Peranakan Etawa. Untuk dapat
meningkatkan kualitas dan kuantitas pada usaha Kambing
Peranakan Etawa diperlukan pengetahuan mengenai
manajemen usaha mulai dari hulu hingga hilir serta faktor
faktor pendukung lainnya. Di dalam buku ini telah dibahas
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mengenai manajemen usaha ternak perah Kambing
Peranakan Etawa mulai dari subsistem agribisnis hulu,
budidaya, pasca panen, panen, pengolahan hasil, pemasaran
dan penunjang usaha. Buku ini juga dilengkapi oleh gambar
gambar yang diambil dari berbagai sumber sebagai acuan
dalam memudahkan pemahaman mengenai materi yang
disampaikan. Penulis mengucapkan terimakasih dan
penghargaan bagi mereka yang telah melengkapi buku ini.
Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi kalangan
akademisi maupun mereka yang sedang menuntut ilmu di
bidang peternakan, biologi, serta ilmu lain yang terkait. Buku
ini juga dapat dimanfaatkan bagi pelaku usaha ternak,
stakeholder dan semua pihak yang terkait dengan
pembangunan peternakan.
Buku Bunga Rampai Agribisnis Seri Pemasaran ini
merupakan kumpulan tulisan para pengajar di Fakultas
Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor,
Universitas Brawijaya Malang, dan staf BULOG. Buku ini
menyajikan konsep, strategi, tantangan dan beberapa kasus
pemasaran produk pertanian di Indonesia. Beberapa studi
kasus dari beberapa komoditas hortikultura, biofarmaka,
perkebunan, peternakan dan perikanan dibahas secara
terperinci berdasarkan hasil penelitian yang intensif.
Pembangunan sektor sumberdaya alam identik dengan
pembangunan ekonomi secara nasional, termasuk di
dalamnya sektor agribisnis, sehingga merupakan motor
penggerak perekonomian untuk meningkatkan pendapatan
nasional melalui produk domestik bruto (PDB) yang didukung
oleh 6 (enam) subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan
dan hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor
peternakan, subsektor kelautan dan perikanan dan subsektor
kehutanan, maupun sektor pertambangan dan energi. Perlu
dicatat bahwa mata perdagangan ekspor nonmigas Indonesia
adalah 60% berasal dari komoditas agribisnis seperti karet,
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CPO, non kayu, kopi, ikan /udang, bubur kertas adalah
semuanya berasal dari produk agribisnis dengan tujuan
pangsa pasar utama yaitu RRC, Jepang, Eropa dan USA.
Dalam kaitan dengan peranan yang sangat vital itu maka
setiap usaha atau proyek dalam bidang dimaksud harus
didahului dengan suatu rencana bisnis yang matang. Bagi
pemula dalam pembuatan “business plan”, buku ini akan
sangat membantu. Pembangunan sektor sumberdaya alam
identik dengan pembangunan ekonomi secara nasional,
termasuk di dalamnya sektor agribisnis, sehingga merupakan
motor penggerak perekonomian untuk meningkatkan
pendapatan nasional melalui produk domestik bruto (PDB)
yang didukung oleh 6 (enam) subsektor, yaitu subsektor
tanaman pangan dan hortikultura, subsektor perkebunan,
subsektor peternakan, subsektor kelautan dan perikanan dan
subsektor kehutanan, maupun sektor pertambangan dan
energi. Perlu dicatat bahwa mata perdagangan ekspor
nonmigas Indonesia adalah 60% berasal dari komoditas
agribisnis seperti karet, CPO, non kayu, kopi, ikan /udang,
bubur kertas adalah semuanya berasal dari produk agribisnis
dengan tujuan pangsa pasar utama yaitu RRC, Jepang,
Eropa dan USA. Dalam kaitan dengan peranan yang sangat
vital itu maka setiap usaha atau proyek dalam bidang
dimaksud harus didahului dengan suatu rencana bisnis yang
matang. Bagi pemula dalam pembuatan “business plan”,
buku ini akan sangat membantu. Perencanaan Bisnis
(Business Plan): Aplikasi Dalam Bidang Sumberdaya Alam ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak*
Buku Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan tulisan
yang disarikan penulis berdasarkan pengalaman penulis
selama menjadi tenaga ahli baik di Pemda Provinsi Lampung
maupun di Pemda Kota Bandar Lampung, dan hasil-hasil
penelitian yang berhubungan dengan Perencanaan
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Pembangunan Daerah. Buku penulis yang erat dengan isi
buku ini adalah, Survei Tanah, Evaluasi dan Perencanaan
Penggunaan Lahan, Agropolitan, dan Pengembangan
Wilayah. Buku ini dapat pula digunakan sebagai bahan
penunjang Mata Kuliah Perencanaan Pembangunan Daerah.
Buku ini merupakan pengembangan dari buku dengan judul
yang sama yang disusun penulis sejak tahun 2010 (Mahi dan
Trigunarso, 2010). Di dalam buku ini, untuk memperkuat
bahasan teori, dikemukakan beberapa studi kasus yang
merupakan hasil penelitian yang erat dengan bahasan teori
perencanaan pembangunan. Untuk memudahkan pengkajian
materi buku ini, maka dalam penulisannya dimulai dari Bab 1
Konsep Perencanaan dan Pembangunan, pada bab 1 ini
membahas berbagai konsep perencanaan dan perencanaan
partisipatif, konsep pembangunan, tolok ukur pembangunan
dan pembangunanberkelanjutan. Pada Bab 2 Proses
Perencanan Pembangunan Daerah, yang membahas konsep
perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (SKPD),
Rencana Strategis SKPD. Pada bab ini juga dibahas tentang
analisis SWOT sebagai dasar penyusunan Renstra Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bab 3 Pe-rencanaan
Percepatan Pembangunan Perdesaan dengan konsep
Agropolitan, yang membahas konsep pembangunan
perdesaan berdasarkan konsep Agropolitan, dan konsep
Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agrobisnis.
Pada bab ini juga dikemukakan studi kasus penelitian
pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
BerbasisAgrobisnis (Lampung Selatan dan Lampung
Tengah). Bab 4 Penataan Ruang Wilayah Darat dan Pesisir,
yang membahas tentang konsep penataan ruang, penataan
ruang wilayah darat yang dihubungkan dengan UndangPage 24/28
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Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang
didasarkan dengan Undang- Undang No. 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau Pulau Kecil
(WP3K). Bab 5 Perencanaan Kota Pantai (Water Front City),
membahas konsep dan tipologi water front city, dan studi
kasu perencanaan water front city Bandar Lampung. Bab 6
Mitigasi bencana, membahas konsep mitigasi, potensi
bencana, tahapan mitigasi bencana, dan studi kasus program
mitigasi bencana Kabupaten Lampung Selatan. Buku
persembahan penerbit Prenada Media Group.
Buku yang berjudul Industri Aneka Ternak SMK/MAK Kelas
XII Semester 2 ini hadir sebagai penunjang pembelajaran
pada SMK/MAK Bidang Keahlian Agribisnis dan
Agroteknologi, Program Keahlian Agribisnis Ternak untuk
Kompetensi Keahlian Industri Peternakan. Buku ini berisi
materi pembelajaran yang membekali para siswa dengan
pengetahuan dan keterampilan dalam dunia industri
peternakan. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi
beberapa hal berikut. • Pemanenan hasil usaha aneka ternak
serangga • Pemasaran hasil usaha aneka ternak serangga •
Evaluasi penanganan limbah usaha aneka ternak serangga •
Evaluasi hasil produksi usaha aneka ternak serangga •
Analisis kelayakan usaha aneka ternak serangga
Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak
untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking
Skills ) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati,
mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini
dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, isian,
esai, tugas proyek, dan lembar kegiatan siswa (LKS). Selain
itu, buku ini juga dilengkapi dengan info untuk menambah
pengetahuan para siswa. Hal ini bertujuan untuk mengukur
kemampuan siswa dalam memahami materi. Kebutuhan akan
buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK
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bidang peternakan. Dengan demikian, kami berharap bahwa
siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan
lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik
ketika memasuki dunia kerja.
Kegiatan Penyuluhan merupakan salah satu upaya
pemerintah yang memiliki peranan penting dalam
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk
beternak. Peranan penyuluh tidak hanya menyampaikan i
nformasi kepada peternak ternak tetapi juga harus mampu
menambah, mengubah, dan membangun aspek-aspek
pengetahuan (cognitive), sikap (affective), maupun
keterampilan (psychomotoric) peternakternak sehingga
mereka mampu bertani dan berusaha lebih baik serta
menguntungkan. Penyuluh memiliki peran penting dalam
pengembangan peternakan dan peningkatan proses adopsi
teknologi peternakan kepada para peternak. Keberhasilan
proses dalam adopsi teknologi sangat ditentukan oleh model
penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan peternak, yaitu
ketepatan materi, metode dan media yang digunakan.
Penyuluhan yang dilaksanakan dikatakan meningkat apabila
terjadi perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari
peternak dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan
cara peternakannya agar lebih baik. Usaha peternakan yang
dilakukan secara i ntensif sangat berkaitan erat dengan i
novasi-inovasi dibidang peternakan antara lain, pemanfaatan
limbah ternak menjadi biogas dan pemanfaatan jerami padi
(limbah pertanian) melalui teknologi fermentasi sebagai
pakan ternak. Namun terkadang peternak sulit menerima
suatu perubahan atau hal yang baru, mereka merasa telah
puas dengan apa yang mereka jalankan walau terkadang
hasilnya kurang memuaskan
* DINAMIKA DAYA SAING INDUSTRI PETERNAKAN * Buku
ini menjelaskan tentang Daya saing peternakan
mencerminkan upaya negara dan bangsa (terutama para
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pelaku pembangunan seperti misalnya pelaku usaha,
birokrat, akademisi dan pengambil keputusan) untuk
senantiasa memanfaatkan secara maksimal kompetensi
sumber daya peternakan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor penggerak dalam
rangka peningkatan daya saing peternakan bersifat
multidimensi, terkait dengan dimensi kinerja ekonomi,
efesiensi bisnis, efisiensi kepemerintahan dan infrastruktur.
Pernahkah Anda mendengar sapi tertua di dunia atau
pemerah susu tercepat yang dinobatkan oleh Guinness
World Records? Simak pula beberapa olahraga ekstrim dan
kebudayaan mancanegara yang melibatkan sapi dalam buku
ini. Sapi sudah lama terikat dengan kebudayaan manusia
sehingga disebut sebagai “harta pertama manusia”. Kini,
sapi menjadi komoditas peternakan bernilai ekonomi penting
bagi masayarakat dunia, termasuk Indonesia. Ingin tahu
sejarah perjalanan sapi di dunia dan Indonesia? Buku ini
mengulasnya. Tidak hanya itu, dipaparkan juga jenis-jenis
sapi, sekilas peternakannya, prospek bisnis, hingga potret
peternakan sapi di mancanegara. Sajian semakin lengkap
dengan adanya fakta unik seputar sapi, opini para pakar
tentang agribisnis sapi potong dan sapi perah, hingga kisah
sukses peternaknya. “Asalkan sabar dan tekun, usaha
penggemukan skala kecil pun dapat menghasilkan laba
jutaan rupiah. Peluang pasarnya pun terus menanjak seiring
pertambahan populasi penduduk”. Bonny Faizal, S.Pt.,
pebisnis sapi potong di Jawa Barat“Bisnis sapi perah agar
menguntungkan sebaiknya tidak terlepas dari usaha
pembibitan (breeding) dan pengembangan industri hilirnya
(pengolahan susu mandiri). Dengan pembibitan akan
dihasilkan indukan yang unggul dan adaptif, sedangkan
pengolahan susu mandiri akan meningkatkan nilai tambah
(value added) harga susu segar”. Ir. Sujatmono Toni,
pebisnis sapi perah di Bogor, Jawa Barat“Perlu adanya suatu
Page 27/28

Read PDF Ii Manajemen Pemasaran Produk
Peternakan 1 Rencana Pemasaran
kreativitas pasar baru bagi peternak sapi perah. Dengan
penyajian yang unik, yakni dalam bentuk wisata edukasi bagi
masyarakat, tentunya terjadi peningkatan harga jual susu
sapi”. Rahmat H. Baghory, pebisnis sapi di Cibubur, Jawa
Barat SALAM AGRIFLO
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