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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Tingkat Keuntungan  

Tujuan utama suatu usaha secara umum adalah memperoleh laba maksimal.  

Laba adalah total penerimaan (TR = Total Revenue) dikurangi dengan total biaya 

(TC = Total Cost).  Jadi laba  ditentukan oleh dua hal yakni penerimaan dan biaya.  

Perubahan laba yang akan didapatkan tergantung dari perubahan penerimaan (MR 

= Marginal Revenue) dan perubahan biaya (MC = Marginal Cost).  

Jika perubahan penerimaan lebih besar dari perubahan biaya dari setiap 

output maka keuntungan yang diterima akan semakin meningkat, dan sebaliknya 

jika perubahan penerimaan lebih kecil dari perubahan biaya.  Dengan demikian 

keuntungan akan maksimal jika perubahan keuntungan sama dengan nol, yaitu jika 

perubahan penerimaan sama dengan perubahan biaya. 

 

2.2 Tinjauan Umum Sapi Potong 

Sapi sebagai hewan ternak yang belum bisa diketahui secara pasti kapan 

mulai diternakkan, sebab setiap daerah atau Negara mempunyai perkembangan 

yang berbeda. Mesir misalnya, 8.000 tahun sebelum masehi. Telah mengenal sapi 

peliharaan, demikian pula Mesopotamia dan India. Tetapi di daerah Eropa dan Cina 

baru pada kurang lebih 6.000 tahun sebelum Masehi (Anonim, 1991) 
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(Anonim,  1991)  Sapi-sapi  yang  sekarang  ada  dan  tersebar  hampir  di 

seluruh permukaan bumi ini berasal dari sapi-sapi jenis primitif. Sapi-sapi jenis 

primitif tersebut adalah golongan : 

a. Bos sandaicus (Bos Banteng) 

Golongan ini merupaka sumber asli sapi-sapi Indonesia. 

b. Bos Indicus (Sapi Berponok) 

Inilah   yang   sekarang   berkembang   di   India dan   sebagian   di Indonesia. 

Contoh : Sapi Ongole dan American Brahman. 

c. Bos Taurus 

Adalah jenis sapi yang menjadi sapi potong dan perah di Eropa. Golongan 

tersebut kini telah tersebar di seluruh permukaan bumi, termasuk Indonesia. 

Sapi potong adalah sapi yang khusus dipelihara untuk digemukkan karena 

karateristik yang dimiliki, seperti tingkat pertumbuhannya cepat dan kualitas daging 

cukup baik. Sapi-sapi inilah umumnya dijadikan sebagai sapi bakalan, yang 

dipelihara secara intensif selama beberapa bulan, sehingga diperoleh pertambahan 

berat badan yang ideal untuk di potong. Pemeliharaan bakalan yang baik menjadi 

langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan usaha. Salah satu tolak ukur 

penampilan produksi sapi potong adalah pertambahan berat badan harian (Abidin, 

2002). 

Prospek peternakan sapi  potong di  Indonesia masih tetap tebuka lebar 

dalam waktu yang lama. Hal ini disebabkan permintaan daging dari tahun ke tahun 

terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini sejalandengan peningkatan taraf 

ekonomi  dan  kesadaran  akan  gizi  dari  masyarakat.  Namun,  peningkatan 

permintaan daging sapi ini tidak diikuti oleh jumlah populasi ternak sapi potong. 
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Tidak heran kalau setiap tahun permintaan persediaan daging sapi Indonesia 

semakin menurun terhadap jumlah penduduk walaupun jumlah populasi ternak sapi 

potong meningkat (Sugeng, 2002). 

Ternak sapi memiliki kemanfaatan lebih luas didalam masyarakat. Sehingga 

keberadaannya dalam peningkatan perkembangannya pun lebih mantap. 

Sebaliknya,  apabila ternak sapi itu tidak memberikan kemanfaatan  yang luas, 

perkembangannya pun akan mundur. Hal ini terbukti di Indonesia dimana ternak 

sapi berkembang lebih pesat dibandingkan dengan ternak lainnya seperti kambing, 

domba, babi, kuda dan sebagainya. Sebab, ternak sapi dikalangan masyarakat 

Indonesia mempunyai kemanfaatan yang sangat luas, antara lain : 

 Daging dan kulitnya memeliki yang lebih tinggi dari pada daging dan kulit ternak 

lain seperti kambing, domba dan kerbau. 

 Tenaganya  sangat  berguna  bagi  para  petani  untuk  mengolah  sawah 

ataupun untuk angkutan. 

 Dalam budaya masyarakat tertentu, sapi di samping dimanfaatkan dagingnya, 

kulit dan tenaganya juga dipergunakan untuk sesaji, ukuran kekayaan, karapan 

dan lain sebagainya. 

 Sebagai tabungan : dimusim panen para petani membeli sapi yang kurus untuk 

digemukkan, kemudian pada saat paceklik sapi-sapi tersebut dijual lagi (Anonim, 

1990) 

Pada usaha sapi potong jumlah ternak yang pelihara diukur dalam satuan 

ternak  (ST).  Menurut  (Direktorat  Bina  Usaha  Petani  Ternak  dan  Pengelolaan 

Hasil  Peternakan,  1985)  bahwa  Satuan  Ternak  (ST)  adalah  ukuran   yang 

digunakan untuk menghubungkan berat badan ternak dengan jumlah makanan 
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ternak yang dikomsumsi.Satuan Ternak yang berhubungan dengan ternak itu sendiri 

dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu : 

 Sapi dewasa (umur > 2 tahun) dinyatakan salam 1 ST 

 Sapi muda atau dara (umur 1-2 tahun) dinyatakan dalam 0,5 ST 

 Anak sapi atau Pedet (umur  < 1 tahun ) dinyatakan dalam 0,25 ST 

 

2.3  Biaya Produksi Usaha Ternak Sapi Potong 

Produksi adalah salah satu fungsi manajemen yanga sangat penting operasi 

sebuah perusahaan. Kegiatan produksi menunjukkan kepada upaya pengubahan 

input atau sumber daya menjadi output (barang dan jasa). Input segala bentuk 

sumber daya yang digunakan dalam pembentukan output. Secara luas, input dapat 

dikelompokkan menjadi kategori yaitu tenaga kerja (termasuk disini kewirausahaan) 

dan capital (Herlambang, 2002). 

Sugianto (1995) menyatakan bahwa proses produksi dalah proses yang 

dilakukan oleh perusahaan berupa kegiatan mengkombinasikan input (sumber daya) 

untuk menghasilkan output. Dengan demikian proses produksi merupakan proses 

transformasi (perubahan) dari input menjadi output. Konsep produksi merupakan 

konsep aliran, maksudnya produksi berlangsung pada periode tertentu. 

Dalam arti luas, biaya (cost) adalah sejumlah uang yang dinyatakan dari 

sumber-sumber (ekonomi) yang dikorbankan (terjadi dan akan terjadi) untuk 

mendapatkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai pengorbanan atas 

sumber-sumber (ekonomi) untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan 

tertentu, istilah biaya, kadang-kadang dianggap sinonim dengan (1) harga pokok dan 
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(2) beban dari sesuatu untuk tujuan tertentu tersebut.Untuk mudahnya, pergertian 

biaya sebagai harga pokok dan sebagai beban itu, disebut pengertian biaya dalam 

arti sempit, yakni apabila pengorbanan yang diperlukan itu terjadi dalam rangka 

merealisasikan pendapatan (Harnanto, 1992). 

Biaya didefinisikan sebagai pengeluaran yang berhubugan erat dengan 

proses produksi, dapat diduga dan dapat dinyatakan secara kuantitatif. Kata-kata 

“berhubugan erat dengan proses produksi” mengandung arti bahwa pengeluaran 

tersebut tidak dapat dihindarkan. Biaya dibebankan menjadi beberapa jenis, yaitu (1) 

biaya alternative (2) biaya implicit (3) biaya sirna dan (4) biaya langsung dan tidak 

langsung ( Djojodiporo, 1994). 

Soekartawi (1995) menyatakan bahwa biaya produksi adalah nilai dari 

semua faktor produksi yang digunakan, baik dalam bentuk benda maupun jasa 

selama proses produksi berlangsung. 

Daniel (2002) menyatakan bahwa biaya produksi adalah sebagai biaya 

kompesasi yang diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi, atau biaya- biaya 

yang dikeluarkan oleh para petani dalam proses produksi, baik secara tunai maupun 

tidak tunai. 

Selanjutnya Swastha dan Suktojo (1993) menyatakan bahwa kita perlu 

mengetahui beberapa konsep tentang biaya seperti : biaya variabel, biaya tetap, dan 

biaya total. 

 Biaya Variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah yang disebabkan oleh adanya 

perubahan jumlah hasil. Apabila jumlah barang yang dihasilkan bertambah, 
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maka   biaya   biaya   variabelnya   juga   meningkat.   Biaya   variabel   yang 

dibebankan   pada   masing-masing   unit   disebut   biaya   variabel   rata-rata 

(average variabel cost). 

 Biaya Tetap 

Biaya  tetap  adalah  biaya-biaya  yang tidak  berubah-ubah  (constant)  untuk 

setiap kali tingkatan/jumlah hasil yang diproduksi.Biaya tetap yang dibebankan 

pada masing-masing unit disebut biaya tetap rata-rata (average fixed cost). 

 Biaya Total 

Biaya total adalah keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan atau 

dengan kata lain biaya total ini merupakan jumlah dari biaya tetap dan biaya 

variabel. Biaya total yang dibebankan pada setiap unit disebut biaya total rata-rata 

(average total cost). 

 

 

Biaya usaha tani biasanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : (a) Biaya 

Tetap (fixed cost); dan (b) biaya tidak tetap (variabel cost). Biaya tetap ini umumnya 

didefenisikan sebagai biaya yang relative tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan 

walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Disisi lain biaya tidak tetap 

atau biaya variabel biasanya didefenisikan sebagai biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh (Soekartawi, 1995 : 56). 

Biaya produksi dalam pengertian ekonomi produksi dibagi atas biaya tetap 

dan biaya variabel. Biaya tetap (overhead) merupakan biaya yang harus dikeluarkan 

ada atau tidak ada ayam dikandang, biaya ini tetap harus dikeluar, Misalnya : Gaji 

Biaya Total = Biaya Tetap + Biaya Variabel 
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pengawai bulanan, penyusutan, bunga atas modal, pajak bumi dan bagunan,   dan   

lain-lainnya.   Sedangkan   biaya   variabel   adalah   biaya   yang dikeluarkan 

bertalian dengan jumlah produksi ayam pedaging yang dijalankan. Semakin banyak 

ayam yang akan   semakin besar pula biaya variabel ini secara total. Misalnya: biaya 

untuk makanan, biaya pemeliharaan, biaya tenaga kerja harian dan lain-lain (Rasyaf, 

1995). 

Dalam usaha peternakan yang berorientasi bisnis dan mengharapkan 

keuntungan  yang  besar,  seluruh  pengeluaran  dan  pendapatan  harus 

diperhitungkan. Ada biaya-biaya yang secara rill tidak dikeluarkan, tetapi harus tetap 

diperhitungkan, misalnya gaji pemilik usaha yang turut bekerja dalam usahanya 

sendiri, bunga bank, dan beberapa biaya lain. Meskipun pemilik usahanya sendiri, 

gaji dapat diperhitungkan untuk memperoleh angka keuntungan yang sebenarnya. 

Demikian juga dengan bunga bank, sekalipun modal yang digunakan adalah modal 

sendiri. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau  menyewa  tanah  untuk  

penggemukan,  peralatan  atau  kendaraan, pembangunan kandang dan berbagai 

sarana penunjang, yang tidak habis pakai untuk satu kali masa produksi. 

Diperhitungkan sebagai biaya penyusutan, yang didasarkan  pada  umur  

pemakaian.  Misalnya,  biaya  sewa  lahan  sebesar  Rp 5.000.000,- selama lima 

tahun, biaya penyusutan adalah Rp 1.000.000,- pertahun (Abidin, 2002). 

Agar perhitungan secara ekonomis dapat dilakukan secara akurat, perlu 

dilakukan antara biaya investasi dan biaya produksi (variabel) yang dikeluarkan 

selama masa usaha. Biaya investasi merupakan biaya yang dukeluarkan untuk 

membeli atau menyewa barang yang tidak habis dipakai dalam satu kali masa 

produksi, misalnya biaya pembelian lahan usaha, pembuatan kandang, sewa 
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kendaraan pengangkutan.Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

keperluan produksi sapi yang biasanya habis dalam satu kali produksi, miasalnya 

biaya pembelian sapi bakalan, pembelian bahan pakan, gaji tenaga kerja dan biaya 

pengobatan (Abidin, 2002). 

 

2.4 Penerimaan Usaha Ternak Sapi Potong 

Menurut Rasyaf (1995) menyatakan bahwa apabila hasil produksi 

peternakan di jual kepasar atau ke pihak lain, maka diperoleh sejumlah uang 

sebagai produk yang dijual tersebut. Besar atau kecilnya uang yang diperoleh 

tergantung pada jumlah barang dan nilai barang yang dijual. Barang akan bernilai 

tinggi bila penerimaan melebihi penawaran atau produksi sedikit. Dikatakan pula 

bahwa jumlah produk yang dijual dikaitkan dengan harga yang ditawarkan 

merupakan jumlah uang yang diterima sebagai ganti produk peternakan   yang 

dijual. Ini di namakan penerimaan uang sebagai hasil jeri payah beternak pada saat 

itu belum diketahui untung atau rugi. 

Sugianto (1995) menyatakan bahwa penerimaan perusahaan bersumber dari 

pemasaran atau penjualan hasil usaha, seperti panen tanaman dan barang 

olahanya seperti panen dari peternakan dan olahannya. 

Penerimaan  perusahaan  bersumber  dari  pemasaran  atau  penjualan  

hasil usaha seperti panen tanaman dan barang olahannya serta panen dari 

peternakan dan barang olahannya. Penerimaan juga bisabersumber  dari 

pembayaran tagihan- tagihan, bunga, deviden, pembayaran dari pemerintah dan 

sumber lainnya yang menambah aset perusahaan (Kadarsan, 1995:12). 
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Soekartawi (1995) menyatakan penerimaan usaha tani adalah perkalian 

antara produksi  yang diperoleh dengan harga jual, dan pendapatan usaha tani 

adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. 

Penerimaan adalah hasil dari perkalian jumlah produksi dengan harga jual 

sedangkan  pendapatan  yaitu  selisih  dari  total  penerimaan  dengan  total  biaya 

dengan rumus Pd = TR – TC, dimana Pd adalah Pendapatan, TR  yaitu total 

penerimaandan TCadalah totalbiaya(Soekartawi,1995). 

Bentuk umum  penerimaan dari penjualan yaitu TR = P x Q ; dimana TR 

adalah  total  revenueatau  penerimaan,  P  adalah  Price  atau  harga  jual  perunit 

produk dan Q adalah Quantityatau jumlah produk yang dijual. Dengan demikian 

besarnya penerimaan tergantung pada dua variabel harga jual dan variabel jumlah 

produk yang dijual (Rasyaf, 1995). 

Penerimaan dari usaha peternakan sapi berupa penjualan sapi yang telah 

digemukkan dan dari kotoran sapi yang telah digemukkan dan dari kotoran sapi 

berupa pupuk kandang. Namun, penerimaan dari pupuk kandang itu kadang- 

kadang tidak  dimasukkan  sebagai  penerimaan  langsung karena belum  seluruh 

pupuk kandang yang dihasilkan oleh para peternak melainkan digunakan untuk 

memupuk tanaman pertaniannya atau di buang sama sekali (sugeng, 2002). 

Abidin (2002) mengemukakan bahwa pencatatan adalah hal yang paling 

penting dalam menjalankan setiap jenis usaha termasuk pengemukan sapi potong. 

Pencatatan baik pengeluaran dan pendapatan dalam jumlah yang besar maupun 

kecil harus dilakukan secara teliti sehinga analisis dan perhitungan laba rugi suatu 

usaha  peternakan  dapat  dilakukan  dengan  hasil  yang  mencerminkan  potensi 
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usaha. Dalam sistem usaha peternakan yang bersifat tradisional pendataan tidak 

perlu  dilakukan,  karena  fungsi  ternak  hanya  sebagai  tabungan  yang  sewaktu- 

waktu bisa dijual jika ada keperluan   yang bersifat mendadak. Pekerjaan 

menyediakan hijauan pakan ternak yang dilakukan sendiri oleh pemilik sapi, 

biasanya tidak diperhitungkan. Demikian juga dengan penggunaan tanah untuk 

kandang. 

 

2.5  Pendapatan Usaha Ternak Sapi Potong 

Analisa pendapatan berfungsi untuk mengukur berhasil tidaknya suatu 

kegiatan usaha, menemukan komponen utama pendapatan dan apa kah komponen 

itu masih dapat ditingkatkan atau tidak. Kegiatan usaha dikatakan berhasil apabila 

pendapatannya memenuhi syarat cukup untuk memenuhi semua sarana produksi. 

Analisis usaha tersebut merupakan keteranganyang rinci tentang penerimaan dan 

pengeluaran selama jangka waktu tertentu (Aritonang, 1993). 

Analisis  usaha ternak  sapi  sangat  penting sebagai  kegiatan  rutin  suatu 

usaha  ternak  komersil.  Dengan  adanya  analisis  usaha  dapat  dievaluasi  dan 

mencari langka pemecahan berbagai kendala, baik usaha untuk mengebangkan, 

rencana penjualan maupun mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu (Murtidjo, 

1993). 

Usaha ternak sapi telah memberi kontibusi dalam peningkatan pendapatan 

keluarga peternak. Soekartawi (1995) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan 

keluarga peternak  sapi tidak dapat dilepaskan dari cara mereka menjalankan dan 

mengelola usaha ternaknya yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan 
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faktor ekonomi. Pendapatan usaha ternak sapi sangat dipengaruhi oleh banyaknya 

ternak yang dijual oleh peternak itu sendiri sehingga semakin banyak jumlah ternak 

sapi maka semakin tinggi pendapatan bersih yang diperoleh (Soekartawi, 1995). 

 

2.6 Gambaran Umum Biogas 

Menurut Setiawan (2008), menyatakan bahwa biogas (gas bio) merupakan 

gas yang ditimbulkan jika bahan – bahan organik, seperti kotoran hewan, kotoran 

manusia, atau sampah, direndam di dalam air dan disimpan di dalam tempat tertutup 

atau anaerob. Kemudian menurut Simamora (2006), menyatakan bahwa proses 

terjadinya biogas adalah fermentasi anaerob bahan organik yang dilakukan oleh 

mikroorganisme sehingga menghasilkan gas yang mudah terbakar (flammable). 

Sedangkan menurut Sri Wahyuni (2015), menyatakan bahwa biogas adalah 

campuran gas yang dihasilkan oleh bakteri metanogenik yang terjadi pada material-

material yang dapat terurai secara alami dalam kondisi anaerobic. Secara kimia, 

reaksi yang terjadi pada pembuatan biogas cukup panjang dan rumit, meliputi tahap 

hidrolisis, tahap pengasaman, dan tahap metanogenik. 

Pada dasarnya kotoran hewan yang ditumpuk atau dikumpulkan begitu saja 

dalam beberapa waktu tertentu dengan sendirinya akan membentuk gas metqan. 

Namun karejna tidak ditampung, gas iitu akan hilang menguap ke udara. Karena itu, 

untuk menampung gas yang terbentuk dari kotoran sapi dapat dibuat beberapa 

model konstruksi alat penghasil biogas (Simamora, 2006). 
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Menurut Setiawan (2008), menyatakan bahwa biogas yang terbentuk dapat 

dijadikan bahan bakar karena mengandung gas metan (CH4) dalam persentase 

yang cukup tinggi. 

 

2.7 Pupuk Organik dari limbah biogas  

 limbah hasil pembuatan biogas bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik.  

Dimana dalam hal ini limbah yang dimanfaatkan adalah limbah kering atau dijadikan 

kompos. Menurut Adityawarman (2015), limbah yang keluar dari digester berupa cair 

dan padat dan dapat digunakan sebagai pupuk organic. Aplikasi yang benar telah 

terbukti untuk memproduksi hasil yang lebih tinggi dibanding pupuk biasa. Ini juga 

menjadi solusi yang tepat untuk nutrisi kandungan tanah pertanian yang 

berkekurangan di negara berkembang.  

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

 Usaha peternakan sapi potong pada umumnya hanya mengandalkan 

penerimaan hasil ternaknya dari penjualan sapinya, sehingga penerimaan yang di 

dapatkan cenderung rendah. dengan adanya limbah dari kotoran ternak, bisa 

dimanfaatkan menjadi energy biogas dan pembuatan pupuk organic. sehingga 

penerimaan yang di dapatkan bertambah melalui biogas dan penjualan pupuk 

organik. 

 

 



20 
 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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2.9 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan berdasarkan 

teori-teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data serta harus di uji kebenarannya (Sugiyono, 

2014). 

 Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis untuk memberikan pedoman 

dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Diduga faktor pengembangan energi biogas dan pupuk organik memberi 

keuntungan terhadap peternak sapi potong. 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian Hoddi (2011) tentang ”Analisis Pendapatan Peternak 

Sapi Potong Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru”, di lakukan selama 

kurang lebih dua bulan yaitu mulai dari Februari sampai April 2010, di Kecamatan 

Tanete Rilau Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dengan 

menggunakan rumus pendapatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan peternak sapi potong yang 

ada di Kecamatan Tanete Rilau menguntungkan dengan rata-rata pendapatan per 

tahun yang diperoleh peternak pada stratum A dengan kepemilikan sapi 7-10 ekor 
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sebesar Rp.  3.705.159/Tahun,    stratum  B dengan  kepemilikan  sapi  11-15  ekor 

sebesar Rp. 6.131.045/Tahun dan stratum C dengan kepemilikan sapi 15 ekor ke 

atas sebesar Rp. 9.140.727/Tahun. 

Sedangkan dalam penelitian Rahayu (2013). Tentang “Analisis Pendapatan 

Usaha Ternak Sapi Perah Di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”. Penelitian   

ini  bertujuan  untuk  mengetahui   pendapatan   dari  usaha  sapi  perah  rakyat  dan 

pengaruh faktor-faktor produksi. 

Penelitian  ini dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai Oktober 2011 di 

Kecamatan  Cepogo Kabupaten Boyolali. Metode pengambilan  sampel adalah 

purposive sampling atau secara sengaja dengan memiliki tujuan tertentu.Sampel 

yang dikumpulkan sebanyak 60 responden yang diambil secara sengaja dari 

peternak yang memiliki ternak sapi perah PFH (Peranakan Friesian Holstein) laktasi 

minimal 1 ekor.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari análisis regresi diperoleh 

persamaan Ŷ = -4,553 + 0,048 X1 + 0,428X2  + 0,075X3  + 0,567X4  + 0,679X5  

dengan nilai R2 = 0,775 yang berarti  bahwa  variabel  bebas dapat mempengaruhi  

sebesar  77,5%  sedangkan  sisanya  dipengaruhi  oleh variabel-variabel  diluar 

yang diteliti. Berdasarkan  hasil uji F, biaya pakan konsentrat  (X1), biaya pakan 

hijauan (X2), biaya obat (X3), biaya tenaga kerja (X4) dan biaya pembelian sapi 

perah (X5) secara bersama- sama memengaruhi  pendapatan usaha ternak sapi 

perah, sedangkan dengan uji t hanya biaya pembelian sapi  perah  yang  paling  

berpengaruh.  Rata-rata  pendapatan  peternak  selama  satu  tahun  sebesar  Rp 

7.803.395,833  yang artinya usaha ternak  sapi perah di lokasi  penelitian  bisa 

dipertahankan  sebagai sumber  pendapatan  peternak.  Kesimpulan  dari  penelitian  

ini  adalah  usaha  sapi  perah  rakyat  di Kecamatan Cepogo masih menguntungkan  
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dengan skala pemilikan rata-rata 3 ekor sapi laktasi, biaya pembelian sapi perah 

merupakan faktor produksi yang paling berpengaruh. 

Berdasarkan penelitian Hastang dan Asnawi (2013). Tentang “Analisis 

Keuntungan Peternak Sapi Potong Berbasis Peternakan Rakyat Di Kabupaten 

Bone” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan peternak sapi potong 

dengan sistem kerakyatan. 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik  

dekriptif. Keuntungan peternak  sapi potong dihitung dengan menggunakan  rumus: 

Pd = TR – TC    (Soekartawi, 1995). Dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan 

Keuntungan yang diperoleh peternak sapi potong berbasis peternakan rakyat di 

Kabupaten Bone pada skala pemeliharaan rata-rata 5,6 ekor adalah 

Rp2.663.519/peternak/tahun atau Rp 474.291/ekor/tahun. Usaha tersebut layak 

dijalankan yang dilihat dari nilai R/C ratio   adalah 1,11 > 1. Tetapi jika dilihat 

keuntungan berdasarkan skala usaha, maka usaha peternak sapi potong berbasis 

peternakan rakyat, layak secara finansial pada skala usaha diatas 4 ekor. 

 


