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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

Syamsidar (2012), melakukan penelitian menganai 

analisis pendapatan usaha pada sistem integrasi tanaman 

semusim-sapi potong di Sinjai Tengah-Sinjai menunjukan 

pendapatan usaha pada sistem integrasi tanaman semusim-sapi 

potong memberikan keuntungan yaitu pada skala luas lahan < 

0,5 Ha sebesar Rp. 6.979.966,- skala 0,5-1 Ha sebesar Rp 

10.164,833,- dan pada skala >1 Ha sebesar Rp. 21.285.499,-. 

Pendapatan usaha pada sistem integrasi tanaman semusim-sapi 

potong di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai 

mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah 

skala usaha yang dimiliki. Bangun (2010) melakukan 

penelitian di kabupaten Rokai Hulu Provinsi Riau tentang 

analisis sistem integrasi sapi potong dengan kelapa sawit 

dalam meningkatkan pendapatan peternak. Tingkat 

pendapatan petani dengan melakukan sistem integrasi sapi 

dengan kebun kelapa sawit lebih tinggi dari pada tidak 

melakukan sisten integrasi. Tingkat pendapatan petani dengan 

melakukan integrasi sapi dengan kelapa sawit sebesar Rp. 

19.804.571,- sedangkan sebelum melakukan sistem integrasi 

sapi dengan kebun kelapa sawit adalah Rp. 14.872.181,-. 

Soekardono (2005), melakukan penelitian tentang 

kontribusi usaha ternak sapi potong terhadap pendapatan dan 

distribusi pendapatan petani di daerah persawahan irigrasi di 

Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas Kabupaten Ngawu dari 

hasil analisis kontribusi usaha ternak sapi potong terhadap 

pendapatan petani rata-rata masih kecil, yaitu sekitar 15%. 

Namun bagi petani kecil, yaitu petani dengan luas lahan 
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kurang dari 0,5 ha, usaha ternak sapi dapat menyumbang 

pendapatan yang cukup berarti. Pemeliharaan dua ekor sapi 

dewasa dapat menghasilkan pendapatan bersih sekitar Rp 1,3 

juta per tahun dan dapat memberikan kontribusi sebesar 30%. 

Subagiyo (2008), melakukan penelitian tentang analisis 

sumbangan usaha peternakan sapi perah terhadap pendapatan 

keluarga di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang. Analisis ini dibagi menjadi 3 strata yaitu strata 1 

dengan jumlah ternak 2,25 -6,42 ekor menyumbang 

pendapatan rumah tangga sebesar 57,90%, strata II dengan 

jumlah ternak 6,43-10,60 ekor menyumbang pendapatan 

rumah tangga sebesar 71,40% dan untuk strata III dengan 

jumlah ternak 10,60 – 17,78 ekor menyumbang pendapatan 

rumah tangga sebesar 70,15%. Penelitian Syamsidar (2012), di 

Sinjai Tengah-Sinjai menunjukkan bahwa usaha pada sistem 

integrasi pertanian terpadu memberikan kontribusi yang besar 

terhadap pendapatan usahatani-ternak yaitu kontribusi usaha 

ternak sapi potong pada skala luas lahan < 0,5 Ha 58%, skala 

luas lahan 0,5 – 1 Ha 51%, dan skala luas lahan > 1 Ha 32% 

dan untuk usaha tanaman semusim kontribusi pada skala luas 

lahan < 0,5 Ha 42 %, skala luas lahan 0,5- 1 Ha 49%, dan 

skala luas lahan > 1 Ha 68% dan ini masih di kategorikan 

sebagai cabang usaha baik usaha sapi potong maupun tanaman 

semusim karena usaha peternakan maupun pertanian di anggap 

pokok apabila kontribusinya lebih dari 70%. 

Fanani (1998) menganalisis usahatani terpadu tanaman 

dan ternak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, bertujuan 

menganalisis total pendapatan usahatani tanaman pada 

berbagai macam pola tanam plus sapi potong dan menganalisis 

pola usahatani terpadu antara tanaman yang diusahakan 

dengan sapi potong yang paling optimal.  Hasil penelitian 
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tersebut menyimpulkan bahwa pendapatan usahatani tanaman 

dan sapi potong secara parsial dipengaruhi oleh faktor-faktor 

produksi. Saleh, dkk (2006) menjelaskan bahwa skala usaha 

(jumlah ternak sapi), berpengaruh sangat nyata (P<0.01) 

terhadap pendapatan peternak sapi potong. Sedangkan umur 

peternak, tingkat pendidikan, pengalaman beternak dan jumlah 

tenaga kerja tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

pendapatan peternak sapi potong. 

2.2. Tinjauan Umum Usahatani 

Usahatani tanaman adalah sistem budidaya yang 

dijalankan oleh petani dengan memanfaatkan faktor produksi 

seoptimal mungkin yang bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan. Usahatani yang dimaksud dibagi atas tiga bagian 

yaitu lahan sempit yaitu petani yang mengusahakan lahan 

dengan luas lebih kecil dari 0,5 Ha, lahan sedang yaitu petani 

yang mengusahakan lahan dengan luas 0,5-1 Ha, dan lahan 

luas adalah petani yang mengusahakan lahan lebih dari 1 Ha. 

Nilai produksi gabah dapat diperoleh dari produksi gabah 

dikalikan dengan harga gabah dan untuk produksi beras dapat 

diperoleh dari produksi beras dikalikan dengan harga beras, 

sedangkan biaya produksi adalah biaya-biaya yang 

dikeluarkan dalam proses produksi selama usahatani, sehingga 

jelas bahwa pendapatan dapat diperoleh dari penerimaan (nilai 

produksi) dikurangi dengan biaya produksi (Hutagalung, 

2007). 

Pertanian rakyat didalamnya hampir tidak ada usahatani 

yang memproduksi hanya satu macam hasil saja. Satu tahun 

petani dapat memutuskan untuk menanam tanaman bahan 

makanan atau tanaman perdagangan. Keputusan petani untuk 

menanam bahan makanan terutama didasarkan atas kebutuhan 
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makan untuk seluruh keluarga petani, sedangkan putusannya 

untuk menanam tanaman perdagangan didasarkan atas iklim, 

ada tidaknya modal, tujuan penggunaan hasil penjualan 

tanaman tersebut dan harapan harga (Mubyarto, 1989). 

Sebagian besar masyarakat petani yang 

bermatapencaharian bertani tidak bisa lepas dari usaha ternak 

sapi, baik untuk keperluan tenaga, pupuk, atau lain 

sebagainya, sebab sapi merupakan kawan baik petani dalam 

rangka pengolahan tanah pertanian. Kehidupan maju-

mundurnya ternak sapi selama ini tergantung pula pada usaha 

pertanian. Karena adanya usaha pertanian yang lebih maju 

berarti akan menunjang produksi pakan ternak berupa hijauan, 

hasil ikutan pertanian berupa biji-bijian atau pakan penguat, 

yang kesemuanya sangat diperlukan oleh sapi. Jadi, baik usaha 

ternak sapi ataupun usaha pertanian kedua-duanya masih 

saling bergantung dan saling menghidupi (Sugeng, 2006). 

Usahatani meliputi usahatani tanaman semusim yaitu 

tanaman yang ditananam berdasrkan musimnya seperti 

tanaman-tanaman palawija (padi, jagung, kacang, ubi kayu, 

sayur-sayuran dll) Zaini dkk. (2003) dalam Priyanti (2007) 

menyatakan bahwa program peningkatan produktifitas padi 

terpadu yang dicanangkan oleh departemen pertanian 

menunjukkan bahwa introduksi teknologi pertanian terpadu 

tanaman-ternak setelah dua kali musim tanam berlangsung, 

mampu meningkatkaan produktifitas padi sawah sekitar 1 ton 

per Ha dan pendapatan petani meningkat antara Rp. 900 ribu - 

Rp. 1 Juta per hektar musim tanam. Pengolahan tanaman dan 

sumber daya terpadu merupakan satu pendekatan inovatif 

dalam upaya meningkatkan efesiensi usaha tanaman semusim 

melalui penerapan komponen teknologi yang memiliki efek 

sinergistik. 
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Ahmadi (2003) menyatakan bahwa masyarakat itu 

mula-mula terdiri dari small family (keluarga kecil), yaitu 

suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya paling 

banyak 2 atau 3 anak, pada keluarga kecil ini anak-anak lebih 

banyak menikmati segi social ekonomi dan lebih banyak 

diperhatikan orang tuanya. Longenecker et al. (2001) 

menambahkan bahwa jumlah anggota keluarga menentukan 

kesuksesan dalam usaha yang dikelola anggota keluarga. 

2.3.  Sistem Integrasi Lahan Sawah Dengan Ternak 

Sistem usahatani yang dapat mengembangkan dan 

mempertahankan stabilitas pendapatan petani salah satunya 

adalah mengembangkan sistem usahatani terpadu (farming 

system). Usahatani terpadu adalah konsep pengembangan 

pertanian yang memandang usahatani sebagai suatu sistem. 

Pada sistem yang dilakukan terdapat hubungan antar cabang 

usahatani, baik dalam pengggunaan input maupun dalam 

tingkat output yang dihasilkan. Peran petani sangatlah penting 

dalam memadukan berbagai kombinasi cabang usahatani agar 

saling memberi keuntungan satu sama lain. 

Ciri utama integrasi tanaman ternak adalah adanya 

sinergisme atau keterkaitan yang saling menguntungkan antara 

tanaman dan ternak. Petani memanfaatkan kotoran ternak 

sebagai pupuk organik untuk tamanannya, kemudian 

memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan ternak (Ismail 

dan Djajanegara, 2004). Pada model integrasi tanaman ternak, 

petani mengatasi permasalahan ketersediaan pakan dengan 

memanfaatkan limbah tanaman seperti jerami padi, jerami 

jagung, limbah kacang-kacangan, dan limbah pertanian 

lainnya. Terutama pada musim kering, limbah ini bisa 
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menyediakan pakan berkisar 33,3% dari total rumput yang 

diberikan (Kariyasa, 2003). 

Handayani (2009), mengemukakan bahwa berdasarkan 

alokasi lahan, tenaga kerja, modal serta ketersediaan pakan 

dan kemampuan ternak dalam menyediakan kompos demikian 

pula secara ekonomi, maka model integrasi yang dapat 

dikembangkan di Kabupaten Donggala adalah model integrasi 

padi-ternak dengan pilihan komposisi pakan 6 bulan musim 

hujan hijauan berasal dari rumput dan 6 bulan musim kering 

hijauan berasal dari jerami fermentasi, sedangkan untuk model 

kakao-ternak, maka model integrasi dengan komposisi hijauan 

70 persen rumput dan 30 persen kulit bauah kakao yang 

memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Hasil analisis 

terhadap pendapatan usahatani baik secara integrasi maupun 

tanpa integrasi menunjukkan bahwa pendapatan yang 

diperoleh melaui integrasi padi ternak lebih tinggi 20.94 

persen dari pola usahatani tanpa integrasi, sedangkan 

pendapatan untuk pola integrasi kakao-ternak justru lebih 

rendah 15.20 persen dibandingkan tanpa integrasi. 

Sistem usahatani yang dapat mendukung 

pembangunan pertanian di wilayah pedesaan salah satunya 

adalah sistem integrasi tanaman ternak. Ciri utama dari 

pengintegrasian tanaman dengan ternak adalah terdapatnya 

keterkaitan yang saling menguntungkan antara tanaman 

dengan ternak. Keterkaitan tersebut terlihat dari pembagian 

lahan yang saling terpadu dan pemanfaatan limbah dari 

masing masing komponen. Saling keterkaitan berbagai 

komponen sistem integrasi merupakan faktor pemicu dalam 

mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat tani dan 

pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan (Kariyasa 

dkk., 2005). Ditambahkan pula oleh Suryanti (2001), bahwa 
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sistem integrasi tanaman ternak mengemban tiga fungsi pokok 

yaitu memperbaiki kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi, memperkuat ketahanan pangan dan memelihara 

keberlanjutan lingkungan. 

Integrasi tanaman dan ternak dimasukkan untuk 

mendukung pertanian berkelanjuatan, penggunaan sumber 

daya alam secara optimal dan efesiensi penggunaan lahan 

dalam upaya peningkatan pendapatan, telah kita sadari 

bersama bahwa ternak memberikan kontribusi yang besar 

terhadap kesejahteraan petani, namun hingga kini peranan 

ternak tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh 

sebagian besar petani. Ternak ruminansia dapat memanfaatkan 

hasil ikutan dan sisa hasil pertanian untuk kebutuhan pakannya  

(Prasetyo dkk., 2001). Dilain pihak dengan penguasaan lahan 

antara 0,25-0,3 Ha penggunaan pupuk anorganik semakin 

berlebihan dalam upaya peningkatan hasil, justru 

memperburuk kondisi lahan, dalam keadaan demikian 

pemberian pupuk kandang menjadi keharusan. Pemberian 

pupuk kandang selain untuk perbaikan tanah juga efesiensi 

penggunaan pupuk anorganik yang semakin mahal dan sulit 

dicari. Membaiknya kondisi fisik lahan dan efesiensi dalam 

penggunaan pupuk diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan. 

Konsep pertanian terpadu atau sistem usahatani 

integrasi tanaman dan ternak sebenarnya telah dikenal dan 

diterapkan sejak petani mengenal pertanian namun dalam 

penerapannya belum memperhatikan untung atau ruginya serta 

kelestarian lingkungan, penelitian terpadu secara sistematis 

telah dimulai pada tahun 1980-an. Penelitian ini 

mempertimbangkan aspek kelanjutan (sustainable), secara 

ekonomi layak (economically testable) dan secara politis 
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diterima (politically desirable), pada dekade tahun 1990-an 

telah di intensifkannya integrasi tanaman padi dengan ternak 

sapi, dalam hal ini dioptimalkan pemanfaatan (Dwiyanto dkk., 

2001). Bertitik tolak dari hal tersebut, beberapa program 

peningkatan pendapatan mengacu pada program integrasi 

tanaman degan ternak degan melibatkan ternak (Kusnadi, 

2007). 

2.4. Tinjauan Ekonomis Sapi Potong 

Sapi potong merupakan komoditas sub sektor 

peternakan yang sangat potensial. Hal ini bisa dilihat dari 

tingginya permintaan akan daging sapi. Sejauh ini Indonesia 

belum mampu menyuplai atau mencukupi semua kebutuhan 

daging tersebut, akibatnya pemerintah terpaksa membuka kran 

inpor sapi hidup maupun daging sapi dari negara lain, 

misalnya Australia dan Selandia Baru. Usaha peternakan sapi 

potong pada saat ini masih tetap menguntungkan. Pasalnya, 

permintaan pasar akan daging sapi masih terus 

memperlihatkan adanya peningkatan, selain dipasar domestik, 

permintaan daging di pasar luar negeri juga cukup tinggi 

(Rianto dan Purbowati, 2009). 

Ternak sapi potong di Indonesia memiliki arti yang 

sangat strategis, terutama dikaitkan dengan fungsinya sebagai 

penghasil daging, tenaga kerja, penghasil pupuk kandang, 

tabungan, atau sumber rekreasi. Arti yang lebih utamanya 

adalah sebagai komoditas sumber pangan hewani yang 

bertujuan untuk mensejahterakan manusia, memenuhi 

kebutuhan selera konsumen dalam rangka meningkatkan 

kualitas hidup, dan mencerdaskan masyarakat (Santosa dan 

Yogaswara, 2006). 
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Indonesia dengan jumlah penduduk diatas 220 juta jiwa 

juga membutuhkan pasokan daging sapi dalam jumlah yang 

besar. Sejauh ini, peternakan domestik belum mampu 

memenuhi permintaan daging dalam negeri. Timpangnya 

antara pasokan dan permintaan ternyata masih tinggi, tidak 

mengherankan jika lembaga yang memiliki otoritas tertinggi 

dalam hal pertanian termasuk petenakan. Departemen 

Pertanian (Deptan) mengakui masalah utama usaha sapi 

potong di Indonesia terletak pada suplai yang selalu 

mengalami kekurangan setiap tahunnya. Sementara laju 

pertumbuhan konsumsi dan pertambahan penduduk tidak 

mampu diimbangi oleh laju peningkatn populasi sapi potong. 

Pada gilirannya, kondisi seperti ini memaksa Indonesia untuk 

selalu melakukan inpor, baik dalam bentuk sapi hidup maupun 

daging dan jeroan sapi (Anonimus, 2010). 

Sapi potong merupakan salah satu komponen usaha 

yang cukup berperan dalam agribisnis pedesaan, utamanya 

dalam sistem integrasi dengan subsektor pertanian lainnya, 

sebagai rantai biologis dan ekonomis sistem usahatani. Terkait 

dengan penyediaan pupuk, maka sapi dapat berfungsi sebagai 

"pabrik kompos". Seekor sapi dapat menghasilkan kotoran 

sebanyak 8-10 kg/hari yang apabila diproses akan menjadi 4-5 

kg pupuk organik. Potensi pupuk organik ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk mernpertahankan 

kesuburan lahan, melalui siklus unsur hara secara sempurna 

(Mariyono dkk., 2010). 

Menurut Ahmadi (2003), dengan adanya tingkat 

pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang 

mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam 

kehidupannya. Keterbatasan keterampilan atau pendidikan 
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yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk 

masuk dalam dunia kerja. 

Kendala utama yang dihadapi petani dalam 

meningkatkan produktivitas sapi adalah tidak tersedianya 

pakan secara memadai terutama pada musim kemarau di 

wilayah yang padat ternak. Untuk itu peternak di beberapa 

lokasi di Indonesia telah mengembangkan sistem integrasi 

tanaman ternak (Crops Livestock System, CLS). Pada saat ini 

telah dikembangkan berbagai model integrasi antara lain 

Ternak - Padi, Ternak - Hortikultura dan Ternak – Sawit 

(Anonimus, 2010). 

Menurut Kariyasa dan Kasryno (2004), menyatakan 

bahwa usaha ternak sapi akan efisien jika manajemen 

pemeliharaan diintegrasikan dengan tanaman sebagai sumber 

pakan bagi ternak itu sendiri. Ternak sapi menghasilkan pupuk 

untuk meningkatkan produksi tanaman, sedangkan tanaman 

dapat menyediakan pakan hijauan bagi ternak. 

Satuan ternak yang sehubungan dengan ternak itu 

sendiri dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu: 

1. Sapi dewasa (umur > 2 tahun) dinyatakan dalam 1 ST 

2. Sapi Muda (umur 1-2 tahun) dinyatakan dalam 0,5 ST 

3. Anak Sapi (umur < 1 tahun) dinyatakan dalam 0,25 ST 

2.5. Pendapatan Rumah Tangga Petani-Ternak 

Pendapatan petani-ternak merupakan penghasilan dari 

penjualan hasil usaha pertanian dan peternakan dikurangi 

biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi hasil dari usaha 

pertanian dan peternakan. Sumber pendapatan dari sektor 

pertanian terdiri dari usahatani (padi, palawija, sayuran, buah-

buahan dan lain-lain) sedangkan pendapatan dari peternakan 

antara lain ( dari ternak besar, kecil, unggas, kolam dan lain-
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lain). Sedangkan pendapatan dari non pertanian dan 

peternakan dibagi menjadi pendapatan dari perdagangan, 

industri rumah tangga, buruh non pertanian, pegawai, jasa dan 

lain-lan (Hidayat dkk., 2004).  

Pendapatan mencerminkan kemampuan seseorang 

dalam melakukan konsumsi baik secara kuantitas maupun 

secara kualitas. Semakin besar pendapatan yang diperoleh 

maka kemampuan untuk memperoleh kebutuhan pangan 

maupun non pangan semakin meningkat begitu pula 

sebaliknya. Teori Engel’s menyatakan bahwa semakin tinggi 

tingkat pendapatan rumah tangga semakin rendah persentase 

untuk pengeluaran konsumsi makanan (Sumarwan, 1993). 

Dalam usaha peternakan pendapatan dapat dipengaruhi 

oleh biaya produksi dan jumlah ternak yang dikeluarkan atau 

dijual, semakin rendah biaya pruduksi yang dikeluarkan maka 

akan semakin tinggi pendapatan yang akan diterima. 

Soekartawi (1995) mengatakan bahwa pendapatan usaha 

ternak sapi sangat dipengaruhi oleh banyak nya ternak yang 

dijual oleh peternak itu sendiri sehingga semakin banyak 

jumlah sapi maka semakin tinggi pendapatan bersih yang 

diperoleh. Nukra (2005) berpendapat bahwa besar pendapatan 

yang diperoleh peternak sapi potong mengalami peningkatan 

seiring dengan meningkatnya jumlah ternak yang dimiliki. 

BPS (1996) menyatakan bahwa pendapatan rumah 

tangga yaitu seluruh penghasilan penerimaan berupa uang atau 

barang dari semua anggota keluarga yang diperoleh baik dari 

upah atau gaji, ataupun dari pendapatan rumah tangga, 

sedangkan pendapatan uang adalah segala pendapatan berupa 

uang yang bersifat regular atau diteriman sebagai balas jasa. 

Sumber dari pendapatan uang biasanya berupa gaji, upah dan 

lain-lain, pendapatan beresih dari usaha sendiri dan pekerjaan 
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bebas seperti pendapatan dan penjualan barang yang dimiliki, 

hasil investasi bunga modal, tanah, bunga pensiunan. 

Sedangkan pendapatan berupa barang adalah pendapatan yang 

bersifa regular atau biasa, akan tetapi tidak selalu berbentuk 

balas jasa dan biayanya diterima dalam bentuk barang atau 

jasa. 

Pendapatan rumah tangga tidaklah hanya berasal dari 

satu sumber saja, tetapi bisa berasal dari dua atau lebih sumber 

pendapatan. Ragam sumber pendapatan tersebut diduga 

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan itu sendiri. Tingkat 

pendapatan yang rendah mengharuskan anggota keluarga 

untuk bekerja atau berusaha untuk mendapatkan penghasilan 

yang lebih besar (Mardikanto, 1993). Sedangkan Munawir 

(2002) menyatakan bahwa pendapatan dari sektor pertanian 

yang termasuk peternak masih sangat menonjol didaerah 

pedesaan. 

Mengatahui besarnya pendapatan rumah tangga 

peternak sapi potong (ditinjau dari pemeliharaan usaha sapi 

potong rakyat) dapat dihitung dengan analisa usaha tani yaitu 

dihitung dengan menggunakan rumus (Soekartawi, 1995) 

π = TR – (FC + VC) 

Keterangan:  

π    = Pendapatan usahatani (Rp/ tahun) 

TR = Penerimaan ( Rp/ tahun) 

FC = Biaya tetap (Rp/ tahun) 

VC = Biaya tidak tetap  

Total pendapatan rumah tangga petani-ternak dapat 

dihitung dengan rumus Prawirokusumo (1990) : 
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I = ∑P +∑NP 

Keterangan : 

I      = Pendapatan rumah tangga (Rp/ tahun) 

P     = Pendapatan sektor pertanian dan peternakan (Rp/tahun) 

NP = Pendapatan diluar sektor pertanian dan peternakan 

(Rp/tahun) 

Evenson (1978) yang dikutip dari Susetyanto (2012) 

menyatakan bahwa kendala pendapatan untuk membeli barang 

dan jasa dipasar adalah: 

∑Pi . Xi = Y + ∑Wj . Tmj 

Keterangan :  

Pi    = Harga komoditas Xi 

Xi   = Komoditas atau bahan mentah yang diperoleh dipasar 

Y   = Pendapatan bukan dari bekerja 

Wj  = Tingkat upah anggota keluarga dalam rumah tangga ke-j 

Tmj = Vektor jumlah anggota keluarga dalam rumah tangga  

Kendala anggaran atau pendapatan  baran dan jasa yang 

dibeli di pasar menurut Singh (1986) yang dikutip dari 

Susetyanto (2012) adalah: 

Xm = W. Nf + V 

Keterangan :  

Xm = Pendapatan Rumah tangga 

W  = upah tenaga kerja atau gaji 

Nf  = Tenaga kerja yang digunakan 

V  = Penerimaan lainnya 
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2.6.  Analisis Biaya dan Pendapatan Petani-Ternak 

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab 

suatu tingkat harga yang tidak dapat menutupi biaya akan 

mengakibatkan kerugian operasional maupun biaya non 

operasional yang menghasilkan keuntungan. Biaya dibedakan 

menjadi dua yaitu biaya variabel yang merupakan biaya yang 

berubah-ubah untuk setiap tingkatan, serta biaya tetap yaitu 

biaya yang dikeluarkan walaupun produksi tidak berjalan 

(Swastha dan Sukartjo, 1993). 

2.6.1. Biaya Produksi 

Biaya Produksi merupakan biaya yang harus 

dikeluarkan oleh pengusaha untuk dapat menghasilkan output 

atau semua faktor produksi yang digunakan untuk 

menghasilkan output (Rosyidi, 1996) sedangkan Soekartawi 

(2003), menyatakan bahwa biaya produksi adalah nilai dari 

semua faktor produksi yang digunakan, baik dalam bentuk 

benda maupun jasa selama proses produksi berlangsung. 

Menurut Abidin (2002), pencatatan perlu dilakukan 

untuk dua pos besar, yaitu pos penegularan atau biaya dan pos 

pendapatan. Biaya dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang besarnya 

tetap, walaupun hasil produksinya berubah sampai batas 

tertentu. Termasuk dalam biaya tetap yaitu biaya sewa lahan, 

pembuatan kandang, pembelian peralatan, penyusutan 

kandang, penyusutan peralatan, penyusutan ternak dan pajak 

ternak. Biaya tetap dikeluarkan secara berkala dimana 

besarnya relatif tetap dan tidak bergantung pada besarnya 

jumlah produksi yang dihasilkan. 
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2. Biaya Variabel (Variabel Cost) 

Biaya variabel (variabel cost) adalah biaya yang 

jumlahnya berubah jika hasil produksinya berubah. Termasuk 

dalam biaya ini yaitu biaya pembelian pakan, biaya pembelian 

bibit, biaya obat-obatan, dan tenaga kerja. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa diluar biaya tersebut, perlu juga 

diperhitungkan biaya-biaya yang pada usaha peternakan 

tradisional tidak pernah diperhitungkan, seperti perhitungan 

gaji tenaga kerja dari anggota keluarga, bunga modal, dan 

biaya penyusutan. 

3. Biaya Total 

Menurut Swastha dan Sukartjo (1993), menyatakan 

bahwa biaya total adalah keseluruhan biaya yang 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 Total = Biaya Tetap + Biaya variabel, biaya total 

adalah pengeluaran yang ditanggung perusahaan untuk 

membeli  berbagai macam input atau faktor-faktor yang 

dibutuhkan untuk keperluan produksinya (Mankiw, 2000). 

Dalam biaya produksi sangat penting mengetahui besarnya 

biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Biaya tenaga kerja 

adalah biaya yang dikeluarkan dalam setiap usaha yang harus 

diperhitungkan besar kecilnya dari tenaga kerja yang 

digunakan. Tenaga kerja merupakan alat kekuatan fisik dan 

otak manusia yang tidak dapat dipisahkan dari manusia dan 

ditujukan pada usaha produksi. Tenaga kerja berkaitan erat 

dengan konsep penduduk, dalam hal ini pengertian tenaga 

kerja adalah semua penduduk usia (15-64) tahun yakni 
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penduduk yang potensial dapat bekerja dan yang tidak bekerja 

tetapi siap untuk bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. 

Tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja pria, wanita dan anak-

anak yang berasal dari dalam keluarga dan luar keluarga. 

2.6.2. Penerimaan dan Pendapatan 

Soekartawi dkk. (1986) dalam (Siregar, 2009) 

menyatakan bahwa penerimaan merupakan nilai produk total 

usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual 

maupun yang tidak dijual sedangkan menurut Soeharjo dan 

Patong (1973), dalam (Siregar, 2009) menyatakan bahwa 

penerimaan merupakan hasil perkalian dari produksi total 

dengan harga per satuan. Produksi total adalah hasil utama dan 

sampingan, sedangkan harga adalah harga pada tingkat usaha 

tani atau harga jual petani. 

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 penerimaan 

dan TC adalah total biaya (Soekartawi, 1995). Asna (2009) 

menambahkan bahwa penerimaan rata-rata usahatani-ternak 

akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya skala 

usaha. 

Bentuk umum penerimaan dari penjualan yaitu TR = P 

x Q ; dimana TR adalah total revenue atau penerimaan, P 

adalah Price atau harga jual perunit produk dan Q adalah 

Quantity atau jumlah produk yang dijual, dengan demikian 

besarnya penerimaan tergantung pada dua variabel harga jual 

dan variabel jumlah produk yang dijual (Rasyaf, 2003). 

Analisis pendapatan berfungsi untuk mengukur berhasil 

tidaknya suatu kegiatan usaha, menentukan komponen utama 
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pendapatan dan apakah komponen itu masih dapat 

ditingkatkan, atau tidak. Kegiatan usaha dikatakan berhasil 

apabila pendapatannya memenuhi syarat cukup untuk 

memenuhi semua sarana produksi. (Siregar, 2009). 

2.7. Teori Regresi 

Menurut Gujarati (2006) analisis regresi adalah studi 

tentang hubungan antar satu variabel yang disebut Variabel tak 

bebas atau variabel yang dijelaskan dan satu atau lebih 

variabel lain yang disebut variabel bebas atau variabel 

penjelas. 

Analisis regresi bisa memiliki salah satu dari beberapa 

tujuan dibawah ini: 

1. Untuk menafsir nilairata-rata dari variabel tak bebas, 

berdasarkan nilai variabel bebas yang ada. 

2. Untuk menguji hipotesis tentang sifat ketergantungan 

antar variabel. Hipotesis ini dibuat berdasarkan teori 

ekonomi. 

3. Untuk memprediksi atau meramalkan nilai rata-rata dari 

dari variabel tak bebas berdasar nilai variabel bebas yang 

berada diluar sampel. 

2.7.1. Analisis Regresi Berganda 

Menurut Gujarati (2006), model regresi berganda adalah 

model regresi dengan lebih dari satu variabel penjelas dan 

disebut berganda karena banyaknya faktor (dalam hal ini, 

Variabel) yang mungkin mempengaruhi variabel tak bebas. 

Model rumus regresi berganda tersebut adalah sebagai berikut: 

Y = β0 + β1 X1 +  β2 X2+ ….+βnXn + e 

Keterangan: 

Y  = Variabel Dependen 
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β0  = Konstanta 

β1, β2 = Koefisien Regresi 

X1, X2 = Variabel Bebas  

e  = Standard Error  

Supranto (2001) menambahkan bahwa analisis regresi 

linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Model 

analisis yang digunakan merupakan regresi linier berganda 

dengan menuggunakan bantuan perangkat lunak (software) 

pada program Statistical Product and Service Solution (SPSS). 

Versi 17.000 for Windows. 

 Masalah-masalah dalam Regresi linear Berganda antara 

lain: 

1. Multikolinearitas 

Menurut Gujarati (1997), satu dari asumsi model linear 

klasik adalah bahwa tidak terdapat multikolinearitas di antara 

variabel yang menjelaskan yang termasuk dalam model. 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang 

sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel 

yang menjelaskan dari model regresi, adapun beberapa metode 

pendeteksian Kolinearitas adalah dengan cara: 

a. Kolonieritas seringkali diduga ketika R
2 

tinggi (Misalnya: 

antara 0,7-1) dan ketika korelasi derajat nol juga tinggi, 

tetapi tak satupun atau sangat sedikit koefisien regresi 

parsial yang secara individual penting secara statistik atas 

dasar pengujian t yang konvensional. Jika R
2
 tinggi,ini akan 

berarti bahwa uji F dari prosedur analisis varians dalam 

sebagian kasus akan menolak hipotesis nol bahwa nilai 

koefisien kemiringan parsial secara simultan sebenarnya 

adalah nol, meskipun uji t sebaliknya. 
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b. Model yang hanya meliputi dua variabel yang menjelaskan, 

ide yang cukup baik dari kolinearitas dapat diperoleh 

dengan memeriksa korelasi derajat-nol atau sederhana 

antara dua variabel tadi, apabila korelasi ini tinggi biasanya 

multikolinearitas adalah penyebabnya. 

c. Koefisien korelasi derajat-nol dapat menyesatkan dalam 

model yang meliputi lebih dari dua variabel X karena ada 

kemungkinan untuk mempunyai korelasi derajat nol yang 

rendah dan ternyata mendapatkan multikolinearitas tinggi. 

Dalam hal ini orang perlu memeriksa koefisien korelasi 

parsial. 

d. Jika R
2 

tinggi tetapi korelasi parsial rendah, 

multikolinearitas merupakan satu kemungkinan. Di sini 

satu atau lebih variabel mungkin berlebihan, tetapi jika R
2
 

tinggi dan korelasi parsial juga tinggi, multikolinearitas 

mungkin tidak bisa dideteksi. 

2. Asumsi Kenormalan 

Regresi linear normal klasik mengasumsikan bahwa tiap 

Xi didistribusikan secara normal. Sambil dicatat bahwa untuk 

dua variabel yang di distribusikan secara normal, berarti kedua 

variabel tersebut independent (bebas). Priyatno (2012) 

menyatakan bahwa uji One Sample Kolomogorov Smirnov 

digunakan untuk mengetahui distribusi data, dalam hal ini 

untuk mengetahui apakah data residual terdistribusi normal 

atau tidak, jika nilai signifikansi lebih dari 0.05. Uyanto 

(2009) yang menyatakan bahwa dalam Normal Probability 

Plot jika sampel data berasal dari suatu populasi yang 

terdistribusi normal, maka titik-titik nilai data akan terletak 

kurang lebih dalam satu garis lurus.  
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3. Heteroskedastisitas 

Satu asumsi penting dari model regresi linear klasik 

adalah bahwa gangguan (disturbance) ui yang muncul dalam 

fungsi regresi populasi adalah homoskedastistik yaitu semua 

gangguan tadi memiliki varians yang sama, jika asumsi ini 

tidak dipenuhi, kita mempunyai heteroskedastisitas. 

4. Korelasi Pearson 

Sarwono (2006), menyatakan bahwa koefisien korelasi 

adalah pengukuran statistik koavarian atau asosiasi antar dua 

variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. 

Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan linier dan 

arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi 

positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. 

Artinya jika nilai variabel X tinggi maka nilai variabel Y akan 

tinggi pula. Untuk memudahkan melakukan interpretasi 

mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel penulis 

memberikan kriteria sebagai berikut: r : 0 tidak ada korelasi, r 

: > 0 - 0,25 : korelasi sangat lemah, r : >0,25- 0,5 : korelasi 

cukup, r: >0,5 – 0,75 : korelasi kuat, r >0,75-0,90 : korelasi 

sangat kuat, r:1 korelasi sempurna. 

 


