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ANALYSIS OF THE SQUEEZE HUSBANDRY EFFORT INCAME  
IN KARUNIA MILK COMPANY AT JONG BIRU VILLAGE 

GAMPENGREJO DISTRICT KEDIRI REGENCY 
 

 ABSTRACT 
 

 This research was held on February 19th to March 18th 2007 at Karunia 
Milk Company, Jong Biru Village Gampengrejo District Kediri Regency. The 
research used descriptive method. Data was analysed using economic analysis and 
statistic analysis. 

The income obtained at 2003 was 405,803,679 rupiahs; at 2004 was 
418,217,158 rupiahs; at 2005 was 549,789,789 rupiahs and at 2006 was 
736,822,210 rupiahs. The effort efficiency at 2003 was 1,27; at 2004 was 1,27; at 
2005 was 1,32 and at 2006 was 1,40. The effort rentability is suitable to be 
developed because its value is higher than the bank interest rate. The advice is for 
campany is expected to increase the effort scale and production cost so the effort 
income will also increase. 

 

Keyword : effort income, effort efficiency and effort rentability 
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ANALISIS PENDAPATAN USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH 
PADA PERUSAHAAN SUSU KARUNIA DESA JONG BIRU 

KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI 
 

RINGKASAN 
 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Februari – 18 Maret 2006 di 
Perusahaan Susu Karunia di desa Jong Biru kecamatan Gampengrejo kabupaten 
Kediri. Latar belakang dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara skala usaha dan biaya produksi terhadap pendapatan usaha. 

 Tujuan penelitian adalah mengetahui pendapatan usaha, mengetahui 
efisiensi usaha dan mengetahui hubungan antara skala usaha dan biaya produksi 
terhadap pendapatan usaha peternak di Perusahaan Susu Karunia. Kegunaan 
penelitian adalah bahan informasi bagi Perusahaan Susu Karunia tentang analisis 
pendapatan usaha sapi perah, menambah pengetahuan tentang usaha beternak sapi 
perah bagi mahasiswa dan sebagai sumber informasi untuk penelitian selanjutnya. 
Materi penelitian adalah Perusahaan Susu Karunia di desa Jong Biru kecamatan 
Gampengrejo kabupaten Kediri. Sampel yang digunakan adalah dengan 
menggunakan data selama 4 tahun dengan perbedaan jumlah ternak yang 
dipelihara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Analisis 
data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskristif dan analisis 
kuantitatif terdiri dari perhitungan total biaya, penerimaan, pendapatan, efisiensi 
usaha dan rentabilitas usaha. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh 
perusahaan berbeda setiap tahun, hal ini disebabkan oleh skala usaha dan biaya 
produksi yang berbeda. Biaya produksi Perusahaan Susu Karunia tahun 2003 
sebesar Rp. 1.490.180.321, tahun 2004 sebesar Rp. 1.555.234.542, tahun 2005 
sebesar Rp. 1.719.991.211 dan tahun 2006 sebesar Rp. 1.825.705.890. Pendapatan 
tahun 2003 sebesar Rp. 405.803.679, tahun 2004 sebesar Rp. 418.217.158, tahun 
2005 sebesar Rp. 549.789.789 dan tahun 2006 sebesar Rp 736.822.210. Efisiensi 
usaha berdasarkan R/C ratio diperoleh tahun 2003 sebesar 1,27; tahun 2004 
sebesar 1,27; tahun 2005 sebesar 1,32 dan tahun 2006 sebesar 1,40. Efisiensi 
usaha perusahaan tersebut sudah dapat dikatakan layak untuk dikembangkan 
karena nilai efisiensi usaha lebih besar dari 1. Rentabilitas Perusahaan Susu 
Karunia tahun 2003 sebesar 17,69%, tahun 2004 sebesar 17,74%, tahun 2005 
sebesar 21,84% dan tahun 2006 sebesar 27,77%. Rentabilitas perusahaan tahun 
2003 sampai tahun 2005 dapat dikatakan buruk dan tahun 2006 rendah. Hasil 
analisis regresi hubungan antara pendapatan usaha dengan skala usaha dan biaya 
produksi diperoleh persamaan regresi Y = -1,2 x 10 9 +  4259288 X1 + 0,488 X2.

 Kesimpulan dari penelitian adalah semakin besar skala usaha dan biaya 
produksi maka semakin besar pendapatan usaha yang diperoleh Perusahaan Susu 
Karunia. Saran yang diberikan kepada perusahaan adalah untuk meningkatkan 
skala usaha sehingga akan meningkatkan pendapatan usaha, dengan menekan 
biaya pakan dengan cara memperhatikan kualitas pakan yang berpengaruh 
terhadap penjualan susu sehingga akan menambah pendapatan usaha. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pembangunan peternakan saat ini merupakan kelanjutan dari 

pembangunan peternakan sebelumnya dan merupakan bagian dari pembangunan 

peternakan jangka panjang. Sub sektor peternakan yang merupakan bagian 

integral dari pembangunan pertanian telah banyak memberikan sumbangan 

terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah telah 

memberikan perhatian khusus terhadap bidang peternakan mengingat prospek 

pengembangannya yang sangat baik sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian integral dari 

pembangunan pertanian secara umum yang diharapkan akan terus meningkatkan 

perannya sebagai penghasil pangan khususnya protein hewani. Tujuannya adalah 

meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, mencukupi kebutuhan 

makanan yang bergizi di era industrialisasi yang direncanakan dalam program 

pembangunan (Prawirokusumo, 1990). 

Pembangunan sub sektor peternakan di Indonesia mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan produksi ternak yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan 

petani ternak, memperbaiki keadaan lingkungan, meningkatkan kesempatan 

berusaha, membuka lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tujuan jangka panjang 

pembangunan sub sektor peternakan salah satunya adalah tercapainya standar 
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kecukupan gizi dari hasil ternak bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan usaha 

peternakan sapi perah di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun akibat meningkatnya permintaan bahan pangan asal ternak sejalan dengan 

meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan perkapita masyarakat dan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya susu sebagai salah satu sumber protein hewani.  

Tahun 1999 pemerintah berusaha meningkatkan produksi susu dalam 

negeri sampai mencapai 630 ribu ton dengan sasaran konsumsi susu dari 4,53 

kg/kapita/tahun menjadi 6,19 kg/kapita/tahun. Tahun 2000 sasaran konsumsi 

ditingkatkan menjadi 9,7 kg/kapita/tahun (Soehadji, 1995). Tahun 2001 

pemerintah juga menargetkan konsumsi susu meningkat menjadi 16 

kg/kapita/tahun. Kebutuhan susu dalam negeri pada tahun 2002 mencapai 800 

ribu ton sedangkan produksi susu dalam negeri baru mampu mencukupi sebanyak 

400 ribu ton sisanya diimpor dari Australia dan Selandia Baru.  

 Salah satu bidang peternakan yang mengalami kemajuan pesat adalah 

usaha sapi perah. Anonymous (2003) menyatakan bahwa jumlah populasi sapi 

perah meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada 2000 sebesar 130.640 ekor, tahun 

2001 sebesar 130.922 ekor atau meningkat sebesar 0,22 % dan pada tahun 2002 

sebesar 131.262 ekor atau meningkat sebesar 0,26 % sedangkan pada tahun 2003 

sebanyak 131.629 ekor atau meningkat sebesar 0,28 %. Usaha ternak sapi perah 

merupakan cabang peternakan yang mempunyai nilai gizi tinggi sehingga menjadi 

salah satu komoditas utama dalam sub sektor peteranakan. Peningkatan 

kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan konsumsi susu. 

Produksi susu nasional selalu diusahakan mengalami peningkatan secara 

signifikan. 
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 Potensi yang ada dalam masyarakat untuk memenuhi tingkat konsumsi 

susu adalah petani yang memelihara sapi perah secara tradisional. Usaha 

pemerintah untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri dilakukan melalui 

peningkatan populasi ternak sapi perah dengan cara mengintensifkan program 

inseminasi buatan, mengimpor sapi-sapi betina dan memberikan kemudahan 

dalam pengembangan usaha peternakan sapi perah dengan memberi kemudahan 

dalam mendapatkan kredit dengan jangka waktu pengembalian dan bunga yang 

meringankan peternak sapi perah. 

 Usaha sapi perah rakyat tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, baik 

sebagai usaha peternakan rakyat maupun sebagai perusahaan peternakan komersil. 

Tujuan utama dari perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan perusahaan. 

Keuntungan dapat dicapai apabila perusahaan dijalankan dengan manajemen yang 

baik, antara lain didukung oleh kemampuan peternak melakukan pengelolaan 

ternak pemeliharaanya, penyediaan sarana dan prasarana produksi, penyediaan 

pakan yang bermutu, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pemasaran 

hasil. Perusahaan melakukan berbagai usaha untuk menjaga agar kelangsungan 

hidupnya terjamin yaitu dengan memenuhi permintaan pasar atau dengan kata lain 

harus selalu bersifat dinamis dan fleksibel serta berusaha maju agar dapat 

memperbesar usahanya. 

 Perusahaan Susu Karunia merupakan bentuk perusahaan peternakan sapi 

perah yang memelihara ternak secara komersil dari tahun ke tahun. Kendala yang 

dihadapi usaha peternakan sapi perah adalah mengenai metode evaluasi mengenai 

perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran usaha peternakan sapi perah 

yang tepat sehinggga pendapatan yang diperoleh dapat layak untuk memenuhi 
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biaya produksi, untuk memenuhi hubungan antara skala usaha dan biaya produksi 

terhadap pendapatan usaha.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut : 

1. Berapa pendapatan usaha peternakan sapi perah yang diperoleh oleh 

Perusahaan Susu Karunia. 

2. Berapa besar efisiensi usaha bila dilihat dari R/C ratio usaha peternakan 

sapi perah di Perusahaan Susu Karunia. 

3. Hubungan antara skala usaha dan biaya produksi terhadap pendapatan 

usaha peternakan sapi perah di Perusahaan Susu Karunia. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pendapatan usaha peternakan sapi perah di Perusahaan Susu 

Karunia. 

2. Mengetahui efisiensi usaha peternakan sapi perah berdasarkan R/C ratio di 

Perusahaan Susu Karunia. 

3. Mengetahui Hubungan antara skala usaha dan biaya produksi terhadap 

pendapatan usaha peternakan sapi perah di Perusahaan Susu Karunia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :  
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1. Bahan informasi bagi Perusahaan Susu Karunia tentang analisis 

pendapatan usaha sapi perah. 

2. Menambah pengetahuan tentang usaha beternak sapi perah bagi 

mahasiswa. 

3. Sebagai sumber informasi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Hipotesa  

 Semakin besar skala usaha dan biaya produksi, maka semakin besar 

pendapatan usaha. 

 

1.6 Kerangka Pikir 

 Usaha peternakan sapi perah khususnya Perusahaan Susu Karunia dalam 

menjalankan usahanya memperoleh penerimaan dan mengeluarkan biaya 

produksi. Penerimaan yang diperoleh berasal dari penjualan susu, penjualan sapi 

afkir, penjualan pedet dan penjualan sapi jantan tetapi penerimaan yang paling 

besar diperoleh dari penjualan susu, sedangkan biaya produksi yang dikeluarkan 

oleh perusahaan diantaranya biaya tetap dan biaya tidak tetap.  

Biaya yang paling besar dikeluarkan adalah biaya pakan karena pakan 

digunakan untuk meningkatkan produksi susu yang berpengaruh pada penjualan 

susu. Penerimaan dan biaya produksi sangat mempengaruhi pendapatan maksimal 

salah satunya bisa didapatkan melalui skala usaha yang besar diharapkan dapat 

mengurangi biaya produksi yang lebih baik sehingga diperlukan analisa usaha 

dalam memperoleh pendapatan atau keuntungan. Analisa usaha yang digunakan 

untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang maksimal adalah R/C ratio 
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dan rentabilitas usaha. R/C ratio diperlukan untuk mengetahui efisiensi usaha 

apakah usaha tersebut layak dikembangkan atau tidak, R/C ratio diperoleh dari 

penerimaan dibagi dengan biaya yang dikeluarkan sedangkan rentabilitas usaha 

digunakan untuk mengetahui kemampuan skala usaha untuk menghasilkan 

pendapatan atau keuntungan. Hasil kemampuan skala usaha untuk menghasilkan 

laba keuntungan. Berikut ini kerangka pikir dari penjelasan diatas :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Peternakan Sapi Perah 

TOTAL COST Total Revenue  
 Penjualan susu 
 Pejualan sapi afkir 
 Penjualan sapi pedet 
 Penjualan sapi jantan Total Fixed Cost 

 Penyusutan  
 Sewa Tanah 
 Pajak  
 Bunga Modal 

Total Variabel Cost 
 Gaji Karyawan 
 Pakan  
 Bahan Bakar 
 Kesehatan Hewan 
 Telepon dan listrik 
 Kemasan 

R/C ratio RENTABILITAS USAHA 

EFISIENSI USAHA Kemampuan skala usaha untuk 
menghasilkan laba dalam suatu 
periode 

Pengembangan Usaha Sapi Perah 

PENDAPATAN USAHA 

 
    Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Keadaan Umum Peternakan Sapi Perah Di Indonesia 

Usaha peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan 

terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan 

komersil yang meliputi kegiatan menghasilkan daging, telur, susu, kulit serta 

usaha penggemukan ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan 

memasarkan tiap jenis ternak. Usaha peternakan adalah suatu kegiatan usaha 

dalam upaya meningkatkan manfaat ternak melalui operasional penerapan teknik 

tertentu yang secara ekonomis akan menguntungkan (Atmadilaga, 1991). 

Usaha peternakan sapi perah rakyat merupakan usaha peternakan sapi 

perah yang diusahakan oleh anggota keluarga petani peternak dengan jumlah sapi 

perah yang dipelihara antara 1 – 7 ekor dengan rata-rata pemilikan 3 ekor. 

Pengusahaan sapi perah sekitar 65-70 persen dari total populasi sapi perah 

dikelola oleh peternakan rakyat (Anonymous, 1984). Peternakan yang 

berlangsung dewasa ini tidak dapat dikatakan sebagai bagian integral dari pola 

usaha tani maksudnya tidak merupakan cabang usaha yang mendapatkan alokasi 

tersendiri dalam penggunaan bagian lahan, sehingga sumber hijauan pakan ternak 

tidak dihasilkan khusus dalam pola usaha teni tersebut (Widodo, 1994). 

Menurut Mubyarto (1993) peternakan di Indonesia pada umumnya dilihat 

dari pola pemeliharaanya dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : (1). 

peternakan rakyat dengan pola pemeliharaan tradisional dicirikan dengan 

keterampilan yang sederhana dan menggunakan bibit lokal dalam jumlah dan 
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mutu yang relatif terbatas. (2). peternakan rakyat dengan pola pemeliharaan semi 

komersil dicirikan dengan keterampilan yang dimiliki cukup, penggunaan bibit 

unggul, obat-obatan dan pakan penguat dengan tujuan utama adalah menambah 

pendapatan keluarga dan konsumsi sendiri dan (3). peternakan komersil yang 

mempunyai ciri-ciri dengan kemampuan dalam segi modal dan sarana produksi 

dengan teknologi yang agak modern serta tujuan utamanya adalah mengejar 

keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Usaha peternakan di Indonesia dibedakan dalam 4 usaha yaitu : (1). usaha 

sambilan (susistance) yaitu usaha peternakan rakyat yang pendapatan dari sub 

sektor peternakan kurang dari 30%, (2). usaha semi komersial, yaitu usaha 

peternakan rakyat yang pendapatan dari sub sektor peternakan 30-79%, (3). Usaha 

komersial yaitu usaha peternakan rakyat atau perusahaan yang pendapatan dari 

sub sektor peternakan 70-100%, (4). industri peternakan (industrial farming) 

perusahaan peternakan yang mengusahakan komoditi hasil peternakan pilihan 

yang dikelola secara mendasar dan pendapatan 100% dari sub sektor peternakan 

(Soehadji, 1995). 

 Prawirokusumo (1990) menyatakan bahwa usaha peternakan di Indonesia 

dapat diselenggarakan dalam dua bentuk yaitu usaha peternakan sapi perah rakyat 

dan perusahaan peternakan. Peternakan rakyat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut 

: (a). umumnya ternak dipelihara oleh petani peternak yang bertanah atau tidak 

bertanah sebagai usaha sambilan, (b). dipelihara dalam jumlah kecil dengan cara 

yang semurah-murahnya dalam rangka pembagian kerja diantara anggota 

keluarga, (c). penjualan ternak dilakukan hanya kalau membutuhkan uang tunai 

yang tidak didasarkan atas perhitungan ekonomi produksi, (d). tidak 
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menggunakan teknologi modern sehingga lebih bersifat meneruskan praktek 

tradisional dari generasi ke generasi. 

 Perusahaan peternakan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (a). ternak 

yang dipelihara dalam jumlah besar, (b). terbatas pada jenis ternak yang 

menggunakan responsi yang menguntungkan terhadap teknologi yang lebih 

tinggi, (c). memerlukan sarana produksi yang teratur dan terperinci, investasi 

modal yang lebih besar, (d). berlaku hukum input output artinya perhitungan 

untung dan rugi dilakukan menurut hukum ekonomi, (e). pencurahan tenaga kerja 

dan pengawasan yang lebih intensif (Prawirokusumo, 1990). 

 Perusahaan peternakan sapi perah adalah usaha yang benar-benar telah 

menerapkan prinsip-prisip ekonomi yaitu dengan tujuan keuntungan yang 

maksimal (Prawirokusumo, 1990). Mubyarto (1993) menyatakan bahwa usaha 

ternak sapi perah dalam bentuk perusahaan adalah suatu bentuk pemeliharaan sapi 

perah yang diselenggarakan secara komersial dimana semua pengorbanan yang 

berasal dari keluarga diperhitungkan sebagai biaya produksi. 

 Tujuan peternakan secara ekonomis adalah usaha komersial yang 

mendatangkan keuntungan dengan menggunakan prinsip ekonomi sehingga 

peternakan dapat bekerja pada keadaan optimal (Rasyaf, 1984). Tujuan 

pengembangan usaha peternakan sapi perah antara lain meningkatkan populasi 

sapi perah, meningkatkan produksi, meningkatkan pendapatan petani ternak, 

memperbaiki gizi masyarakat dan turut serta melestarikan sumber alam dan 

berfungsi produktif bagi masyarakat (Anonymous, 1995). 

 Jumlah ternak yang dikuasai oleh peternak diukur dengan menggunakan 

satuan ternak (ST), dimana pejantan dan betina dewasa setara dengan 1 ST, pedet 
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setara dengan 0,25 ST dan dara setara dengan 0, 5 ST (Noegroho, 1990). Siregar 

(1995) menyatakan bahwa satu ekor sapi dewasa dihitung dengan 1 ST, satu ekor 

sapi dara antara 1-2 tahun dihitung 0,5 ST sedangkan pedet kurang dari satu tahun 

dihitung 0,25 ST. 

 Sapi perah yang banyak diusahakan di Indonesia adalah jenis Peranakan 

Frisian Holstein (PFH). Sapi PFH banyak diusahakan sebagai sapi perah karena 

sapi ini berproduksi tinggi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 

Sapi perah mempunyai ciri-ciri berwarna belang hitam putih dengan tanda 

berwarna putih berbentuk segitiga didaerah dahi, tanduk relatif kecil dan 

menghadap ke depan serta mempunyai warna putih pada dada, perut dan kaki. 

Sapi Peranakan Frisian Holstein (PFH) mempunyai produksi susu rata-rata 

sebesar 4500 liter-5500 liter per periode laktasi. Sapi ini cocok hidup dan mudah 

beradaptasi pada lingkungan sejuk pada suhu ideal berkisar antara 150 C-240  C. 

Kemampuan produksi susu sapi PFH dapat mencapai lebih dari 6000 liter 

perlaktasi dengan kadar lemak susu rata-rata 3,6%. Standart berat badan sapi 

betina dewasa berkisar antara 570 kg-730 kg, sedang berat badan sapi jantan 

dewasa minimal 800kg bahkan bisa mencapai 1 ton (Siregar, 1995). Sapi PFH 

merupakan hasil persilangan antara sapi jawa dengan sapi Frisian Holstein (FH). 

Sapi jenis PFH ini mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan sapi FH tetapi 

pada sapi perah PFH mempunyai bentuk yang lebih kecil dan produksi lebih 

rendah tetapi keunggulannya lebih tahan terhadap panas (Sudono, 1985). 

 Usaha untuk meningkatkan populasi sapi perah dapat melalui : (a). 

mendatangkan sapi perah dari luar, (b). penyediaan dan penggunaan bibit unggul 

melalui seleksi, (c). peningkatan penggunaan inseminasi buatan (IB), (d). 
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peningkatan usaha pengadaan pakan penguat serta hijaun pakan ternak, (e). 

peningkatan kualitas dan pemasaran susu (Siregar, 1995). 

Kebijaksanaan pemerintah dalam pemasaran susu yaitu peningkatan 

pembelian susu segar dalam negeri melalui industri pengolahan susu. Surat 

Keputusan Tiga Menteri tahun 1982 yang mewajibkan industri pengolahan susu 

menyerap produksi susu dalam negeri semakin mempertegas kebijaksanaan 

pemerintah tersebut, sehingga turut memberikan dampak positif bagi 

pengembangan sapi perah di Indonesia (Soehadji, 1995). 

 

2.2 Skala Usaha  

 Usaha tani pada skala luas umumnya bermodal besar, berteknologi tinggi, 

manajemen modern,  lebih bersifat komersial dan sebaliknya usaha tani pada skala 

kecil umumnya bermodal pas–pasan, teknologinya tradisional dan lebih bersifat 

memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri (Soekartawi, 1995). Noegroho, 

Wisaptiningsih dan Fanani (1991) menyatakan bahwa skala usaha tani dalam 

hubungannya dengan minimalisasi biaya, maka petani harus memutuskan tentang 

besar dan volume usaha tani sehingga tidak terlalu kecil yang menggambarkan 

keadaan yang tidak ekonomis dan tidak terlalu besar yang melampaui kemampuan 

pengelolaan.  

 Hardjosworo dan Levine (1987) menyatakan bahwa usaha peternakan sapi 

perah rakyat adalah usaha peternakan sapi perah yang diselenggarakan sebagai 

usaha sampingan dengan jumlah sapi perah yang dipelihara kurang dari 10 ekor 

sapi laktasi atau jumlah keseluruhan sapi perah kurang dari 20 ekor. Pendapatan 

yang rendah dapat disebabkan karena besar skala usaha yang tidak memadai atau 
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pengoperasian usaha yang tidak efisien. Besar kecilnya skala usaha dapat diukur 

dengan jumlah ternak yang dipelihara, luas tanah yang dipergunakan, jumlah 

tenaga kerja tetap dan jumlah kekayaan yang diperoleh (Ronald, 1981). Sudono 

(1993) menyatakan bahwa peternakan sapi perah akan menguntungkan jika 

memiliki sapi laktasi lebih dari 60 persen dari total sapi yang dipelihara. 

 Pendapatan yang tinggi dapat diperoleh dengan skala usaha yang besar dan 

didukung oleh pengoperasian usaha yang efisien. Masalah yang berhubungan 

dengan minimasi biaya salah satunya adalah skala usaha ternak, dimana peternak 

harus memutuskan tentang besar dan volume usaha untuk memperoleh skala 

usaha yang ekonomis (Noegroho, dkk, 1991).  

Keuntungan yang rendah dapat disebabkan karena skala usaha yang tidak 

memadai atau pengoperasian usaha yang tidak efisien. Besar kecilnya skala usaha 

dapat diukur dengan jumlah ternak yang diusahakan (dalam satuan ternak), luas 

lahan yang digunakan, jumlah tenaga kerja tetap dan jumlah kekayaan yang 

diperoleh (Ronald, 1981). 

 

2.3 Modal  

 Fanani (1994) menyatakan bahwa modal dalam pengertian ekonomi 

adalah barang atau uang bersama-sama dengan faktor produksi lain dan tenaga 

kerja serta pengelolaan menghasilkan barang-barang baru bersifat produksi lain 

yaitu produksi peternakan. Riyanto (1993) menyatakan bahwa modal merupakan 

sumber daya atau kekayaan yang digunakan dalam proses produksi.  

Modal dan barang-barang modal merupakan faktor terpenting dalam 

kelangsungan suatu usaha peternakan. Modal dapat berupa uang atau benda-benda 
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lain, sedangkan barang-barang modal dapat berupa alat-alat peternakan dan 

perkandangan (Rasyaf, 1996).  

Setiap usaha selalu membutuhkan dana untuk membiayai operasi usaha. 

Dana yang digunakan bisa dipenuhi dari pemilik berupa modal sendiri maupun 

dari pinjaman pihak lain atau hutang (Sutrisno, 2000). Modal atau disebut juga 

sebagai investasi dalam usaha peternakan merupakan dana awal untuk memulai 

suatu usaha. Peternakan pada umumnya mempunyai tanah yang digunakan 

sebagai lahan usaha. Investasi yang dimiliki peternakan pada umumnya selain 

tanah juga dapat berupa kandang beserta peralatannya, bibit atau ternak, pakan, 

obat-obatan, vaksin, mineral dan desinfektan  (Prawirokusumo, 1990). 

Modal disebut juga sebagai biaya investasi adalah biaya yang diperlukan 

dalam pembangunan proyek terdiri dari pengadaan tanah, gedung, mesin, 

peralatan, biaya pemasaran, biaya feasibility study dan biaya lainnya yang 

berhubungan dengan pembangunan proyek (Ibrahim, 1998). Mubyarto (1989) 

menyatakan bahwa modal adalah barang atau uang yang bersama-sama dengan 

faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang –  barang baru. 

Hernanto (1991) menyatakan bahwa pembagian modal berdasarkan sifatnya 

dibagi menjadi dua yaitu :  

1. Modal tetap yaitu modal yang tidak habis digunakan dalam satu periode 

produksi dan mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktu 

misalnya tanah dan bangunan. 

2. Modal kerja yaitu modal yang habis digunakan dalam satu periode 

produksi misalnya uang tunai dan bibit.  
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Modal dalam arti mikro diartikan sebagai faktor produksi yang disalurkan, 

dikelola dan dikontrol didalam kegiatan ekonomi. Modal pertanian merupakan 

modal yang disalurkan, dikelola dan dikontrol didalam kegiatan ekonomi disektor 

pertanian dalam arti luas dan merupakan sektor ekonomi nasional (Kadarsan, 

1992). 

 

2.4 Biaya Produksi 

 Biaya produksi dalam pengertian ekonomi adalah semua korbanan yang 

harus ditanggung untuk menyediakan barang yang siap dipakai oleh konsumen 

(Sudarsono, 1986). Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang diperlukan 

untuk menghasilkan produk yang dinilai dengan uang atau dengan pengertian lain 

biaya produksi adalah besarnya nilai pengeluaran. Biaya dibedakan menjadi biaya 

tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupun 

jumlah produksi berubah atau biaya yang tidak terpengaruh oleh besar kecilnya 

produksi dan penggunaannya tidak habis dalam sekali masa produksi, sedangkan 

biaya tidak tetap adalah biaya yang habis dalam sekali pakai (Prawirokusumo, 

1990).  

Biaya produksi dibedakan menjadi dua jenis yaitu biaya tetap (fixed cost) 

dan biaya variabel (variable cost). Biaya tetap adalah sejumlah biaya yang 

dikeluarkan peternak atau produsen yang besar kecilnya tidak tergantung pada 

besar kecilnya produksi atau tingkat output. Sejumlah biaya yang dikeluarkan 

peternak atau produsen yang besar kecilnya tergantung pada besar kecilnya 

produksi atau tingkat output disebut biaya variabel (Mubyarto, 1994). 

 14



 Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk 

menghasilkan produk yang dinilai dengan uang atau besarnya nilai pengeluaran 

(Suherman, 1991). Biaya produksi dibagi 2 (dua), biaya tetap (fixed cost) dan 

biaya tidak tetap (variable cost)  

1. Biaya tetap (fixed cost) 

Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk berapa kali proses 

produksi bahkan harus dikeluarkan walaupun tidak berlangsung proses produksi. 

Biaya tetap terdiri dari :  

a. Biaya penyusutan 

 Biaya penyusutan terdiri dari penyusutan ternak, penyusutan kandang dan 

penyusutan peralatan. Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode 

straight line yaitu dengan rumus harga awal dikurangi harga akhir kemudian 

dibagi daya tahan. 

b. Pajak dan bunga modal  

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh suatu usaha. Bunga modal 

dihitung dengan menjumlah modal tetap dan modal tidak tetap kemudian 

dikalikan bunga modal menurut tingkat bunga bank pemerintah sebesar 16%. 

2. Biaya tidak tetap (variable cost) 

Biaya tidak tetap adalah biaya operasional artinya biaya yang berubah 

tergantung besar kecilnya produksi yang dihasilkan. Biaya tidak tetap meliputi 

biaya pakan, obat-obatan, listrik, gaji, perbaikan dan transportasi (Prawirokusumo, 

1990). 

Bishop dan Toussaint (1979) menyatakan bahwa perbedaan biaya tetap 

dan biaya tidak tetap berguna untuk membuat perencanaan jangka pendek maupun 
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jangka panjang. Biaya produksi didefinisikan sebagai pengeluaran yang 

digunakan untuk suatu proses produksi tanaman atau ternak dalam usaha tani dan 

pengeluaran total usaha tani didefinisikan sebagai semua biaya yang dikeluarkan 

dalam proses produksi tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani 

(Soekartawi, Soeharjo, Dillon dan Hardaker, 1986). 

Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk 

proses produksi selama satu tahun yang terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak 

tetap (Mulyadi, 1999). Soekartawi (1993) menyatakan bahwa biaya total adalah 

seluruh biaya-biaya yang diinginkan dalam proses produksi .Biaya produksi 

merupakan hasil perkalian dari kuantitas faktor-faktor produksi dan harga satuan, 

sebab dari itu besar kecilnya kuantitas tinggi rendahnya harga akan 

mempengaruhi biaya (Bustam,1983). 

 

2.5 Penerimaan 

 Pengertian penerimaan dalam usaha tani adalah suatu barang yang 

berbentuk fisik atau hasil produksi yang ditukarkan dengan sejumlah uang atau 

harga.  Hasil ini masih berbentuk fisik yang dapat berupa barang baik untuk  

dijual, diberikan kepada orang lain sebagai upah, disimpan sebagai benih maupun 

untuk dikonsumsi. Hasil fisik dapat dikatakan sebagai penerimaan apabila 

produksi secara fisik itu ditukarkan dengan sejumlah uang atau harga. Harga pada 

saat penukaran sangat menentukan besarnya penerimaan, jadi penerimaan 

merupakan nilai produk yang dinyatakan dalam bentuk uang.  

Jumlah penerimaan yang akan diperoleh dari suatu proses produksi dapat 

ditentukan dengan mengalikan jumlah produksi dengan harga produk 
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bersangkutan pada saat itu (Riyanto, 1993). Penerimaan adalah nilai yang 

diperoleh dari penjualan hasil produksi (Boediono, 1993). Penerimaan adalah 

hasil perkalian antara produk yang dihasilkan dengan harga per unitnya. 

Penerimaan dari suatu usaha ternak sapi perah terdiri dari penjualan susu, 

penjualan sapi produktif, penjualan pedet dan pupuk kandang. Sumber 

penerimaan terbesar adalah dari penjualan susu, oleh karena itu besar kecilnya 

penerimaan usaha sapi perah sangat tergantung pada jumlah produksi susu dan 

penjualan susu. Jumlah susu yang diproduksi tergantung pada jumlah sapi laktasi 

dan produksi susu rata-rata per ekor dari sapi laktasi (Siregar, 1990).  

Riyanto, (1993) menyatakan bahwa jumlah penerimaan yang akan 

diperoleh dari suatu proses produksi dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah 

hasil produksi dengan harga produk yang berlaku pada saat itu. Penerimaan 

merupakan kenaikan kotor dalam modal pemilik sebagai hasil dari kegiatan usaha 

dan profesional yang ditujukan untuk mencari laba (Nicholson, 1994). Keiso, 

Donald dan Jerry (1999) menyatakan bahwa penerimaan perusahaan sebagai arus 

kas masuk atau penambahan lain arus harta (atau kombinasi keduanya) selama 

satu tahun dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau aktifitas 

lain yang merupakan operasi utama kesatuan tersebut. 

Soekartawi (1993) menyatakan bahwa penerimaan atau pendapatan kotor 

didefinisikan sebagai nilai produk total usaha dalam jangka waktu tertentu. 

Penerimaan ini dapat dikatakan sebagai pendapatan kotor usaha sebelum 

dikurangi dengan keseluruhan harga yang dikeluarkan selama proses produksi 

berlangsung. 
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2.6 Pendapatan 

 Siregar (1995) menyatakan bahwa pendapatan merupakan selisih antara 

penerimaan dan biaya atau pengeluaran. Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain skala usaha, pemilikan cabang usaha, efisiensi penggunaan 

tenaga kerja, tingkat produksi yang dihasilkan dan tingkat pengetahuan peternak 

dalam menangani usaha peternakan yang dikelolanya. 

 Foley, Bath, Dickinson dan Tucker (1972) menyatakan bahwa pendapatan 

yang diterima dalam suatu usaha peternakan sapi perah adalah jumlah penerimaan 

yang diterima dikurangi semua pengeluaran dari pelaksanaan usaha dan 

penyusutan. Selain harga susu pendapatan usaha peternakan sapi perah sangat 

tergantung pada produksi susu per ekor yang tinggi, biaya pakan yang rendah 

serta jumlah sapi laktasi. 

 Noegroho, dkk (1991) menyatakan bahwa pendapatan usaha ternak 

menggambarkan imbalan yang diperoleh keluarga petani dari penggunaan faktor-

faktor produksi, pengelolaan dan modal yang diinvestasikan ke dalam usaha 

tersebut. Pendapatan bersih usaha tani merupakan selisih antara pendapatan kotor 

dan pengeluaran total tanpa memperhitungkan tenaga kerja keluarga petani, bunga 

modal sendiri dan pinjaman. Analisis pendapatan dapat memberikan bantuan 

untuk mengukur keberhasilan usaha dan dapat digunakan untuk mengevaluasi 

kegiatan usaha tani dalam satu tahun. 

Hernanto (1991) menyatakan bahwa petani ternak kurang memiliki 

kemampuan untuk memanfaatkan prinsip ekonomi untuk meningkatkan 

pendapatannya. Beberapa prinsip yang perlu diketahui oleh petani ternak adalah 
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penentuan perkembangan harga, penentuan cara berproduksi, pemasaran hasil, 

pembiayaan usaha, pengelolaan modal dan pendapatan. 

Soekartawi (1995) menyatakan bahwa pendapatan usaha tani (farm net 

cash flow) merupakan selisih antara penerimaan tunai usaha tani dan biaya tunai 

usaha tani yang merupakan ukuran kemampuan usaha tani dalam mengahasilkan 

uang tunai. Purwanto (1983) menyatakan bahwa dalam penelitiannya dijelaskan 

pemilikan ternak berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak, karena dapat 

menjadi sumber kas atau sumber pendapatan tunai.  

 

2.7 Efisiensi Usaha  

Keberhasilan suatu usaha dapat diukur dengan return cost ratio (R/C 

ratio). Nilai R/C rasio merupakan imbangan antara penerimaan dengan biaya yang 

digunakan untuk usaha. Suatu usaha dinyatakan layak atau masih dalam tingkat 

efisiensi bila nilai R/C rasio sama dengan satu dan semakin besar nilai R/C rasio 

maka semakin besar tingkat efisiensinya (Wisnuadji, Harsono dan Suparmoko, 

1979).  Soekartawi, dkk (1986) menyatakan bahwa untuk mengetahui apakah 

usaha tani yang dijalankan untung atau rugi dapat diketahui dengan menggunakan 

analisis R/C ratio. R/C ratio adalah singkatan dari return cost ratio atau 

perbandingan antara penerimaan dan biaya, return dihitung sebagai penerimaan, 

sedangkan cost dihitung sebagai total biaya atau biaya produksi. 

 

2.8 Rentabilitas 

Rentabilitas suatu usaha menunjukkan perbandingan antara laba dengan 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut atau dengan kata lain 
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rentabilitas merupakan kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu (Riyanto, 1995). Rentabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan tertentu dibandingkan dengan modal 

yang digunakan dan dinyatakan dalam persen (Nitisemito, 1984) 

Analisis rentabilitas pada dasarnya lebih penting daripada masalah laba 

karena laba yang besar bukan merupakan ukuran bahwa suatu usaha yang 

dikerjakan secara efisien. Rentabilitas baru dapat diketahui dengan 

membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut. Tinggi rendahnya rentabilitas dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu (1). volume penjualan, (2). efisiensi manajemen terutama 

menekan biaya, (3) produktivitas tenaga, (4) biaya modal.  

Tjiptoadinegoro (1989) menyatakan bahwa penentuan rentabilitas berguna 

untuk mengetahui hasil modal yang diputar dalam suatu usaha. Kriteria prosentase 

rentabilitas usaha adalah sebagai berikut: 

1. Rentabilitas 1 – 25 % termasuk dalam kategori buruk 

2. Rentabilitas 26 – 50 % termasuk dalam kategori rendah 

3. Rentabilitas 51 – 75 % termasuk dalam kategori cukup 

4. Rentabilitas 76 – 100 % termasuk dalam kategori baik 

5. Rentabilitas > 100 % termasuk dalam kategori baik sekali. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Perusahaan Susu Karunia di desa Jong Biru 

kecamatan Gampengrejo kabupaten Kediri. Pengambilan data dilakukan pada 

tanggal 19 Februari – 18 Maret 2007. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi penelitian adalah Perusahaan Susu Karunia di desa Jong Biru 

kecamatan Gampengrejo kabupaten Kediri. Sampel yang digunakan adalah 

dengan menggunakan data selama 4 tahun dengan perbedaan jumlah ternak yang 

dipelihara.  

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau 

obyek pada saat penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

sebagaimana adanya dalam bentuk studi kasus (case studies) yang memusatkan 

diri secara intensif dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan 

mempelajarinya sebagai suatu kasus (Nawawi, 1990). 

 Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah materi informasi yang diperoleh peneliti secara langsung ditempat 

penelitian atau di suatu tempat yang menjadi obyek penelitian, sedangkan data 
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sekunder adalah data-data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-

sumber lain misalnya buku, surat kabar atau dari lembaga (Dharmmesta dan Ibnu, 

1993). Penentuan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan purpose sampling 

dimana sampel diteliti dan dibandingkan dengan data sebelumnya sehingga dapat 

diketahui perkembangan perusahaan (Marzuki, 1989). 

 

3.4 Analisa Data 

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisa dengan menggunakan 

metode analisa deskriptif, analisa kuantitatif, analisa statistik korelasi dan regresi. 

1. Analisa deskriptif yaitu menganalisis dengan cara menggambarkan suatu 

obyek penelitian yang sesungguhnya sehingga diperoleh hasil sesuai dengan 

yang diharapkan. 

2. Analisa ekonomi atau tabulasi digunakan untuk melakukan perhitungan 

sebagai berikut : 

a.  Biaya Total 

TC = TFC + TVC                          (Prawirokusumo, 1990) 
 
Keterangan : TC = Total Cost atau Biaya Total (Rp/th) 
           TFC = Total Fixed Cost atau Total Biaya Tetap (Rp/th) 
           TVC = Total Variabel Cost atau Total Biaya Tidak Tetap 

    (Rp/th) 
    

b. Penerimaan 

 TR = Pq x Q     (Prawirokusumo, 1990) 
 
 Keterangan : TR = Total Revenue atau penerimaan total (Rp/th) 
            Pq = Price of Quantity atau harga produk per satuan 
       (Rp/th) 
   Q = Quantity atau Produksi (liter) 
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c. Pendapatan  

 π = TR – TC      (Prawirokusumo, 1990) 
 
 Keterangan : π = Profit atau Pendapatan (Rp/th) 
            TR = Total Revenue atau Penerimaan Total (Rp/th) 
            TC = Total Cost atau Biaya Total (Rp/th) 
        
d. Efisiensi Usaha  

 Eρ = R/C ratio              (Soekartawi, dkk, 1986) 

 Keterangan : Eρ = Efisiensi Usaha 
            R = Total Revenue atau Penerimaan Total (Rp/th) 
            C = Total Cost atau Biaya Total (Rp/th) 
 
 Kriteria R/C ratio : 
 R/C ratio < 1 = tidak layak dikembangkan 
 R/C ratio = 1 = titik impas 
 R/C ratio > 1 = layak dikembangkan 

e. Rentabilitas  

 R = L    x100 %    (Riyanto, 1984) 
      MU 

 Keterangan : R = Rentabilitas (%) 
            L = Laba (Rp/th) 
            MU = Modal Usaha (Rp)  
         

3.   Analisis statistik yang digunakan adalah regresi. 

 Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan 

skala usaha dan biaya produksi terhadap pendapatan usaha. Pengaruh skala usaha 

dan biaya produksi terhadap pendapatan terdapat dua variabel X dan agar hasil 

yang diperoleh signifikan serta menghasilkan nilai yang kecil maka rumus yang 

digunakan adalah analisis regresi linier sederhana menurut Sudjana (1992) sebagai 

berikut : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 

Keterangan :   Y    = pendapatan (rupiah) 
             X1  = skala usaha 
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  X2  = biaya produksi 
  a  = konstanta 
  b1, b2 = koefisien regresi   
 

Kriteria Uji : 

t hitung ≤ t tabel : diterima H0, ditolak H1 artinya tidak terdapat pengaruh nyata 

antara skala usaha dengan pendapatan. 

t hitung ≥ t tabel : diterima H1, ditolak H0 artinya terdapat pengaruh nyata antara 

skala usaha dengan pendapatan. 

Untuk mengetahui nyata atau tidaknya koefisien regresi yang diperoleh digunakan 

uji t, dengan kriteria sebagai berikut : 

H0 : β = 0 artinya tidak ada hubungan antara skala usaha dengan pendapatan 

H1 : β ≠ 0 artinya ada hubungan antara skala usaha dengan pendapatan 

 

3.5 Konsep dan Definisi Operasional 

1. Perusahaan susu adalah usaha dalam bidang peternakan khususnya sapi 

perah dengan tujuan utama untuk menghasilkan susu disamping usaha 

lainya seperti pedet, sapi afkir dan kotoran ternak.  

2. Output adalah hasil yang dicapai oleh suatu usaha bilamana produksinya 

dijual. 

3. Input adalah biaya yang harus dikeluarkan saat proses produksi. 

4. Modal adalah barang atau uang bersama – sama dengan faktor produksi 

lain dan tenaga kerja serta pengelolaan menghasilkan barang – barang baru 

bersifat produksi lain yaitu produksi peternakan. 

5. Modal tetap adalah modal yang tidak habis dalam satu periode produksi 

dan mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktu. 
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6. Modal kerja adalah modal yang habis digunakan dalam satu periode 

produksi. 

7. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk 

menghasilkan output dalam suatu proses produksi yang dinilai dalam 

satuan rupiah.  

8. Biaya tetap adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan peternak atau 

produsen yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya 

produksi atau tingkat output. 

9. Biaya tidak tetap adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan peternak atau 

produsen yang besar kecilnya tergantung pada besar kecilnya produksi 

atau tingkat output  

10. Penerimaan adalah hasil kali antara jumlah output dengan harga output. 

11. Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang 

dinilai dengan satuan rupiah. 

12. Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan tertentu dibandingkan dengan modal yang digunakan dan 

dinyatakan dalam persen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1. Lokasi Perusahaan  

Perusahaan Susu Karunia merupakan usaha perorangan dengan komoditas 

utama susu segar dan susu olahan yang didirikan oleh Bapak Boedi Darma pada 

tahun 1990 dengan SIUP No. 110 / 13-11 / FK / VI / 1990 tanggal 27-06-1990 

dan nomor perusahaan 132855202884. Bulan April 1995 perusahaan ini mulai 

memproduksi sendiri susu pasteurisasi dan mendaftarkan produknya pada Dirjen 

Hak Cipta dengan nomor 331878. Perusahaan Susu Karunia berlokasi di dua 

tempat yaitu kantor pemasaran sekaligus tempat pengolahan susu berada di jalan 

Untung Suropati no. 35 Kediri. Lokasi peternakan atau kandang berada di desa 

Jong Biru kecamatan Gampengrejo kabupaten Kediri  

Lokasi kantor perusahaan berada di tengah kota dan dekat dengan 

keberadaan sasaran konsumen strategis, misalnya pasar, bank, pertokoan, 

perkantoran dan perumahan. Kondisi tersebut sangat menunjang pemasaran dan 

strategis untuk pengembangan usaha. Keadaan ini sesuai dengan pendapat Syarif 

dan Sumoprastowo (1985) yang menyatakan bahwa usaha peternakan sapi perah 

hendaknya tidak jauh dari tempat tinggal kosumen dan sarana transportasi 

sehingga tidak memperbesar biaya pemasaran. Lokasi tempat pengolahan susu 

sengaja dipisahkan dari perkandangan. Pemisahan lokasi tersebut bertujuan untuk 

memudahkan pemasaran serta menjaga hygienisasi susu yang dihasilkan agar 

tidak tercemar oleh kontaminan yang berasal dari kandang. 
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Lokasi perkandangan berada di desa Jong Biru Rt 05 Rw 01 kecamatan 

Gampeng Rejo, kabupaten Kediri. Desa Jong Biru dibatasi oleh desa lain, yaitu 

sebelah utara adalah desa Mrican, sebelah selatan adalah desa Semampir, sebelah 

timur adalah desa Jabon dan sebelah barat dibatasi oleh desa Kwadungan. Lokasi 

perusahaan mempunyai suhu udara antara 21 – 31 C, dan berada pada ketinggian 

kurang lebih 214 meter di atas permukaan air laut serta mempunyai bentang 

wilayah yang datar (Dinas Kehewanan Kediri, 2005). Berdasarkan data di atas, 

wilayah tersebut merupakan dataran rendah yang kurang  potensial untuk 

pengembangan usaha ternak sapi perah Suhu udara di lingkungan perusahaan 

Susu Sapi Karunia tersebut sesuai dengan pendapat Sutardi (1981) sekitar 18,3-21 

C, sedangkan tinggi tempat tidak sesuai untuk memelihara sapi perah karena agar 

berproduksi secara optimal adalah lebih tinggi dari 750 meter di atas permukaan 

laut. 

Lokasi perkandangan menempati areal seluas 5050 m2. Perusahaan ini 

mempunyai beberapa tempat lahan hijauan yaitu 5000 m di desa Gayam, 8000 m2 

di desa Jong Biru, 9500 m2 yang berada di dekat lapangan bagian belakang 

kandang, 3500 m2 berada di sebelah pemakaan belakang kandang. 

Sapi perah yang dipelihara di Perusahaan Susu Sapi Karunia adalah jenis 

sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH). Muljana (1995) menyatakan bahwa sapi 

perah PFH merupakan persilangan antara sapi FH dengan sapi-sapi lokal yang ada 

di Indonesia, dimana sifat genetik FH-nya lebih menonjol. Bentuk tubuh sapi PFH 

lebih kecil dibandingkan dengan sapi FH. Begitu juga dengan produksi susu sapi 

PFH juga lebih rendah dibandingkan sapi FH.  
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Sapi PFH yang dipelihara pada umumnya memiliki ciri-ciri : bulu belang 

hitam dan putih, badan besar, bertanduk ke depan dan terdapat bulu putih pada 

dahi. Ciri-ciri tersebut sesuai ciri-ciri sapi PFH yang dikemukakan oleh Blakely 

and Bade (1994) bahwa ciri-ciri sapi PFH seperti sapi FH yaitu, belang (hitam 

atau putih), ekor berwarna putih, mempunyai badan besar, memiliki ambing besar, 

kepala panjang, sempit dan lurus, pada dahi terdapat bulu berwarna putih yang 

membentuk segitiga, tanduk ke depan, bentuk badan menyerupai baji. Populasi 

sapi perah yang ada di Perusahaan Susu Sapi Karunia pada tahun 2006 adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1. Jumlah ternak sapi perah yang dipelihara berdasarkan status 
fisiologisnya di Perusahaan Susu Karunia pada tahun 2006 

No Jenis Jumlah 
(ekor) 

Satuan Ternak 
(ST) 

Persentase  
(%) 

1 Induk laktasi 143 143 56,52
2 Dara bunting 12 20 4,74
3 Kering bunting 20 6 7,91
4 Dara  19 9,5 7,51
5 Pejantan 19 19 7,51
6 Pedet 40 10 15,81

  253 207,5 100
Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Dari data di atas, populasi sapi berjumlah 253 yang terdiri atas sapi laktasi 

sebanyak 143 ekor (56,52%), sapi dara bunting sebanyak 12 ekor (4,74%), sapi 

kering bunting sebanyak 20 ekor (7,91%), sapi dara sebanyak 19 ekor (7,51%), 

pejantan sebanyak 19 ekor (7,51%) dan pedet sebanyak 40 ekor (15,81%). 

Menurut Siregar (1995) salah satu faktor yang berperan dalam efisiensi usaha 

pemeliharaan sapi perah adalah perimbangan antara sapi perah produktif dan sapi 

perah non produktif. Suatu peternakan sapi perah dikatakan baik apabila jumlah 

sapi yang sedang laktasi berkisar antara 70-80% dari semua populasi ternak yang 
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ada, sehingga dapat dikatakan bahwa komposisi jumlah sapi laktasi di Perusahaan 

Susu Sapi Karunia kurang baik.  

 

4.2. Tatalaksana Pemeliharaan Sapi Perah 

4.2.1. Perkandangan  

Kandang merupakan salah satu sarana pokok penting yang langsung 

maupun tidak langsung menentukan keberhasilan usaha ternak sapi perah. Siregar 

(1995) menyatakan bahwa persyaratan sebuah kandang antara lain memberikan 

kenyamanan bagi ternak, memenuhi kesehatan, mudah dibersihkan, dan 

memberikan kemudahan bagi pekerja kandang untuk melakukan pekerjaannya 

sehingga efisiensi kerja dapat terlaksana. Tipe kandang untuk sapi perah laktasi 

adalah tipe kandang tunggal (single stall) dan ganda (double stall). Tipe kandang 

tersebut sesuai dengan pendapat Syarief dan Sumoprastowo (1985) yang 

menyatakan bahwa kandang sistem stall mempunyai keuntungan kandang 

kelihatan rapi, mudah dibersihkan, kotoran sapi dapat dengan mudah dibuang ke 

selokan dan sirkulasi udara segar dan lancar. 

Atap kandang sebagian  berasal dari bahan baku genting dan sebagian dari 

bahan baku asbes. Pemilihan bahan asbes sesuai dengan pendapat Sudono (1985) 

bahwa atap yang baik untuk daerah sejuk adalah asbes dan dedaunan. Alasan lain 

adalah bahan ini tidak menimbulkan suara berisik pada waktu hujan serta dapat 

mengurangi cekaman panas oleh sinar matahari karena genting dan asbes sulit 

menyerap panas dari lingkungan sekitar pada siang hari dan sulit melepas panas 

ke lingkungan pada malam hari, sehingga suhu di dalam kandang relatif stabil. 
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Lantai kandang pada peternakan milik Bapak Boedi Darma bermacam – 

macam, ada yang terbuat dari semen yang dilapisi oleh karet dan semen yang 

dilapisi oleh kayu pinus. Lantai kandang dibuat miring ke selokan agar 

memudahkan pembersihan kandang dengan kemiringan 2%. Muljana (1995) yang 

menyatakan bahwa lantai kandang yang dibuat dari semen atau batu supaya alas 

kandang tetap kering dan tidak menyebabkan sapi mudah terserang penyakit. 

Kandang yang selalu basah apabila sapi berbaring maka badannya akan basah 

sehingga menyebabkan gangguan pernafasan (Anonymous, 1995). Dibelakang 

kandang terdapat selokan yang dalamnya 27 cm dan lebar 30 cm. Selokan tersebut 

berfungsi untuk saluran pembuangan kotoran ternak yang berupa feses dan urine 

untuk ditampung pada tempat penampungan sementara, yang akhirnya kotoran 

tersebut dibawa dengan menggunakan gerobak menuju kebun rumput untuk 

dijadikan kompos. 

 

4.2.2. Pemberian Pakan dan Minum 

 Pakan adalah bahan yang dimakan dan dicerna oleh seekor hewan, yang 

mampu menyediakan nutrien yang penting untuk perawatan tubuh, pertumbuhan, 

penggemukan, reproduksi serta laktasi (produksi susu). Pakan yang diberikan di 

peternakan sapi perah Perusahaan Susu Karunia berupa hijauan dan konsentrat 

serta ditambah dengan mineral dan garam. Pakan hijauan diberikan 2 kali sehari 

yaitu sekitar pukul 05.00 WIB dan 11.00 WIB. Pakan tambahan juga diberikan 2 

kali sehari yaitu sekitar pukul 04.30 WIB dan 10.30 WIB. Pakan hijauan dan 

pakan tambahan diberikan dalam jumlah yang sama kepada semua induk laktasi 

tanpa membedakan jumlah produksi susu yang dihasilkan setiap induk laktasi. 
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 Siregar (1995), berpendapat bahwa perbandingan antar hijauan dan pakan 

tambahan dalam ransum sapi perah laktasi adalah sekitar 60 : 40. Kondisi  di 

lapang perbandingan antara hijauan dan konsentrat sekitar 50 : 50. Sudono, dkk 

(2003), bahwa pakan terlalu banyak konsentrat akan menyebabkan kadar lemak 

yang terkandung didalam susu rendah. Pakan yang terlalu banyak berupa hijauan 

menyebabkan kadar lemak susu tinggi karena lemak susu tergantung dari 

kandungan serat kasar dalam pakan. 

Pakan tambahan berupa konsentrat basah yaitu ampas tahu dan gamblong 

sedangkan konsentrat kering yaitu bungkil kopra, jagung, kulit biji kedelai, gaplek 

dan bekatul. Pakan tambahan diberikan dua kali sehari. Adanya pakan tambahan 

akan mensuplai energi tambahan yang tidak terpenuhi oleh hijauan. Peranan 

energi pada sapi laktasi penting sebagai sumber energi untuk hidup pokok serta 

produksi susu. Chuzaemi dan Hartutik (1989), berpendapat bahwa pada sapi 

laktasi kekurangan energi dapat mengakibatkan penurunan produksi susu dan 

berat badan. Dianjurkan untuk sedikit berlebih dalam memberikan energi 

mengingat sumber energi pada umumnya lebih murah.  

 Pakan hijauan yang diberikan adalah rumput gajah (Pennisetum 

purpureum) dalam bentuk segar. Hijauan sebelum diberikan, dipotong-potong 

menggunakan mesin chopper (mesin pemotong rumput) dengan tujuan agar 

hijauan yang diberikan lebih seragam, meningkatkan kesukaan dan cenderung 

mengurangi pemborosan pakan. Menurut Supanit dan Wanapit (1987) bahwa efek 

pemotongan dapat meningkatkan konsumsi pakan ternak tanpa mengurangi 

kecernaan. 
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 Kebutuhan hijauan selama ini dipenuhi dari lahan milik peternak sendiri 

dan lahan yang disewa tiap tahun yang letaknya tidak jauh dari lokasi peternakan, 

hal tersebut menguntungkan karena jarak yang dekat memudahkan dalam 

penyediaan pakan dan mengurangi biaya tambahan penyediaan pakan hijauan. 

Pemotongan hijauan dari lahan dilakukan pada tiap-tiap petak lahan sesuai 

kebutuhan dan penanaman sudah menggunakan sistem rotasi sehingga hijauan 

akan tetap terpenuhi dengan umur tanaman yang sudah layak untuk dipotong (40 

hari).  

 Pemberian air minum dilakukan secara ad-libitum. Syarief dan 

Sumoprastowo (1985) bahwa air minum diberikan secara ad-libitum, karena sapi 

rata-rata membutuhkan 3-4 kali dari jumlah susu yang dihasilkan. Sudono (1985) 

menyatakan bahwa perbandingan antara air susu yang dihasilkan dengan air 

minum yang diberikan adalah 1:3,6. Pentingnya kebutuhan air juga karena susu 

yang dihasilkan 87 % berupa air dan sisanya adalah bahan kering (Sudono, A, 

Rosdiana, Rossdiana, R, F dan Setiawan, B, S, 2003). 

 

4.2.3. Pemerahan 

Tujuan pemerahan adalah untuk memperoleh susu sebanyak-banyaknya 

dengan menjaga agar sapi tetap sehat dan ambing tidak rusak. Pemerahan 

merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam peternakan sapi perah. 

Pemerahan di peternakan sapi perah milik Bapak Boedi Darma dilakukan secara 

teratur, yaitu dua kali sehari. Sarwiyono Sudjowardojo dan Susilowati (1990) 

bahwa pemerahan pada umumnya dilakukan dua kali sehari dan biasanya 
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berhubungan dengan jumlah produksi susu yang dihasilkan atau tersedianya 

tenaga yang cukup dan biaya operasional yang memadai. 

Manajemen pemerahan dalam peternakan sapi perah milik Bapak Boedi 

Darma dibedakan dalam tiga bagian utama, yaitu : 

1. Persiapan Pemerahan 

 Pembersihan kandang dilakukan sebelum pemerahan, hal ini untuk 

menjaga supaya susu hasil perahan nantinya tidak tercemar oleh bau dari kotoran 

yang ada dilantai kandang. Bagian sapi yang dibersihkan menjelang pemerahan 

adalah ambing dan sekitarnya, karena bagian tersebut cenderung mengotori air 

susu dengan kotoran yang menempel. Menurut Winantea (1985) membersihkan 

ambing dan puting dilakukan untuk merangsang ambing, melancarkan 

pengeluaran susu, mengawasi kondisi ambing dan mengawasi susu yang 

umumnya keluar pada rangsangan sebelum pemerahan, begitu juga yang 

dikatakan Sudono (1985) bahwa sapi sebelum diperah, kandang tempat sapi harus 

dibersihkan dan dihilangkan dari bau-bau yang berasal dari makanan yang berbau, 

karena susu mudah sekali menyerap bau-bauan yang dapat mempengaruhi kualitas 

susu. 

2. Pelaksanaan Pemerahan 

 Proses pemerahan menggunakan pelicin, yaitu mentega. Penggunaan 

pelicin bertujuan untuk memudahkan dalam pemerahan dan meminimumkan 

terjadinya luka bahkan infeksi pada puting. Pemilihan mentega sebagai pelicin 

didasarkan pada harganya yang lebih murah, tanpa efek samping pada produk 

susu dan mudah didapat. 
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Metode pemerahan yang dilakukan adalah metode Whole hand dan 

stripping, metode tersebut dianggap cocok karena sapi-sapi yang terdapat di 

peternakan sapi perah milik Bapak Boedi Darma mempunyai puting yang besar 

dan panjang. Menurut Syarief dan Sumoprastowo (1985) yang menyatakan bahwa 

whole hand merupakan cara yang baik, karena puting tidak memanjang sedangkan 

stripping dilakukan pada akhir pemerahan atau untuk puting yang pendek. 

Pemerahan dengan stripping akan mempercepat kerusakan ambing dan puting. 

Sesuai dengan pendapat Sarwiyono, dkk (1990) bahwa sapi yang diperah dengan 

cara Stripping lubang putingnya menjadi cukup lebar dan menjadi semakin 

panjang. Puting yang melebar biasanya dapat cepat terserang mastitis karena 

mikroorganisme dapat masuk dengan cepat. 

3. Pasca Pemerahan 

Proses akhir pemerahan, ambing kembali dicuci dengan air dingin untuk 

membersihkan sisa-sisa susu yang masih tertinggal disekitar puting. Puting yang 

sudah dicuci dilakukan teat dipping atau pencelupan puting kedalam desinfektan. 

Tujuan dari teat dipping adalah membunuh mikroorganisme pathogen dan untuk 

mencegah masuknya bibit penyakit kedalam rongga ambing melalui lubang 

puting. Perlakuan ini perlu dilakukan agar putting ternak terhindar dari bakteri 

yang akan menyebabkan penyakit, misal mastitis. Sarwiyono, dkk. (1990) 

menyatakan bahwa selain dibersihkan dengan air dan lap basah yang mengandung 

desinfektan, masih diperlukan pencelupan puting kedalam larutan desinfektan 

yang lebih pekat untuk mencegah penyebaran penyakit terutama mastitis. 
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4.2.4. Produksi Susu 

Sudono (1985) menyatakan bahwa produksi susu sapi perah yang baik 

dalam hal kualitas dan kuantitasnya dipengaruhi oleh bangsa sapi, masa laktasi, 

besarnya sapi, birahi, umur, interval beranak, masa kering, frekuensi pemerahan, 

makanan dan tata laksana. Tujuan pemeliharaan sapi perah yang utama adalah 

untuk memperoleh produksi susu yang optimal karena penerimaan terbesar 

utamanya adalah dari penjualan susu. Siregar (1995) menjelaskan bahwa sumber 

penerimaan terbesar dan terutama adalah dari hasil penjualan susu, oleh karena itu 

besar kecilnya penerimaan usaha sapi perah akan sangat tergantung pada jumlah 

susu yang diproduksi dan harga penjualan susu. Catatan  produksi susu unit 

pengembangan sapi perah dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Produksi susu rata-rata per ekor per hari pada Perusahaan Susu 
Karunia tahun 2003 sampai tahun 2006 

Tahun Jumlah Sapi laktasi 
 (ekor) 

Produksi susu 
(liter/ekor/hari) 

Produksi susu 
(liter/ekor/tahun) 

2003 141 9,57 3.493,05 
2004 142 9,85 3.595,25 
2005 141 9,43 3.441,95 
2006 143 9,97 3.639,05 

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Tabel 2 menunjukkan jumlah produksi susu (liter per tahun) selama empat 

tahun terakhir berfluktuasi hal ini disebabkan adanya pengurangan dan 

penambahan jumlah sapi laktasi serta lamanya masa laktasi seekor induk sapi 

perah yang beberapa induk mengalami masa kering sehingga mempengaruhi 

jumlah produksi susu. Produksi susu dapat ditingkatkan dengan memberikan 

pakan dalam jumlah yang cukup serta memiliki kualitas yang baik. Peningkatan 

terhadap biaya pakan diharapkan dapat diimbangi oleh meningkatnya jumlah 
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produksi susu, sehingga akan meningkatkan penerimaan dari perolehan penjualan 

susu.  

Produksi susu rata-rata tahun 2003 sebesar 9,57 liter/ekor/hari, tahun 2004 

sebesar 9,85 liter/ekor/hari, tahun 2005 sebesar 9,43 liter/ekor/hari dan tahun 2006 

sebesar 9,97 liter/ekor/hari. Produksi susu rata-rata per ekor per hari kurang 

maksimal, karena menurut Syarif dan Sumoprastowo (1985) sapi jenis ini 

mempunyai kemampuan untuk menghasilkan susu yang lebih banyak daripada 

jenis sapi perah lainnya. Produksi susu sapi Friesian Holstein mencapai 5.982 

liter/ laktasi atau 19,5 liter/ekor/hari dengan kadar lemak 3,7 %. 

Produksi susu ini juga tidak sesuai dengan pendapat Muljana (1995) 

bahwa kemampuan produksi susu sapi perah Peranakan Friesien Holstein (PFH) 

yaitu 15 sampai 18 liter per ekor per hari. Produksi susu di Perusahaan Susu 

Karunia dapat dikategorikan rendah. Tinggi rendahnya produksi susu dipengaruhi 

oleh beberapa hal, antara lain: 

1. Genetik 

Sapi perah yang ada di lokasi penelitian merupakan sapi perah PFH yang 

mempunyai karakteristik hampir sama dengan sapi FH, yaitu memiliki tanda-

tanda kulit belang hitam putih, tanda warna putih pada dahinya dan mempunyai 

temperamen jinak, akan tetapi jenis PFH ini mempunyai bentuk lebih kecil dan 

produksi susunya lebih rendah. Menurut Taylor (1977), makanan dan manajemen 

yang baik tidak akan membuat produksi susu tinggi jika genetiknya rendah dan 

ternak betina dengan potensi genetik tinggi tidak akan berproduksi tinggi jika 

tidak tersedia pakan dan pemeliharaan yang baik. 
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2. Umur 

Rata-rata sapi perah yang ada di peternakan sapi perah milik Bapak Boedi 

Darma beranak pertama kali umur 2,5 tahun. Ternak yang berumur 2,5 tahun ini 

termasuk lambat dalam mengawinkannya, sehingga akan berpengaruh pada 

produksi susu. Puncak laktasi akan dicapai pada laktasi ke 3-4, dan pada umur 5-8 

tahun merupakan produksi susu tinggi. Sarwiyono, dkk (1990) menyatakan bahwa 

seekor induk yang berumur sekitar 24 bulan produksi susunya hanya mencapai 

kurang lebih 75 % dari induk dewasa. Induk yang berumur 5 tahun, produksinya 

98 % dari induk dewasa dan induk berumur 6 tahun telah mampu menunjukkan 

produksi yang maksimal. 

3. Tingkat Laktasi 

Menurut Taylor (1977) bahwa produksi susu akan naik selama 1 minggu 

sampai beberapa minggu laktasi dan puncaknya akan terjadi pada 4-6 minggu lalu 

menurun beberapa minggu berikutnya. Menurunnya produksi susu selama laktasi 

karena menurunnya jumlah alveoli yang aktif dan hilangnya sekretori dari sel-sel 

alveoli. 

4. Calving interval 

 Calving interval sapi perah laktasi di peternakan Bapak Boedi Darma 

adalah 13 bulan, hal ini sesuai dengan pendapat Sudono, dkk (2003) bahwa 

calving interval yang optimal adalah 12 dan 13 bulan. Calving interval 

diperpendek akan menurunkan produksi susu sebesar 3,7 – 9 % pada laktasi yang 

sedang berjalan atau yang akan datang. Calving interval diperpanjang sampai 450 

hari, laktasi yang sedang berlaku dan laktasi yang akan datang akan meningkatkan 

susu yang dihasilkan sebesar 3,5 %. Ditinjau dari segi ekonomi akan merugikan 
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karena susu yang dihasilkan tidak sepadan jika dibandingkan dengan pakan yang 

diberikan. 

 

4.2.5. Pencegahan dan Pengobatan  Penyakit 

 Penyakit khususnya pada sapi perah dapat menimbulkan kerugian 

ekonomis yang tidak sedikit, yaitu berupa penurunan produksi susu, terlambatnya 

pertumbuhan sapi muda dan kematian. Kebersihan kandang dijaga dengan 

melakukan pembersihan kandang pada saat sebelum dilakukan pemerahan. Tujuan 

dilakukannya pembersihan kandang untuk meminimumkan penyebaran penyakit 

dan parasit yang dapat menyerang ternak. Sarwiyono, dkk (1990) menyatakan 

bahwa kandang harus dibersihkan setiap hari, karena kandang yang lembab akan 

mempercepat terjadinya infeksi baik oleh parasit atau penyakit. 

Penyakit yang sering menjangkiti sapi perah di Perusahaan Susu Karunia 

adalah mastitis, kembung dan penyakit kuku (foot rot). Sapi perah yang terserang 

mastitis tetap diperah tetapi susunya tidak dikonsumsi yaitu dibuang. Sapi yang 

terkena mastitis ditunjukkan dengan pembengkakan pada ambing tapi tidak 

sampai keluar darah. Sesuai dengan pendapat Subronto (1985) yang menyatakan 

bahwa mastitis ditandai perubahan fisik maupun komponen air susu dan disertai 

atau tanpa disertai dengan perubahan patologis atau kelenjarnya sendiri. 

Pengobatan dilakukan dengan penyuntikan anti biotik penicilin 5 cc dan diolesi 

dengan salep lanosil. 

  Kembung (bloat) adalah penyakit akibat adanya penimbunan gas dalam 

rumen yang tidak cepat keluar, sehingga perut membesar atau kembung. 

Kembung biasanya terjadi karena kesalahan pemberian hijauan, dimana hijauan 
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yang diberikan masih terlalu basah atau terlalu muda. Penyakit ini ditandai dengan 

perut sebelah kiri agak mengembung, detak jantung melemah, gelisah dan nafsu 

makan menghilang (Sudono, 1985). Pengobatan dilakukan dengan penyuntikan 

oxy tetra cycline 15 cc, vitamin B komplek 15 cc serta perut diolesi minyak kayu 

putih atau langsung dicampur dengan air untuk diminumkan. 

Penyakit kuku (foot rot) ini dapat dilihat gejalanya seperti pembusukan 

pada kuku dan terjadi pincang pada sapi atau susah berdiri dan berjalan. Gejala ini 

sesuai pendapat Syarief dan Sumoprastowo (1985) bahwa penyakit kuku (foot rot) 

dapat dilihat gejalanya yaitu terjadi bau busuk pada kuku. Pengobatan melalui 

“dipping“ kuku sama dengan pencegahan yaitu menggunakan formalin 90 % yang 

dicampur dengan air, dengan perbandingan 1 : 10.  

Usaha yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit pada 

perusahaaan susu karunia  adalah : 

1. Memandikan sapi perah 2 kali sehari yaitu sebelum pemerahan 

2. Pembersihan alas kandang, tempat pakan dan minum 

3. Pemotongan kuku 6 bulan sekali 

 

4.2.6. Perkawinan 

 Sistem perkawinan sapi perah di Perusahaan Susu Karunia ini dilakukan 

dengan  2 cara, yaitu kawin alam dan kawin suntik (inseminasi buatan atau IB). 

Perkawinan pada sapi perah laktasi adalah 30-60 hari setelah beranak. Banyaknya 

perkawinan untuk menghasilkan satu kali kebuntingan atau service per conception 

berkisar satu sampai lima kali. Mengantisipasi hal ini peternak dapat mengetahui 
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kegagalan kebuntingan induk dengan melihat sapi yang birahi lagi setelah 20-25 

hari setelah dikawinkan. 

Perkawinan pada induk sesudah melahirkan adalah 60 hari setelah 

beranak. Menurut Siregar (1995) bahwa masa mengawinkan kembali setelah 

beranak minimal 50 hari sampai 80 hari. Jika perkawinan dilakukan kurang dari 

40 hari akan berakibat kurang baik pada ternak yaitu akan menurunkan fertilitas 

sebab uterus belum sehat dan penurunan produksi susu masa yang akan datang. 

Pemeriksaaan birahi pada ternak sapi perah laktasi dilakukan 3 kali yaitu pagi, 

siang dan sore. Sesuai dengan pendapat Sarwiyono, dkk (1990) bahwa 

pemeriksaan birahi sebaiknya dilakukan sesering mungkin sedikitnya tiga kali 

sehari.  

 Adanya tanda-tanda birahi yang terlihat pada pagi hari, maka peternak 

akan mengawinkannya pada siang harinya dan apabila tanda-tanda birahi terlihat 

pada sore hari, maka peternak akan mengawinkannya pada sore itu juga atau 

besok pagi. Perkawinan tersebut merupakan waktu yang tepat untuk 

mengawinkan, hal ini sesuai dengan pendapat Syarief dan Sumoprastowo (1985) 

yang dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Waktu Perkawinan Yang Tepat Untuk Sapi Perah   
Tanda birahi terlihat Saat yang tepat untuk 

mengawinkan 
Terlambat 

Pagi hari 
(Sebelum jam 09.00 ) 

Hari itu juga Siang esok harinya 

Siang hari 
(Jam 09.00 – 12.00) 

Sore pada hari yang sama 
Besok pagi (sebelum jam 
10.00) 

Siang esok harinya 
(Sesudah jam 10.00) 

Sore hari 
(Sebelum jam 17.00) 

Siang esok hari 
(Sebelum jam 15.00) 

Besok sore 
(Setelah jam 15.00) 

Sumber : Syarief dan Sumoprastowo (1985) 
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Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa bila tanda birahi terlihat pagi 

hari, saat yang tepat untuk mengawinkan ternak adalah saat itu juga. Tanda birahi 

terlihat siang hari antara pukul 09.00 – 12.00 WIB, saat yang tepat untuk 

mengawinkan adalah sore pada hari yang sama, jika ternak dikawinkan esok 

harinya maka akan terlambat. Tanda birahi terlihat sore hari sebelum pukul 17.00 

WIB, saat yang tepat untuk mengawinkan adalah siang esok hari sebelum pukul 

15.00 WIB. 

 

4.2.7. Recording 

Perusahaan Susu Karunia telah melakukan recording (pencatatan) secara 

lengkap. Recording yang ada hingga saat dilakukan kegiatan penelitian ini 

meliputi beberapa hal yaitu: pencatatan produksi susu harian, pencatatan 

perkawinan, birahi, kelahiran pedet dan pencatatan tanggal pembelian ternak, 

tanggal vaksinasi, umur ternak, keterangan periode dan masa laktasi, masa kering 

dan tanggal sapi mulai kering sudah dilakukan pencatatan dengan baik. Pencatatan 

terhadap produksi susu harian dilakukan setiap hari pada waktu penyaringan susu 

untuk setiap ekor sapi. Kartu reproduksi per-ekor dicatat sepenuhnya oleh kepala 

kandang dalam papan kecil yang ditempel di dinding kandang untuk setiap 

individu sapi, sehingga birahi dan perkawinannya bisa dikontrol secara tepat. 

Recording pakan ternak juga dilakukan terhadap pedet. Pedet yang baru 

lahir sampai umur 1 bulan diberi susu sekitar 2 liter dan sebelumnya pedet diajari 

cara minum yang benar, pedet umur 1 – 2 bulan diberi susu kurang lebih 2,5 liter, 

sedangkan pedet yang berumur 2 – 3 bulan diberi susu sampai 3 liter. Pemberian 

hijauan pada pedet mulai saat umur 3 minggu.  
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4.3. Skala Usaha 

Skala usaha ternak dari Perusahaan Susu Karunia berbeda setiap tahunnya, 

hal ini disebabkan karena dengan semakin bertambahnya jumlah sapi yang 

produktif maka skala usaha ternak Perusahaan Susu Karunia juga semakin besar. 

Skala usaha yang bertambah akan berpengaruh terhadap biaya produksi yang 

besar untuk memenuhi kebutuhan dari ternak tersebut khususnya pada biaya 

pakan. 

Skala usaha yang semakin besar dengan biaya produksi yang semakin 

besar akan berpengaruh terhadap pendapatan usaha Perusahaan Susu Karunia 

yang diterima setiap tahunnya. Skala usaha yang dimiliki tidak dikelola dengan 

efisien maka akan berpengaruh terhadap pendapatan yang kurang efisien untuk 

perusahaan tersebut. Skala usaha yang dimiliki Perusahaan Susu Karunia setiap 

tahun mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya pendapatan yang 

diterima apabila dikelola dengan efisien. Skala usaha yang dimiliki oleh 

Perusahaan Susu Karunia dari tahun 2003 sampai tahun 2006 dapat dilihat pada 

tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi ternak Perusahaan Susu Karunia tahun 2003 sampai   
   tahun 2006    

Tahun 
2003 2004 2005 2006 No

. Jenis 
Ekor ST Ekor ST Ekor ST Ekor ST 

1 Laktasi  141 141 142 142 141 141 143 143
2 Kering 22 22 23 23 25 25 20 20
3 Dara bunting 16 8 17 8,5 20 10 12 6
4 Dara  7 3,5 8 4 14 7 19 9,5
5 Pejantan  13 13 13 13 19 19 19 19
6 Pedet  12 3 12 3 29 7,25 40 10
         Total 211 190,5 215 193,5 248 209,25 253 207,5

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 
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Skala usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Susu Karunia mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Skala usaha berdasarkan jumlah ekor tahun 2003 

sebesar 211, tahun 2004 sebesar 215 ekor mengalami peningkatan sebesar 1,9%, 

tahun 2005 sebesar 248 ekor mengalami peningkatan sebesar 15,35% dan  tahun 

2006 sebesar 253 ekor mengalami peningkatan sebesar 2,02%. Skala usaha 

berdasarkan satuan ternak adalah tahun 2003 sebesar 190,5 ST, tahun 2004 

sebesar 193,5 ST mengalami peningkatan sebesar 1,57%, tahun 2005 sebesar 

209,25 ST mengalami peningkatan sebesar 8,14%,  dan  tahun 2006 sebesar 207,5 

ST mengalami peningkatan sebesar 0,84%. 

Siregar (1995), menyatakan bahwa peternakan sapi perah dikatakan baik 

apabila jumlah sapi yang sedang laktasi berkisar antara 70-80% dari semua 

populasi ternak yang ada. Perbandingan antara sapi laktasi dengan yang kering 

adalah 1 : 4. Peternakan sapi perah Perusahaan Susu Sapi Karunia pada tahun 

2003 perbandingan antara sapi laktasi dengan yang kering adalah 1 : 6, tahun 

2004 adalah 1 : 6, tahun 2005 adalah 1 : 5 dan tahun 2006 adalah 1 : 7, sehingga 

dapat dikatakan bahwa komposisi jumlah sapi laktasi dengan sapi kering di 

Perusahaan Susu Sapi Karunia kurang baik.  

Skala usaha yang dimiliki Perusahaan Susu Karunia berdasarkan ekor 

mengalami peningkatan tetapi berdasarkan ST mengalami penurunan, hal ini 

disebabkan karena pada tahun 2005 ke tahun 2006 perusahaan mengalami 

kemunduran sehingga ternak yang dipelihara dijual untuk menambah pendapatan 

usaha. Kestabilan ternak yang dimiliki oleh perusahaan tetap dijaga atau 

dipertahankan jumlahnya karena akan berpengaruh terhadap produksi susu yang 
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dihasilkan dan berpengaruh terhadap harga yang akan berpengaruh terhadap 

pendapatan usaha.    

 

4.4. Modal usaha 

Modal yang digunakan di Perusahaan Susu Karunia diperhitungkan dari 

modal tetap dan modal kerja. Modal tetap meliputi : biaya pembelian ternak, biaya 

pembuatan kandang, gudang, kendaraan, peralatan dan tanah, sedangkan modal 

kerja, terdiri dari : biaya pakan, tenaga kerja, listrik dan telepon, kesehatan hewan, 

bahan bakar dan pengolahan susu. Struktur modal Perusahaan Susu Karunia tahun 

2003 sampai tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 5 sedangkan rekapitulasi modal 

tahun 2003 sampai dengan 2006 dapat dilihat pada lampiran 3. 

Tabel 5. Struktur Modal Usaha Perusahaan Susu Karunia tahun 2003 
sampai tahun 2006. 

Tahun Modal Tetap 
(Rp) 

Modal Kerja 
(Rp) 

Total Modal 
(Rp) 

2003 1.173.783.000 1.119.074.700 2.292.857.700 
2004 1.183.783.000 1.173.817.500 2.357.600.500 
2005 1.203.783.000 1.313.721.850 2.517.504.850 
2006 1.253.783.000 1.399.763.000 2.653.546.600 

Sumber : Data Primer Diolah (2007)  

Tabel 5 menunjukkan bahwa penggunaan modal usaha Perusahaan Susu 

Karunia berbeda setiap tahun dan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan 

karena jumlah ternak yang dipelihara mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Alokasi penggunaan modal tetap antara tahun 2003 sampai tahun 2006 yang 

paling besar adalah biaya pembelian ternak mencapai 36% - 39% dari total modal, 

hal ini dapat dilihat pada lampiran 3. Besarnya biaya pembelian ternak, 

disebabkan karena ternak merupakan sumber penerimaan yang dipelihara (asset) 

dalam jumlah banyak, sehingga dibutuhkan modal yang cukup besar. 
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Modal kerja untuk penyediaan bahan pakan ternak dari tahun 2003 sampai 

tahun 2006 mencapai 33% - 37% dari total modal, hal ini dapat dilihat pada 

lampiran 3. Besarnya biaya terhadap pakan, karena pakan diperlukan secara terus 

menerus dalam jumlah yang besar dengan kualitas baik untuk mempertahankan 

produksi susu. Besarnya modal pakan tergantung dari jumlah ternak yang 

dipelihara dan fluktuasi harga pakan yang digunakan, maka menyebabkan biaya 

pakan semakin meningkat. Modal untuk tenaga kerja diperlukan untuk menggaji 

tenaga kerja yang bekerja di Perusahaan Susu Karunia. Biaya pakan dan tenaga 

kerja setiap tahunnya mengalami perubahan karena merupakan modal kerja yang 

tidak habis dalam satu kali masa produksi yang setiap tahunnya terus mengalami 

perubahan, hal ini dapat dilihat pada lampiran 3.    

  

4.5. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan 

perusahaan, dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap (Widodo, 

M. W, 1994). Biaya produksi yang dikeluarkan Perusahaan Susu Karunia terdiri 

atas biaya tetap dan biaya tidak tetap, yaitu : 

1. Biaya tetap terdiri atas : pajak, sewa tanah dan penyusutan-penyusutan, 

antara lain : penyusutan ternak, kandang, gudang, kendaraan serta 

peralatan. 

2. Biaya tidak tetap terdiri atas : pakan, listrik dan telepon, kesehatan ternak 

seperti obat-obatan, bahan bakar,tenaga kerja dan pengolahan susu.  
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Biaya produksi yang dikeluarkan oleh Perusahaan Susu Karunia berbeda 

setiap tahun. Rincian perhitungan biaya produksi tahun 2003 sampai dengan 2006 

tercantum pada tabel 6 

Tabel 6. Biaya Produksi Perusahaan Susu Karunia tahun 2003 sampai tahun 
2006 

Tahun Biaya Tetap 
(Rp) 

Biaya Tidak Tetap 
(Rp) 

Total Biaya 
(Rp) 

2003 371.105.621 1.119.074.700 1.490.180.321 
2004 381.417.042 1.173.817.500 1.555.234.542 
2005 406.269.361 1.313.721.850 1.719.991.211 
2006 425.942.290 1.399.763.600 1.825.705.890 

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Besarnya biaya produksi yang dikeluarkan berbeda setiap tahunnya 

disebabkan karena jumlah ternak yang berbeda. Biaya produksi pada tahun 2003 

sebesar Rp. 1.490.180.321, tahun 2004 sebesar Rp. 1.555.234.542, tahun 2005 

sebesar Rp. 1.719.991.211 dan tahun 2006 sebesar Rp. 1.825.705.890. 

Rekapitulasi besarnya biaya produksi dapat dilihat pada lampiran 4. Biaya 

penyusutan peralatan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Susu Karunia setiap 

tahunnya sebesar Rp. 2.300.300. Biaya penyusutan perlu diperhitungkan sebagai 

kompensasi dari penggunaan nilai manfaat faktor produksi. 

Tabel 6 dapat diketahui biaya yang paling besar dikeluarkan oleh 

Perusahaan Susu Karunia adalah tahun 2006 sebesar Rp. 1.825.705.890, hal ini 

disebabkan karena jumlah ternak yang dipelihara pada tahun 2006 paling besar. 

Prosentase biaya pakan tahun 2003 sampai tahun 2006 mencapai 52% - 54%. 

Perusahaan Susu Karunia diharapkan dapat menekan biaya produksi yang 

dikeluarkan dengan melakukan efisiensi pakan yang diberikan pada ternak dengan 

cara pakan yang diberikan pada ternak berasal dari kebun sendiri khususnya untuk 

pakan hijauan. Biaya penyusutan kandang dan peralatan tidak terpengaruh oleh 
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besarnya skala usaha yang dimiliki oleh perusahaan karena ternak yang dimiliki 

banyak dijual untuk menambah penerimaan. Biaya penyusutan tercantum dalam 

lampiran 8.  

 

4.6. Penerimaan 

Penerimaan adalah hasil kali antara produk yang dihasilkan dengan harga 

jual per-unitnya. Penerimaan dari unit usaha sapi perah terdiri dari penjualan susu, 

penjualan sapi afkir, penjualan sapi jantan dan penjualan pedet. Sumber 

penerimaan terbesar dalam usaha sapi perah adalah penjualan susu.  

Penerimaan yang berasal dari penjualan susu dipengaruhi oleh jumlah 

ternak yang dimiliki, semakin banyak ternak yang dimiliki maka produksi susu 

yang dihasilkan semakin banyak dan berpengaruh terhadap penjualan susu 

sehingga akan berpengaruh pada penerimaan. Rekapitulasi penerimaan 

Perusahaan Susu Karunia dari tahun 2003 sampai tahun 2006 dapat dilihat pada 

tabel 7. 

Tabel 7. Penerimaan Perusahaan Susu Karunia tahun 2003 sampai tahun 
2006 

Tahun Total Penerimaan 
 (Rp) 

2003 1.895.984.000 
2004 1.973.451.700 
2005 2.269.781.000 
2006 2.562.528.100 

     Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Penerimaan perusahaan berasal dari penjualan produk susu yang 

merupakan penerimaan terbesar dari perusahaan dan penerimaan lain yang berasal 

dari penjualan ternak. Siregar (1990) menyatakan bahwa penjualan susu 

merupakan produk utama dalam usaha peternakan sapi perah disamping penjualan 
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pedet, sapi afkir dan kotoran ternak. Penerimaan ternak yang berasal dari sapi 

afkir, sapi jantan dan pedet cenderung meningkat karena dengan bertambahnya 

skala usaha yang dimiliki maka akan lebih banyak ternak yang afkir, jantan dan 

pedet yang dijual agar dapat menambah penerimaan selain diperoleh dari 

penjualan susu.   

Besar kecilnya penerimaan perusahaan sangat bergantung pada jumlah 

susu yang diperoleh (Siregar, 1990). Tabel 7 diatas menunjukkan total penerimaan 

Perusahaan Susu Karunia dari tahun 2003 sampai dengan 2006. Tahun 2003 total 

penerimaannya adalah sebesar Rp. 1.895.984.000, tahun 2004 total 

penerimaannya sebesar Rp. 1.973.451.700, tahun 2005 besarnya total penerimaan 

Rp. 2.269.781.000 dan tahun 2006 total penerimaanya adalah Rp. 2.562.528.100. 

Penerimaan yang diterima oleh Perusahaan Susu Karunia berasal dari penjualan 

susu, pedet dan sapi afkir sedangkan kotoran yang berasal dari ternak oleh 

perusahaan dijadikan sebagai pupuk kandang kebun hijauan. Penerimaan yang di 

terima oleh Perusahaan Susu Karunia berbeda setiap tahunnya dapat dilihat pada 

lampiran 5. 

 

4.7. Pendapatan 

Pendapatan merupakan selisih dari penerimaan dan biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Penerimaan terutama ditentukan oleh besar kecilnya 

produksi susu dan jumlah sapi laktasi, peternak yang memiliki jumlah sapi laktasi 

lebih sedikit dari sapi tidak laktasi akan mengalami kerugian. Peternak yang 

memiliki sapi laktasi yang jumlahnya kurang dari 60 persen akan mengalami 

kerugian karena penerimaan yang diperoleh perusahaan tersebut tidak bisa 
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menutupi biaya produksi yang dikeluarkan untuk biaya pakan ternak tersebut. 

Besar kecilnya pendapatan tergantung dari besar kecilnya penerimaan dan biaya 

produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang berupa susu.  

Penerimaan pada usaha peternakan sapi perah sangat di pengaruhi oleh 

besar kecilnya jumlah skala usaha yang di pelihara oleh perusahaan. Sumber 

penerimaan terbesar berasal dari penjualan susu, apabila skala usaha yang 

dipelihara perusahaan berjumlah sedikit dan produksi susu yang dihasilkan sedikit 

maka penerimaan yang diperoleh tidak akan bisa menutupi biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan 

usaha perusahaan tersebut. Tingkat pendapatan Perusahaan Susu Karunia dari 

tahun 2003 sampai 2006 dapat dilihat pada tabel 8.  

Tabel 8. Pendapatan Perusahaan Susu Karunia tahun 2003 sampai 2006 
Tahun Penerimaan  

(Rp) 
Biaya  
(Rp) 

Pendapatan 
(Rp) 

2003 1.895.984.000 1.490.180.321 405.803.679 
2004 1.973.451.700 1.555.234.542 418.217.158 
2005 2.269.781.000 1.719.991.211 549.789.789 
2006 2.562.528.100 1.825.705.890 736.822.210 

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pendapatan yang paling besar 

diperoleh perusahaan susu karunia adalah tahun 2006 yaitu sebesar 

Rp.736.822.210. Hasil penelitian pada tabel 8 menunjukkan bahwa pendapatan 

usaha yang diperoleh perusahaan dari tahun ke tahun semakin meningkat karena 

dipengaruhi oleh kestabilan skala usaha dan kestabilan dari biaya produksi yang 

dikeluarkan perusahaan, sehingga dengan semakin besarnya skala usaha dan 

besarnya biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan pendapatan usaha yang 

diperoleh juga akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi dengan 

besarnya biaya produksi yang dikeluarkan harus diimbangi dengan besarnya 

 49



penerimaan yang diperoleh dari penjualan susu sebagai sumber penerimaan 

terbesar perusahaan tersebut. Besarnya pendapatan dari tahun 2003 sampai tahun 

2006 dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

4.8. Efisiensi Usaha 

Efisiensi usaha peternakan sapi perah Perusahaan Susu Karunia diukur 

dengan tingkat penerimaan dan biaya produksi. Keberhasilan usaha peternakan 

sapi perah selain dapat dilihat dengan pendapatan dapat juga dilihat dengan 

menggunakan R/C ratio. Usaha dikatakan layak bila R/C ratio lebih besar dari 

satu. Efisiensi usaha peternakan sapi perah Perusahaan Susu Karunia berdasarkan 

R/C ratio dari tahun 2003 sampai tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9. Efisiensi Usaha Perusahaan Susu Karunia berdasarkan R/C ratio 
   tahun 2003 sampai tahun 2006 

Tahun Penerimaan  
(Rp) 

Biaya  
(Rp) 

R/C Ratio 
 

2003 1.895.984.000 1.490.180.321 1,27 
2004 1.973.451.700 1.555.234.542 1,27 
2005 2.269.781.000 1.719.991.211 1,32 
2006 2.562.528.100 1.825.705.890 1,40 

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

 Tabel 9 menunjukkan bahwa efisiensi usaha Perusahaan Susu Karunia 

berdasarkan R/C ratio setiap tahun berbeda. R/C ratio Perusahaan Susu Karunia 

tahun 2003 sebesar 1,27, tahun 2004 sebesar 1,27, tahun 2005 sebesar 1,32 dan 

tahun 2006 sebesar 1,40. Efisiensi usaha dari tahun ke tahun mengalami kenaikan 

karena di pengaruhi oleh penerimaan dan biaya produksi yang terus meningkat. 

Nilai R/C ratio yang diperoleh Perusahaan Susu Karunia sudah dapat 

dikatakan layak dikembangkan karena nilai yang diperoleh lebih dari satu, hal ini 

sesuai Wisnuadji, dkk (1979) menyatakan bahwa kelayakan usaha dapat dilihat 
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dari R/C ratio yang mempunyai nilai sama dengan satu. Rekapitulasi efisiensi 

usaha dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

4.9. Rentabilitas 

Rentabilitas merupakan kemampuan suatu usaha peternakan sapi perah 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Tingkat rentabilitas 

mencerminkan kemampuan modal dalam menghasilkan keuntungan maka dengan 

demikian tingkat rentabilitas yang tinggi dapat mencerminkan efisiensi yang 

tinggi pula. Rentabilitas Perusahaan Susu Karunia tahun 2003 sampai tahun 2006 

dapat dilihat pada tabel 10.   

Tabel 10. Rentabilitas Perusahaan Susu Karunia Tahun 2003 sampai tahun 
      2006 

Tahun Pendapatan 
(Rp) 

Modal 
(Rp) 

Rentabilitas 
% 

2003 405.803.679 2.292.857.700 17,69 
2004 418.217.158 2.357.600.500 17,74 
2005 549.789.789 2.517.504.850 21,84 
2006 736.822.210 2.653.546.600 27,77 

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Tabel 10 menunjukan bahwa rentabilitas Perusahaan susu Karunia berbeda 

setiap tahun. Rentabilitas yang diperoleh yaitu tahun 2003 sebesar 17,69%, tahun 

2004 sebesar 17,74%, tahun 2005 sebesar 21,84% dan tahun 2006 27,77%. Hasil 

rentabilitas usaha yang diperoleh Perusahaan Susu Karunia menurut 

Tjiptoadinegoro (1989) tahun 2003 sampai tahun 2005 dikatakan buruk dan tahun 

2006 dikatakan rendah. 
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4.10. Hubungan Antara Skala Usaha dan Biaya Produksi Terhadap  
Pendapatan Usaha Peternakan Sapi Perah  

Pengujian secara kualitatif akan membuktikan bahwa peningkatan 

pendapatan usaha dipengaruhi oleh skala usaha dan biaya produksi. Analisis yang 

digunakan adalah SPSS12 dimana pendapatan usaha sebagai variabel dependen 

(variabel terikat), skala usaha dan biaya produksi sebagai variabel independen 

(variabel bebas). Hasil analisis regresi dengan menggunakan SPSS 12 diperoleh 

persamaan sebagai berikut : 

Y = -1,2 x 10 9 +  4259288 X1 + 0,488 X2

 Keterangan :   Y = pendapatan (Rp/ekor) 
   X1= skala usaha (ekor) 
   X2= biaya produksi (Rp) 
 
β1 = 4259288 menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara skala usaha 

dengan  pendapatan usaha. Semakin besar skala usaha yang dimiliki maka akan 

semakin meningkatkan pendapatan peternak tersebut dimana penambahan skala 

usaha 1 satuan ternak saja akan menaikkan pendapatan peternak sebesar 

Rp.4.259.288.  

β2 = 0,488 menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara biaya produksi 

dengan pendapatan usaha. Semakin tinggi biaya produksi akan semakin 

meningkatkan pendapatan peternak. Jika biaya produksi dinaikkan Rp. 1.000  

maka akan menaikkan pendapatan peternak sebesar Rp. 488. 

Variable Entered/ Removed 

Tabel variables entered/removed digunakan untuk mengetahui data ada 

tidaknya variabel yang tidak dipakai dan variabel mana yang digunakan (Santoso, 

2004). Hasil tabel variables entered/removed biaya produksi dan skala usaha 
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dapat dilihat pada lampiran 9. Hasil tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak ada 

variabel yang dikeluarkan atau removed. 

Model Summary 

Analisis model summary digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

hubungan variabel terikat dengan variabel bebas (Santoso, 2004). Hasil analisis 

regresi menunjukkan R square atau koefisien determinasi sebesar 0,991 berarti 

99,1 persen dari variabel pendapatan usaha dipengaruhi oleh variabel skala usaha 

dan biaya produksi, sedangkan sisanya 0,9 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain seperti modal, produksi susu, kualitas susu dan harga. Standart Error of 

Estimate-nya adalah Rp. 26.801.948,2 per tahun (satuan yang dipakai variabel 

terikat atau dalam hal ini adalah pendapatan usaha). Analisis sebelumnya bahwa 

standart deviasi pendapatan usaha adalah Rp. 161.024.353,5 per tahun lebih besar 

dari standart error of estimate yaitu Rp. 26.801.948,2 per tahun dapat dilihat pada 

lampiran 9. 

Anova 

Tabel Anova didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,96 sedangkan resiko 

kesalahan yang diinginkan sebesar 10%. Nilai signifikansi lebih kecil dari resiko 

kesalahan yang diinginkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan Y = -

1,2 x 10 9 +  4259288 X1 + 0,488 X2 sudah sesuai (signifikan) untuk menjelaskan 

variabel pendapatan jika dilihat berdasarkan skala usaha dan biaya produksi 

dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,991.  
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Coefficient 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pada variabel bebas 

(Santoso, 2004). Hasil analisis koefisien regresi pada lampiran 9 diperoleh 

persamaan regresi pendapatan usaha sebagai berikut : 

Y = -1,2 x 10 9 +  4259288 X1 + 0,488 X2

Koefisien regresi untuk skala usaha (X1) bertanda positif atau searah artinya setiap 

kenaikan skala usaha sebesar 1 ekor ternak akan mempengaruhi naiknya 

pendapatan usaha sebesar Rp. 4.259.288 per tahun. Koefisien regresi untuk biaya 

produksi (X2) bertanda positif atau searah artinya setiap kenaikan biaya produksi 

Rp. 1.000  akan mempengaruhi naiknya pendapatan usaha sebesar Rp. 488. 

Uji t untuk menguji signifikasi konstanta dan variabel dependen (Santoso, 

2004). Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel yaitu 

nilai konstanta, variabel skala usaha, variabel biaya produksi dari persamaan 

pendapatan. Kita akan membandingkan nilai signifikansi dengan resiko kesalahan 

yang kita inginkan yaitu 10%. Hasil analisis data dengan software SPSS 12 

diperoleh nilai signifikansi  untuk  nilai konstanta dan 2 variabel tersebut berturut-

turut adalah 0,089 (8,9%), 0,238 (23,8%) dan 0,301 (30,1%), semua nilainya lebih 

besar dari 10 %, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien biaya produksi 

berpengaruh terhadap pendapatan usaha tetapi tidak nyata (signifikan). Lampiran 

9 menunjukkan bahwa analisis regresi sederhana dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara skala usaha dan biaya produksi terhadap pendapatan usaha 

meskipun tidak signifikan, semakin besar skala usaha dan biaya produksi maka 

akan menaikkan pendapatan usaha perusahaan tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Pendapatan yang diperoleh Perusahaan Susu Karunia berbeda setiap 

tahunnya. Pendapatan tahun 2003 sebesar Rp. 405.803.679, tahun 2004 

sebesar Rp. 418.217.158, tahun 2005 sebesar Rp. 549.789.789 dan tahun 

2006 sebesar Rp. 736.822.210. Efisiensi usaha dilihat dari R/C ratio 

Perusahaan Susu Karunia berbeda setiap tahun. Efisiensi usaha tahun 2003 

sebesar 1,27, tahun 2004 sebesar 1,27, tahun 2005 sebesar 1,32 dan tahun 

2006 sebesar 1,40. Efisiensi usaha berdasarkan R/C ratio Perusahaan Susu 

Karunia layak dikembangkan karena nilainya lebih besar dari 1. Rentabilitas 

yang diperoleh yaitu tahun 2003 sebesar 17,69%, tahun 2004 sebesar 

17,74%, tahun 2005 sebesar 21,84% dan tahun 2006 27,77%. Rentabilitas 

Perusahaan Susu Karunia tahun 2003 sampai tahun 2005 dikatakan buruk 

dan tahun 2006 dikatakan rendah. 

3.  Hasil analisis regresi ada pengaruh atau hubungan yang kuat antara skala 

usaha dan biaya produksi terhadap pendapatan usaha. Perusahaan Susu 

Karunia dengan persamaan Y = -1,2 x 10 9 +  4259288 X1 + 0,488 X2 yang 

menunjukkan bahwa hubungan skala usaha (X1) searah yang artinya setiap 

kenaikan 1 satuan ternak akan menaikkan pendapatan sebesar Rp. 4.259.288 

sedangkan biaya produksi (X2) menunjukkan hubungan yang searah artinya 

setiap kenaikan biaya produksi Rp.1.000 akan menaikkan pendapatan usaha 

sebesar Rp. 488. Pengaruh skala usaha terhadap pendapatan berpengaruh, 
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tetapi tidak signifikan secara statistik karena nilai signifikan 0,238 lebih 

besar dari taraf signifikansi 10%, sedangkan koefisien biaya produksi 

berpengaruh terhadap pendapatan usaha tetapi tidak signifikan secara 

statistik karena nilai signifikan 0,301 lebih besar dari taraf signifikansi 10%. 

Hubungan antara skala usaha dan biaya produksi terhadap pendapatan usaha 

sangat berpengaruh hal ini bisa dilihat dari nilai Rsquare = 99,1% sedangkan 

sisanya 0,9% dipengaruhi oleh modal, produksi susu, kualitas susu dan 

harga. Secara umum dengan meningkatnya skala usaha dan biaya produksi 

maka akan meningkatkan pula pendapatan usaha Perusahaan Susu Karunia. 

 

5.2 Saran  

1. Perusahaan Susu Karunia diharapkan dapat mempertahankan jumlah skala 

usaha yang akan berpengaruh pada produksi susu, kualitas susu dan harga 

sehingga bisa menambah pendapatan usaha. 

2. Perusahaan Susu Karunia diharapkan dapat menekan biaya produksi dengan 

cara melakukan efisiensi pakan yang akan berpengaruh pada pendapatan 

usaha.  

3. Perusahaan Susu Karunia apabila ingin menambah skala usaha harus 

menambah luas lahan yang dimiliki tanpa harus mengganggu ketentraman 

penduduk sekitar perusahaan.   
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