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ABSTRACT

DAIRY CATTLE FARM PRODUCTIVITY AT LOW LAND
IN DIFFERENT MANAGEMENT LEVEL

(Case Study in Dairy Cattle Farm at Semanding and Tuban Sub district,
Tuban Regency)

This research was carried out at Dairy Cattle Farm I, II and III since
September 01, 2007 to October 01, 2007. The aim of this research was to know
the profit, physical productivity (feed and dairy cow), economical productivity
(feed and dairy cow), and feasibility of dairy farming in Semanding and Tuban
sub district, Tuban regency. The research material used was three respondents as
dairy farm unit population in Semanding and Tuban sub district, Tuban regency.
The research method used was case study. Location was chosen using purposive
sampling method where the location was chosen intentionally, that was in Dairy
Cattle Farm in Semanding and Tuban sub district. Data were collected consisting
of primary and secondary data. They are analyzed by using quantitative
description methods that are: 1) total revenue, 2) total cost, 3) total profit, 4)
physical and economical productivity and 5) Feasibility of dairy farming.

The result of research at respondent I, II and III are: total profit up to
Rp.1.124.699,07; Rp.5.910.878,75; and Rp.1.704.470,77; the physical
productivity of dairy cow or capability of dairy cow in milk production was 8,01;
12,25 and 8,75 liter/UT/day. The physical productivity of feed was given are 0,75;
1,49, and 1,02 liter/kg DM of feed. The economical productivity of dairy cow are
Rp.394,25 ; Rp.727,65 and Rp.1104,84, whereas the economic productivity of
feed are Rp.50,76 ; Rp.117,82 and Rp.75,99. R/C ratio of respondent I, II and III
are 1,04; 2,66 and 1,87, respectively.

The conclusions of this research are dairy cattle farm productivity of
respondent II was higher than respondent III, and dairy cattle farm productivity of
respondent III was higher than respondent I. The result of this research suggested
that respondents advisable to increase ratio of lactating cows and dry cows ideally
up to 4 : 1 for continuity of production. The respondent was advisable to improve
rearing management, especially to respondent II in sanitation programs.
Respondent I was suggested to maximization output with culling low production
dairy cow and evaluated the feed quality.

Key Words: Dairy farm, Physical Productivity, Economical Productivity.
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RINGKASAN

PRODUKTIVITAS USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH DI DATARAN
RENDAH PADA TINGKAT MANAJEMEN YANG BERBEDA

(Studi Kasus pada Usaha Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Semanding
dan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban)

Penelitian dilaksanakan pada usaha peternakan sapi perah di kecamatan
Semanding dan kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Unit usaha peternakan sapi
perah yang diteliti terdiri dari tiga peternakan yaitu peternakan I, II dan III mulai
tanggal 01 September hingga 01 Oktober 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui pendapatan usaha, produktivitas fisik (pakan dan sapi perah),
produktivitas ekonomi (pakan dan sapi perah), dan tingkat kelayakan usaha
peternakan sapi perah di kecamatan Semanding dan kecamatan Tuban, kabupaten
Tuban.

Materi penelitian yang digunakan adalah populasi unit usaha peternakan
sapi perah yang terdapat di kecamatan Semanding dan kecamatan Tuban
kabupaten Tuban yang terdiri dari tiga responden. Metode yang digunakan adalah
studi kasus. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling
method dimana unit usaha yang diteliti ditetapkan secara sengaja yang didasarkan
pada tujuan tertentu. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan
sekunder, data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis
deskriptif kuantitatif yaitu dengan menggunakan analisa : 1) penerimaan total, 2)
biaya total, 3) pendapatan total, 4) produktivitas fisik dan ekonomi dan 5) tingkat
kelayakan usaha.

Hasil penelitian pada responden I, II dan III secara berturut-turut
didapatkan antara lain: pendapatan total adalah Rp.1.124.699,07;
Rp.5.910.878,75; dan Rp.1.704.470,77. Produktivitas fisik sapi perah atau
kemampuan sapi perah dalam memproduksi susu sebesar 8,01; 12,25 dan 8,75
liter/ST/hari. Produktivitas fisik pakan yang diberikan sebesar 0,75; 1,49 dan 1,02
liter/kg BK pakan. Produktivitas ekonomi sapi perah sebesar Rp394,25 ;
Rp.727,65 dan Rp.1104,84, sedangkan produktivitas ekonomi pakan sebesar
Rp.50,76 ; Rp.117,82 dan Rp.75,99 dan R/C ratio sebesar 1,04; 2,66 dan 1,87.

Kesimpulan yang didapatkan adalah produktivitas usaha responden II
lebih besar dari responden III, sedangkan produktivitas usaha responden III lebih
besar daripada responden I. Hasil penelitian ini menyarankan hendaknya
responden dapat mengupayakan imbangan sapi laktasi : sapi kering yang ideal
yaitu 4 : 1 untuk kontinyuitas produksi. Responden juga diharapkan memperbaiki
manajemen pemeliharaan terutama responden II dari sisi program sanitasi.
Peningkatan efisiensi usaha pada responden I sebaiknya dilakukan dengan
maksimisasi output dengan mengeluarkan sapi yang mempunyai produktivitas
rendah dan mengevaluasi kualitas pakan.

Kata kunci : peternakan sapi perah, produktivitas fisik, produktivitas ekonomi
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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. Peningkatan pembangunan usaha peternakan sapi perah

ini diikuti dengan peningkatan konsumsi susu dalam negeri, namun demikian

menurut Winangun (2007) dari segi produksi pada tahun 2006, peternak sapi

perah di Indonesia hanya mampu memenuhi 30% dari total 1,306 juta ton

kebutuhan susu nasional, sedangkan produksi susu dalam negeri baru mampu

mencukupi sebanyak 391.800 ribu ton dan sisanya 70 % harus impor dari

Selandia Baru dan Australia.

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

berupa peternakan tradisional maupun perusahaan peternakan komersil. Usaha

peternakan sapi perah juga terdapat di kabupaten Tuban yang merupakan daerah

dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 0-100 meter di atas permukaan laut.

Kecamatan Tuban dan kecamatan Semanding yang sangat berdekatan dengan

pantai memiliki suhu udara rata-rata antara 23,7 ± 0,730C – 31,59 ± 0,580C

dengan iklim tropis kering. Curah hujan pada kedua wilayah ini sebesar 1483 mm

per tahunnya. Usaha peternakan sapi perah di kedua kecamatan ini baru terdapat

tiga unit usaha yang memelihara sapi perah dari bangsa peranakan Friesian



2

Holstein (PFH). Produksi susu yang dihasilkan ketiga unit usaha tersebut, mampu

memasok seluruh kebutuhan susu di kecamatan Semanding dan kecamatan Tuban.

Ketiga usaha peternakan sapi perah ini memiliki manajemen pemeliharaan yang

berbeda-beda, demikian juga skala usaha masing-masing peternakan tersebut juga

berbeda-beda mulai dari skala kecil yaitu memelihara 4 ekor sapi perah laktasi,

skala menengah yang memelihara 9 ekor sapi perah laktasi hingga skala besar

yang memelihara 37 ekor sapi perah laktasi, padahal besarnya pendapatan usaha

ditentukan oleh besarnya skala usaha dan pengoperasian usaha yang efisien.

Keberhasilan usaha peternakan sapi perah bukan hanya dinilai dari

pendapatan saja yang perlu ditingkatkan tetapi diharapkan adanya peningkatan

produktivitas usaha ternak baik secara fisik maupun ekonomi. Produktivitas

merupakan suatu kombinasi dari efektivitas dan efisiensi, keberhasilan yang

dipandang dari dua sisi sekaligus yaitu sisi input dan output sehingga untuk

mengetahui tolok ukur efisiensi suatu usaha peternakan dapat dilihat dari tingkat

produktivitas usaha.

Produktivitas usaha peternakan sapi perah dapat diukur baik secara fisik

maupun ekonomi. Produktivitas fisik dalam usaha peternakan sapi perah diukur

dari produksi rata-rata, efisiensi pakan, produksi susu per ekor sapi, persentase

sapi produktif dan persentase peremajaan, sedangkan produktivitas ekonomi

diukur dari efisiensi modal, nilai produksi susu per nilai penyusutan sapi dan nilai

efisiensi pakan. Usaha peternakan dengan tingkat produktivitas yang tinggi berarti

memiliki efisiensi usaha yang tinggi dan diharapkan dapat meningkatkan

pendapatan peternak sapi perah agar dapat berproduksi secara optimal.

Memperhatikan berbagai aspek di atas maka kami perlu mengadakan studi lebih

lanjut khususnya mengenai produktivitas usaha ternak sapi perah di dataran

rendah.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka didapatkan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa pendapatan usaha peternakan sapi perah di kecamatan Semanding

dan kecamatan Tuban kabupaten Tuban?

2. Bagaimana produktivitas fisik (sapi perah dan pakan yang diberikan)?

3. Bagaimana produktivitas ekonomi (sapi perah dan pakan yang diberikan)?

4. Bagaimana tingkat kelayakan usaha ternak sapi perah di kecamatan

Semanding dan kecamatan Tuban kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pendapatan usaha dari usaha peternakan sapi perah di kecamatan

Semanding dan kecamatan Tuban kabupaten Tuban.

2. Produktivitas fisik (sapi perah dan pakan yang diberikan).

3. Produktivitas ekonomi (sapi perah dan pakan yang diberikan).

4. Tingkat kelayakan usaha ternak sapi perah di kecamatan Semanding dan

kecamatan Tuban kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Informasi kepada peternak di kecamatan Semanding dan kecamatan

Tuban untuk bahan evaluasi guna mengetahui produktivitas usaha ternak

sapi perah dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan usaha.

2. Acuan dasar untuk penelitian selanjutnya.
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1.5 Kerangka Pikir

Produktivitas merupakan komponen yang turut menentukan serta menjadi

syarat utama dalam keberhasilan suatu usaha. Produktivitas usaha peternakan

menunjukkan tingkat kualitas usaha dalam menghadapi era persaingan sehingga

usaha peternakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Apabila

ukuran keberhasilan produksi hanya dipandang dari sisi output saja, maka

produktivitas dipandang dari dua sisi sekaligus, yaitu sisi input dan sisi output,

dengan demikian dapat dikatakan bahwa produktivitas berkaitan dengan efisiensi

penggunaan input dalam memproduksi output.

Produktivitas usaha peternakan sapi perah dapat dilihat baik secara fisik

maupun ekonomi. Produktivitas fisik diukur dari produksi rata-rata, efisiensi

pakan, produksi susu per ekor sapi, presentase sapi produktif dan persentase

peremajaan, sedangkan produktivitas ekonomi diukur dari efisiensi modal, nilai

produksi susu per nilai peyusutan sapi dan nilai efisiensi pakan. Usaha peternakan

dengan tingkat produktivitas yang tinggi berarti memiliki efisiensi usaha yang

tinggi dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan peternak sapi perah agar

dapat berproduksi secara optimal. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada

Gambar 1.

Gambar 1. Diagram kerangka pikir penelitian

Usaha Peternakan

Produktivitas

Efisiensi usaha

Efisiensi Modal
Nilai produksi susu
Nilai penyusutan sapi
Nilai efisiensi pakan

Produksi susu
Efisiensi pakan
Persentase peremajaan
Persentase sapi produktif

Modal
Biaya produksi
Tenaga kerja
dll

Susu
Sapi afkir
Anak
Feces, dll

Input output

Fisik Ekonomi
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keadaan Umum Peternakan Sapi Perah di Indonesia

Lingkungan tempat manusia dan ternak hidup serta berproduksi

merupakan perpaduan dari beberapa faktor, yaitu sosial ekonomi, manajemen

peternakan dan fisik. Sebagian besar peternakan di Indonesia merupakan

peternakan rakyat, hanya sebagian kecil saja yang merupakan peternakan besar

(Susilorini, Sawitri, dan Muharlien, 2008). Menurut Mubyarto (1995), 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 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. Sedangkan

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.

Susilorini, dkk (2008) menyatakan bahwa sapi perah PFH yang

dikembangkan di Indonesia merupakan persilangan antara sapi lokal (Peranakan

Ongole) dengan sapi perah Friesian Holstein (FH) di Grati yang ditujukan untuk

memperoleh jenis sapi baru yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Lebih lanjut
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dikatakan pula bahwa sapi FH merupakan bangsa sapi perah yang mempunyai

produksi susu tinggi yaitu mencapai 6.350 liter per laktasi. Sementara di

Indonesia, rata-rata produksinya hanya mencapai 3.660 liter/laktasi dengan kadar

lemak 3,7%.

Jumlah ternak yang dikuasai oleh peternak di Indonesia menurut Nugroho

(1990), diukur dengan menggunakan satuan ternak (ST), dimana pejantan dan

betina dewasa setara dengan 1 ST, pedet setara dengan 0,25 ST dan dara setara

dengan 0,5 ST (Noegroho, 1990). Senada dengan pendapat Nugroho (1990),

Siregar (1995) juga berpendapat 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.

2.2 Manajemen Usaha

Manajemen usaha peternakan sapi perah meliputi pembersihan kandang

dan ternak, memberikan pakan dan minum yang tepat waktu, cara perkawinan

yang teratur dan tepat, pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit serta

pemerahan yang baik. Manajemen yang baik, merupakan suksesnya usaha

peternakan sapi perah termasuk perlakuan seorang peternak terhadap rangsangan

pemerahan, lamanya kering kandang, pencegahan terhadap penyakit, frekuensi

pemerahan, service period dan calving interval (Anonymous, 1991).

Suhu dan kelembaban udara merupakan dua faktor iklim yang

mempengaruhi produksi sapi perah, karena dapat menyebabkan perubahan

keseimbangan panas dalam tubuh ternak, keseimbangan air, keseimbangan energi

dan keseimbangan tingkah laku ternak (Hafez, 1968, dalam Yani, 2007).

Selanjutnya dikatakan pula bahwa untuk kehidupan dan produksinya, ternak

memerlukan suhu lingkungan yang optimum. Zona termonetral suhu nyaman
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untuk sapi perah berkisar 17 – 210C. Bligh dan Johnson (1985) yang disitasi Yani

(2007) membagi beberapa wilayah suhu lingkungan berdasarkan perubahan

produksi panas hewan, sehingga didapatkan batasan suhu yang nyaman bagi

ternak, yaitu antara batas suhu kritis minimum dengan maksimum sebagaimana

nampak pada Gambar 2.

Gambar 2. Diagram produksi panas sapi perah pada beberapa suhu lingkungan
(Yani, 2007)

Sapi perah PFH, berpotensi tinggi sebagai penghasil susu, tetapi produksi

yang tinggi ini hanya dapat dicapai jika tersedia kondisi yang benar. Salah satu

kondisi yang penting yang harus terpenuhi adalah tersedianya fasilitas kandang

yang layak. Menurut Syarief dan Sumoprastowo (1985), bahwa kandang yang

baik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: dekat dengan sumber pakan dan air

minum, tidak terkena kemungkinan perluasan kota, jauh dari pemukiman, cukup

mendapat sinar matahari, ventilasi baik dalam arti pertukaran udara dalam

kandang cukup lancar serta kebersihan kandang dapat terjamin. Adapun Siregar

(1996) menjelaskan bahwa persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam

membangun kandang di daerah dataran rendah adalah adanya perlindungan

terhadap suhu udara yang relatif panas yang dapat mengganggu konsumsi ransum

dan produksi susu sapi perah laktasi yang ada di dalam kandang tersebut.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa bahan kandang dapat dipilih bukan hanya yang
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tahan lama dan mudah di dapat, tetapi juga tidak menimbulkan pantulan-pantulan

panas terhadap sapi perah yang ada dalam kandang.

Menurut Anonymous (1995) bahwa kebutuhan sapi perah akan zat

makanan terdiri atas kebutuhan hidup pokok dan kebutuhan untuk berproduksi

Adapun kebutuhan pokok menurut Sudono (1983) adalah kebutuhan akan zat

makanan untuk mempertahankan hidup, bila sapi mengkonsumsi kebutuhan akan

zat makanan melebihi kebutuhan hidup pokoknya maka makanan tersebut akan

diubah menjadi bentuk produksi seperti susu, daging dan tenaga. Selanjutnya,

Anonymous (1991) menambahkan bahwa sapi perah yang mempunyai daya

produksi susu tinggi bila tidak mendapat pakan yang baik dan cukup, baik

kuantitas maupun kualitas tidak akan dapat menghasilkan susu sesuai dengan

genetiknya. Selanjutnya dikatakan pula bahwa penyusunan ransum harus

disesuaikan dengan kebutuhan sapi akan zat-zat makanan dan beberapa

pertimbangan harga pakan serta tersedianya bahan pakan perlu diperhatikan dalam

meningkatkan keefisienan penggunaan pakan.

Program kesehatan hewan perlu untuk menghasilkan produksi susu yang

optimal diantaranya sanitasi dan isolasi. Menurut (Bath et al., 1978) bahwa

beberapa penyakit yang diderita oleh sapi perah diantaranya penyakit menular

(infectious disease) seperti mastitis dan brucellosius. Schmidt danVleck (1974)

menambahkan bahwa sejumlah penyakit yang terjadi pada sapi perah

berhubungan dengan nutrisi dan metabolisme; tidak ada patogen penyebab infeksi

yang berhubungan dengan penyakit ini. Empat penyakit noninfeksi utama yang

terdapat pada sapi perah diantaranya ketosis, milk fever, bloat dan salah letak

abomasum.

Mengenai aspek persiapan pemerahan, Anonymous (1995) menyatakan

bahwa mempersiapkan sapi yang akan diperah tidak saja memastikan apakah

ambing dan putingnya telah bersih tetapi juga untuk merangsang sapi agar
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mengeluarkan susunya (Anonymous, 1995). Selanjutnya, Sarwiyono, Setyowati

dan Susilorini (1991) menyatakan bahwa pencucian ambing akan menghilangkan

kotoran yang menempel pada ambing dan merangsang urat-urat syaraf yang ada di

sekitar ambing untuk disampaikan ke hipofisa sehingga mengaktifkan oxytosin

yang berfungsi menggertak kontraksi otot-otot polos pada ambing sehingga susu

diperas menuju kantong susu. Adapun terkait dengan interval pemerahan, Holmes

dan Wilson (1984), berpendapat bahwa pemerahan biasanya dilakukan dua kali

sehari dengan interval waktu yang sama setiap hari, bila jarak antara dua

pemerahan tidak lebih dari 14-15 jam, maka hal ini tidak akan mempengaruhi

produksi hariannya. Selanjutnya dikatakan pula bahwa sapi yang diperah dua kali

sehari menghasilkan kira-kira dua kali lebih banyak daripada sapi yang diperah

satu kali sehari.

Produksi susu seekor sapi sedikit demi sedikit akan meningkat sampai

bulan kedua masa laktasi, kemudian produksi itu menjadi konstan pada bulan

ketiga yang selanjutnya berangsur-angsur menurun sampai berakhirnya masa

laktasi sekitar bulan kesepuluh jika sampai beranak tiap tahun (Sudono, 1993).

Selanjutnya dikatakan pula bahwa sapi perah yang dalam usia produktifnya

mengalami beberapa kali laktasi yang umumnya dimulai pada umur 2-3 tahun,

produksi susu tiap laktasi meningkat sampai sapi itu berumur 7 atau 8 tahun, yang

kemudian akan menurun sedikit demi sedikit sampai umur 11-12 tahun, dimana

pada umur tersebut sapi perah perlu diremajakan. Persentase sapi laktasi

merupakan faktor penting dalam usaha ternak sapi perah, peternakan sapi perah

yang mempunyai sapi laktasi di atas 60% adalah menguntungkan.

2.3 Skala Usaha

Skala usaha tani memiliki kontribusi nyata terhadap produksi susu seekor

sapi perah, oleh karena itu dalam standarisasi kinerja produksi susu untuk kondisi
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di Indonesia, faktor skala usaha perlu diperhatikan dan sebagai salah satu bahan

pertimbangan (Yusron, 1990). 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.

Pendapatan yang rendah dapat disebabkan karena besar skala usaha yang

tidak memadai atau 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). Sedangkan 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).

2.4 Modal Usaha

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 (Fanani,

1994). Sedangkan modal pada usaha tani antara lain tanah, bangunanbangunan,

alat-alat pertanian, ternak, bahan-bahan pertanian, uang tunai, dan lain-lain

(Hernanto, 1991).
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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).

Hernanto (1991) menyatakan bahwa pembagian modal berdasarkan

sifatnya dibagi menjadi dua yaitu modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap

yaitu modal yang tidak habis digunakan dalam satu periode produksi dan

mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktu misalnya tanah dan

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

produksi misalnya uang tunai dan bibit.

2.5 Biaya Produksi

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk

menghasilkan produk yang dinilai dengan uang atau dengan pengertian lain biaya

produksi adalah besarnya nilai pengeluaran (Prawirokusumo, 1990).

Menurut Fanani (1994), biaya produksi dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Biaya tetap (fixed cost) yaitu jenis-jenis biaya yang selama satu periode

jumlahnya tetap dan tidak mengalami perubahan. Misalnya adalah depresiasi

(penyusutan) kandang, depresiasi bangunan, depresiasi alat-alat, depresiasi

ternak, sewa tanah, sewa gudang (bangunan), sewa kandang, bunga modal,

biaya perawatan, gaji pegawai, gaji pimpinan, gaji tenaga ahli atau (Staff

Research), dan asuransi.

2. Biaya Tidak Tetap (variable cost) yaitu jenis biaya yang naik-turun bersama-

sama dengan volume kegiatan. Jika produksi bertambah maka bertambahlah
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biaya tidak tetap tersebut dan apabila produksi berkurang maka akan turunlah

biaya tidak tetap.

Bishop dan Toussaint (1979) menyatakan bahwa perbedaan biaya tetap

dan biaya tidak tetap berguna untuk membuat perencanaan jangka pendek maupun

jangka panjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi antara

lain adalah: lokasi usaha tani, waktu usaha tani, luas lahan yang digunakan dan

berapa banyak yang akan diproduksi, cara berproduksi dan teknologi yang

digunakan serta jenis barang yang diproduksikan (Hernanto, 1991).

2.6 Penerimaan

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).

Soekartawi, Soeharjo, Dillon dan Hardaker, (1986) menyatakan bahwa

penerimaan usaha tani disebut juga pendapatan kotor usaha tani (Gross Farm

Income) adalah ukuran hasil perolehan produk total sumberdaya yang digunakan

dalam usaha tani yang merupakan nilai produk total usaha tani dalam jangka

waktu tertentu baik yang dijual maupun tidak dijual.
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2.7 Pendapatan

Menurut Siregar (1995), pendapatan merupakan selisih antara penerimaan

dan biaya atau pengeluaran yang 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. Lebih lanjut, Bishop dan Toussaint (1979)

menyatakan bahwa pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya.

Pendapatan usahatani akan berbeda antara petani satu dengan petani lain yang

menyebabkan terdapatnya perbedaan dalam jenis, jumlah, sumber yang

dikuasai/dimiliki dan penggunaan sumber-sumber tersebut. Sedangkan menurut

Noegroho, dkk (1991) menyatakan bahwa pendapatan usaha ternak dapat

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.

Menurut Purwanto (1983) dalam penelitiannya, bahwa pemilikan ternak

berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak, karena dapat menjadi sumber

kas/sumber keuangan secara tunai. Pendapat ini didukung oleh Haryanto, Inounu,

Budi, dan Dwiyanto, (2002) yang menyatakan bahwa bertambahnya ternak yang

dimiliki berarti menambah sumber pendapatan tunai. Usaha peningkatan

produktivitas dapat dicapai melalui pendekatan kuantitatif yaitu dengan
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peningkatan populasi ternak dan secara kualitatif dengan peningkatan

produktivitas per unit ternak.

Efisiensi usaha atau tingkat keuntungan usaha dapat diukur melalui

perhitungan 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 kependekan 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 Produktivitas Usaha

Produktivitas adalah perbandingan keluaran (output) yang dihasilkan

dengan masukan (input) yang digunakan. Menurut Shobaruddin, Wijaya, Atmaja

dan Muhammad (1997) bahwa input bisa berupa tenaga kerja, biaya produksi dan

teknologi, sedangkan outputnya merupakan suatu produk tertentu. Mengenai

pengertian produktivitas itu sendiri, terdapat beberapa pendapat dari para ahli,

diantaranya : Luis Sabourin, berpendapat bahwa produktivitas adalah rasio antara

hasil produksi (output) dengan seluruh biaya produksi (input), sedangkan R. Saint

Paul, berpendapat bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang

diproduksi dan jumlah kerja yang dikeluarkan untuk memproduksinya, atau lebih

umum rasio antara kepuasan yang dikehendaki dan pengorbanan yang dilakukan.
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Mubyarto (1995) menyatakan bahwa usaha tani yang baik adalah yang

memiliki sifat produktif atau efisien sehingga memiliki arti produktivitas yang

tinggi, cara pengukuran efisiensi adalah mengetahui jumlah hasil produksi tidak

hanya ditentukan oleh besarnya output tetapi ditentukan oleh besarnya input yang

digunakan untuk memperoleh satuan hasil produksi dalam suatu usaha tani. Lebih

lanjut, dikatakan pula bahwa efisiensi produksi dapat dicapai apabila petani

sebagai manajer dalam usaha tani diharapkan mampu mengatur organisasi

produksi dan dengan faktor-faktor produksi (tenaga kerja, alam dan modal).

Adapun mengenai pengukuran produksi usaha, menurut Hidayat (1996)

dapat dihitung berdasarkan satu input yang digunakan atau semua input yang

digunakan, yang dikatakan sebagai produksi total. Hal senada diungkapkan oleh

Sinungan (1986) yang menyatakan bahwa produktivitas merupakan suatu

pengukuran terhadap tingkat efisiensi. Sedangkan Sitorus, P. Basya dan Nuraini

(1980), membedakan pengukuran produktivitas usaha sapi perah baik dari segi

fisik maupun dari segi ekonomi. Lebih lanjut, Kay (1986) merumuskan bahwa

produktivitas fisik dalam usaha peternakan sapi perah diukur dari 1) produksi rata-

rata sapi laktasi, 2) efisiensi pakan, 3) produksi susu per ekor sapi, 4) persentase

sapi produktif dan 5) persentase peremajaan. Sedangkan produktivitas ekonomi

diukur dari 1) efisiensi modal, 2) nilai produksi susu per nilai penyusutan sapi dan

3) nilai efisiensi pakan.

Produktivitas sapi perah adalah kemampuan sapi perah dalam

menghasilkan susu selama masa laktasi. Produktivitas sapi perah di Indonesia

lebih rendah bila dibandingkan dengan produktivitas negara asalnya. Rendahnya

produktivitas sapi perah di Indonesia disamping disebabkan karena produktivitas

sapi perahnya menurun juga disebabkan karena kurang baiknya tata laksana

(Makin, Kosim dan Munandar, 1982 dalam Kuswaryan, 1992).
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Menurut Yusron (1990), upaya meningkatkan produktivitas sapi perah

terdapat 2 faktor yang dapat dilakukan secara bersama-sama, yaitu: 1) Perbaikan

lingkungan pemeliharaan antara lain pemberian pakan, perawatan ternak,

perkandangan dan pemerahan; dan 2) Perbaikan mutu genetik sapi perah.

Pendapat ini didukung oleh Sudono (1983) yang menyatakan bahwa produktivitas

sapi perah dipengaruhi oleh faktor genetik, makanan, suhu lingkungan dan

tatalaksana. Selanjutnya dikatakan pula bahwa variasi kemampuan produksi susu

seekor sapi perah dipengaruhi oleh 30% sifat keturunan (genetik) dan 70% faktor

lingkungan (pakan, tatalaksana dan iklim).

Upaya perbaikan mutu genetik sapi perah di negara kita telah dilakukan

melalui pelaksanaan program inseminasi buatan dengan menggunakan semen

beku dari pejantan unggul serta impor sapi perah induk yang dianggap unggul,

dan dari sapi perah eks-impor tersebut yang nantinya diperoleh turunan yang lebih

baik daripada turunan sapi perah lokal, sehingga pada masa-masa yang akan

datang tercipta populasi sapi perah dengan generasi yang mempunyai kemampuan

memproduksi susu atau mutu genetik yang lebih tinggi daripada generasi

pendahulunya (Yusron, 1990).

Sapi perah FH tidak begitu tahan panas. Suhu lingkungan yang sesuai

menurut Sutardi (1981) adalah 15-240C. Sedangkan menurut Anonymous (1991)

suhu lingkungan yang meningkat melebihi 270C bagi sapi FH menyebabkan

produksi susu turun, dikarenakan rendahnya nafsu makan. Pendapat ini didukung

oleh Saleh (2004), yang menyatakan bahwa pada lingkungan dengan kelembaban

yang tinggi dapat mempengaruhi timbulnya infeksi bakteri dan jamur penyebab

mastitis, sedangkan suhu lingkungan yang tinggi akan menurunkan produksi susu

karena sapi menurunkan konsumsi pakan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kecamatan Semanding dan kecamatan Tuban

kabupaten Tuban. Pengambilan data dilakukan selama 1 bulan, mulai tanggal 01

September – 01 Oktober 2007.

3.2. Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi usaha

peternakan sapi perah yang terdapat di kecamatan Semanding dan kecamatan

Tuban, kabupaten Tuban yang terdiri dari tiga responden yaitu:

1. Responden I dengan skala kepemilikan sapi perah sebanyak 62 ekor

2. Responden II dengan skala kepemilikan sapi perah sebanyak 26 ekor

3. Responden III dengan skala kepemilikan sebanyak 7 ekor.

3.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case

study method) 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 objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus (Nawawi, 1990).

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling dimana

unit usaha yang diteliti ditetapkan secara sengaja berdasarkan pada tujuan tertentu

yakni usaha peternakan sapi perah yang terdapat di daerah dataran rendah di

kecamatan Tuban dan Kecamatan Semanding. Pemilihan lokasi yang dilakukan
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secara sengaja dimaksudkan untuk mendapatkan tujuan penelitian yaitu

mengetahui produktivitas usaha sapi perah di dataran rendah.

3.4 Jalannya Penelitian

1. Persiapan

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini digunakan metode

interview dengan berpedoman pada daftar pertanyaan/kuisioner (Lampiran 17).

Jumlah responden yang digunakan adalah populasi usaha peternakan sapi perah di

kecamatan Semanding dan kecamatan Tuban. Usaha peternakan di kecamatan

Semanding berjumlah satu unit usaha peternakan dengan skala kepemilikan yang

cukup besar yaitu memelihara 62 ekor sapi perah, sedangkan usaha peternakan

sapi perah di kecamatan Tuban berjumlah dua unit usaha peternakan dengan skala

kepemilikan sapi perah sedang dan kecil yaitu 26 ekor dan 7 ekor.

2. Pengumpulan Data

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara wawancara pada ketiga

pemilik peternakan (yang selanjutnya disebut sebagai responden I, II dan III).

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

materi informasi yang diperoleh peneliti secara langsung di tempat penelitian atau

di suatu tempat yang menjadi obyek penelitian yang berupa identitas peternak,

keadaan umum usaha peternakan, produksi susu, penerimaan usaha peternakan,

biaya usaha peternakan, metode pemberian pakan, perkandangan, penyakit dan

kesehatan ternak dan tenaga kerja, sedangkan data sekunder adalah data-data yang

dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain misalnya buku, surat

kabar atau dari lembaga (Dharmmesta dan Ibnu, 1993).
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3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan

cara menggambarkan suatu obyek penelitian yang sesungguhnya sehingga

diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian aspek-aspek teknis

seperti: pemberian pakan, perkandangan, keadaan umum daerah penelitian dan

karakteristik responden dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif,

sedangkan analisis terhadap produktivitas usaha peternakan sapi perah dilakukan

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan rumus sebagai berikut :

1. Biaya Total (Total Cost/TC) menurut Prawirokusumo, (1990) yaitu untuk

mengetahui total biaya produksi dalam satu periode yang meliputi biaya

penyusutan (kandang, ternak dan peralatan), biaya pakan, tenaga kerja,

transportasi dan BBM, listrik, IB dan biaya perbaikan.

TC = Total Cost atau Biaya Total (Rp/bln)

TFC = Total Fixed Cost atau Total Biaya Tetap (Rp/bln)

TVC = Total Variabel Cost atau Total Biaya Tidak Tetap (Rp/bln)

2. Penerimaan Total (Total Revenue/TR) menurut Prawirokusumo, (1990) yaitu

untuk mengetahui jumlah penerimaan yang didapatkan dalam satu periode

produksi yang meliputi penjualan susu, pedet dan pupuk kandang/feses sapi.

TR = Total Revenue atau penerimaan total (Rp/bln)

Pq = Price of Quantity atau harga produk per satuan (Rp/bln)

Q = Quantity atau Produksi (liter)

TC = TFC + TVC

TR = Pq x Q
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3. Pendapatan (profit/π) menurut Prawirokusumo (1990) yaitu untuk mengetahui

pendapatan yang diperoleh dalam satu periode.

π = Profit atau Pendapatan (Rp/bln)

TR = Total Revenue atau Penerimaan Total (Rp/bln)

TC = Total Cost atau Biaya Total (Rp/bln)

4. Produktivitas fisik menurut Kay (1986) yaitu perbandingan antara output dan

input yang berupa fisik seperti produksi susu, ternak, dan pakan dalam satu

periode:

- Produktivitas fisik sapi =
)hari(LaktasiMasa

)/farmliter/hari(usahaProduksi

- Persentase Peremajaan = %100
(ST)indukperahsapiJumlah

(ST)daraperahsapiJumlah 

- Angka Produktif Rasio = %100
(ST)diusahakanyangkUnit terna
(ST)produktifperahsapiJumlah 

- Produktivitas fisik pakan =
arm)(kg/hari/fdiberikanyangpakanJumlah

i/farm)(liter/harsusuProduksi

5. Produktivitas ekonomi menurut Kay (1986) yaitu untuk mengetahui

produktivitas ekonomi dalam satu periode :

- Produktivitas ekonomi sapi =
(Rp/hari)sapipenyusutanNilai

(Rp/lt)susuhargai/farm)(liter/harusahaProduksi 

- Nilai penyusutan sapi =
(hari)produksiMasa

(Rp)AkhirsapiNilai-(Rp)awalsapiNilai

- Produktivitas ekonomi pakan=
(Rp/kg)pakanharga(kg/hari)pakanJumlah

(Rp/lt)susuhargaarm)(lt/hari/fusahaProduksi




π= TR – TC
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6. Efisiensi usaha menurut Soekartawi, dkk (1986) untuk mengetahui tingkat

kelayakan usaha.

Keterangan : Eρ = Efisiensi Usaha

R = Total Revenue atau Penerimaan Total (Rp/bln)

C = Total Cost atau Biaya Total (Rp/bln)

Kriteria R/C ratio :

R/C ratio < 1 = tidak layak dikembangkan

R/C ratio = 1 = titik impas

R/C ratio > 1 = layak dikembangkan

3.6 Batasan Istilah

1. Produktivitas usaha adalah perbandingan antara keluaran (output) yang

dihasilkan dan masukan (input) yang digunakan dalam satu periode.

2. Penyusutan adalah penurunan nilai faktor-faktor produksi akibat

penggunaan dalam proses produksi.

3. Produktivitas fisik pakan adalah kemampuan pakan yang diberikan

(berdasarkan BK) untuk menghasilkan susu.

4. Produktivitas fisik sapi adalah kemampuan sapi perah untuk memproduksi

susu selama jangka waktu tertentu (masa laktasi).

5. Produktivitas ekonomi pakan adalah nilai produksi usaha per rupiah biaya

pakan yang diberikan

6. Produktivitas ekonomi sapi adalah nilai produksi usaha per nilai penyusutan

sapi.

Eρ= R/C ratio
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Tuban yang menjadi lokasi penelitian merupakan daerah

dataran rendah dengan ketinggian 0-100 meter di atas permukaan air laut.

Sebagian besar wilayahnya berupa daratan dengan kemiringan 0-2% di wilayah

bagian barat dan bagian selatan merupakan wilayah berbukit dengan kemiringan

rata-rata lebih dari 15%. Kota Tuban sangat berdekatan dengan pantai yang

memiliki suhu udara antara 23,7 ± 0,730C sampai 31,59 ± 0,580C dengan iklim

tropis kering. Curah hujan bervariasi dengan rata-rata berkisar 1483 mm per

tahun. Adapun batas-batas wilayah kota Tuban adalah sebagai berikut : batas

wilayah utara adalah laut jawa; batas wilayah timur adalah kecamatan Palang;

batas wilayah selatan adalah kecamatan Merak urak dan batas wilayah barat

adalah kecamatan Semanding dan kecamatan Jenu.

Usaha peternakan sapi perah pada umumnya diusahakan di daerah dataran

tinggi yang memiliki kisaran suhu antara 15 – 240C, namun demikian ketiga usaha

peternakan sapi perah yang menjadi sasaran penelitian (responden I, II dan III)

memelihara sapi perah dari bangsa PFH di daerah dataran rendah yang

mempunyai suhu rata-rata yang tinggi yaitu antara 23,7 ± 0,730C sampai 31,59 ±

0,580C. Ketiga responden ini memiliki manajemen dan jumlah kepemilikan yang

berbeda-beda antara satu dengan yang lain sebagaimana nampak pada Tabel 1.
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Tabel 1. Gambaran umum usaha peternakan tiap-tiap responden

Uraian Responden I Responden II Responden III
Skala usaha Besar Sedang Kecil
Pengelola Tenaga kerja

kandang
Peternak dan
tenaga kerja

Tenaga kerja
kandang

Peralatan Modern Tradisional Tradisional
Reproduksi IB Tidak ada IB
Jumlah kepemilikan 62 26 7
Pemerahan Tenaga mesin Tenaga manusia Tenaga manusia
Data primer, diolah (2007).

Responden I merupakan lembaga milik pemerintah yang berdiri sejak

tahun 1952 yang pada awalnya bernama jawatan kehewanan. Pada tahun 1981

namanya berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Ternak Karangwaru (UPT

Ternak) dan pada tahun 2001 dengan Perda No 09 Tahun 2000 diubah lagi

menjadi Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT dan HMT)

Karangwaru Tuban. BPT dan HMT Karangwaru Tuban saat ini memelihara 62

ekor sapi perah yang terdiri dari 41 ekor induk laktasi, 6 ekor induk kering, 1 ekor

dara dan 14 ekor pedet. Peralatan yang digunakan untuk menjalankan usaha

peternakan ini meliputi mesin perah, mesin chopper, cooling unit, karpet sapi,

timbangan ternak, power sprayer dan pompa air. Jumlah karyawan sebanyak 25

orang yang terdiri dari 17 orang PNS dan 8 orang Upah Harian Lepas (UHL).

Responden II adalah peternakan rakyat yang memiliki 26 ekor sapi perah

yang terdiri dari 9 ekor sapi laktasi dan 17 ekor pedet. Pola pemeliharaan yang

dilakukan memiliki keunikan tersendiri, dimana peternak tidak menerapkan sistem

perkawinan pada ternaknya, baik kawin alami maupun inseminasi buatan (IB),

responden II membeli ternak dalam kondisi sudah berproduksi pada masa laktasi

awal dengan jumlah produksi yang tinggi dari daerah Pujon untuk diambil

produksi susunya saja. Pemerahan dilakukan tiap hari dan apabila produksi susu
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sapi tersebut berada di bawah 8 liter/hari, maka sapi akan dijual untuk dibelikan

lagi sapi induk yang sedang dalam masa produksi. Sebagian besar aktivitas

pengelolaan kandang dilakukan sendiri oleh peternak, kecuali pemerahan pada

sore hari yang dilakukan oleh tenaga kerja dari luar. Beberapa peralatan yang

digunakan meliputi timba, saringan, gerobak, selang air, drum, pompa air, karpet

sapi dan sepatu boot.

Responden III mengusahakan 7 ekor sapi perah yang terdiri dari 4 ekor

induk laktasi, 1 ekor dara dan 2 ekor pedet. Pemerahan susu menggunakan tenaga

manusia dan hanya mempunyai satu orang tenaga kerja yang menangani semua

kegiatan dalam peternakan tersebut. Peralatan yang digunakan cukup sederhana

meliputi timba, sabit, sekrop, gerobak, sikat dan satu pompa air. Sistem

perkawinan menggunakan sistem perkawinan buatan atau Inseminasi Buatan (IB).

Berdasarkan pendapat Mubyarto (1995) tentang penggolongan usaha sapi perah di

Indonesia dilihat dari pola pemeliharaan sapi perah maka usaha sapi perah I

digolongkan ke dalam peternakan komersil. Adapun usaha peternakan sapi perah

responden II dan III digolongkan sebagai peternakan rakyat dengan pola

pemeliharaan semi komersil.

Suhu udara dan kelembaban udara pada saat penelitian tertera pada

lampiran 1, adapun rata-rata suhu dan kelembaban udara pada pagi, siang, sore

dan malam hari dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-rata suhu dan kelembaban udara pada pagi, siang, sore dan malam
hari

Suhu KelembabanURAIAN
Pagi Siang Sore Malam Pagi Siang Sore Malam

Rata-rata 23,70 31,59 28,29 24,70 80,29 63,12 77,65 80,12
Sd 0,73 0,58 1,45 0,75 5,06 6,49 5,90 1,80

Data primer, diolah 2007
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Berdasarkan pada Tabel 2, kisaran suhu rata-rata yang terendah adalah

pagi hari yaitu 23,7 ± 0,730C dan tertinggi pada siang hari yaitu 31,59 ± 0,580C.

Kisaran suhu di daerah penelitian ini berada di atas batas kritis suhu maksimum

pada zona thermoneutral yang berada pada kisaran suhu antara (–15) – 270C

sebagaimana nampak pada Gambar 2. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat

dikatakan bahwa ternak sapi perah di daerah penelitian tidak berada pada kondisi

yang nyaman sehingga sapi perah akan menggunakan energinya untuk pengaturan

panas tubuh atau menurunkan suhu tubuh yang mengalami cekaman panas (heat

stress). Penggunaan energi yang berlebihan ini akan menjadikan produksi susu

sapi perah tidak optimal.

Salah satu tujuan dari beternak sapi perah adalah untuk mendapatkan

penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup peternak

dan keluarga. Pendapatan yang lebih baik dapat tercapai dengan cara berusaha

yang baik pula. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut di atas adalah

karaktersitik peternak sapi perah. Karakteristik responden yang dapat

mempengaruhi kemampuan seseorang adalah umur, pendidikan, mata pencaharian

atau sifat usaha, pengalaman beternak serta tanggungan keluarga sebagaimana

nampak pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden Responden I Responden II Responden III
Pendidikan Sarjana Sarjana Sarjana
Umur 46 th 36 th 47 th
Pengalaman beternak sapi perah 8 6 9
Pekerjaan utama Pegawai negeri Peternak Pegawai negeri
Jumlah anggota rumah tangga 3 11 3
Data primer, diolah (2008)

Penjabaran karakteristik responden pada Tabel 3 adalah sebagai berikut:
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1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan sangat mempengaruhi cara berpikir seorang peternak.

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang dapat menambah dan membentuk

keterampilan dan pengetahuan peternak untuk dapat mengerjakan sesuatu dengan

cepat dan tepat. Faktor pendidikan mempunyai peranan dalam bertindak, cara

mengambil keputusan serta penerimaan inovasi dalam menjalankan usaha ternak

sapi perahnya. Berdasarkan Tabel 3, nampak bahwa tingkat pendidikan peternak

yang menjadi objek penelitian adalah pendidikan tinggi (sarjana). Tingkat

pendidikan tinggi ini menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan

beternak yang cukup sehingga responden tidak akan kesulitan dalam menerima

inovasi. Hal ini merupakan modal utama dalam mengelola usaha peternakan sapi

perah. Menurut Winarno (1985) bahwa pendidikan sedikit banyak mempengaruhi

peranan terhadap produktivitas usaha peternakan. Siregar (1990) juga

menambahkan bahwa peningkatan pendidikan bertujuan untuk membekali

peternak tentang penguasaan tingkah laku yang baik sehingga mampu mencapai

produktivitas yang tinggi, mampu mencapai efisiensi produksi, reproduksi sapi

perah yang dipelihara, dapat mengendalikan usaha ternak sapi perah seekonomis

mungkin, serta dapat mengadopsi teknologi baru.

2. Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan

seseorang dalam menjalankan aktivitasnya. Batasan usia produktif adalah 15–64

tahun (Biro Pusat Statistik, 2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua

responden berada pada usia produktif yakni 36–47 tahun. Usia produktif ini

merupakan keuntungan bagi responden, karena pada tingkat usia tersebut secara

normatif menandakan kematangan fisik maupun psikologis. Hal tersebut sangat

penting dalam berusaha ternak sapi perah. Usaha ternak sapi perah diperlukan

modal yang besar, sehingga diperlukan pengelolaan yang manageable karena itu
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kematangan psikologis seorang peternak sangat diperlukan. Adapun kematangan

fisik artinya memiliki fisik yang kuat. Hal tersebut sangat penting dalam berusaha

ternak sapi perah karena peternak dituntut menyiapkan kebutuhan ternak setiap

hari seperti pemberian pakan hijauan dan konsentrat atau pakan penguat serta

sanitasi kandang. Usia produktif dengan rentangan umur tersebut diharapkan

dapat meminimalisasi resiko dalam berusaha ternak sapi perah. Simanjuntak

(1985) mengatakan bahwa umur dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja,

partisipasi kerja meningkat sesuai dengan umur. Selain itu, semakin tua umur

seseorang maka semakin menurun kemampuan fisiknya untuk bekerja.

3. Pengalaman Beternak

Pola pikir dan keputusan peternak dalam menjalankan usahanya sangat

dipengaruhi oleh pengalaman beternak yang dimiliki. Semakin lama pengalaman

beternak maka semakin meningkat pula kemampuan peternak dalam menjalankan

usahanya. Tabel 3 menunjukkan bahwa pengalaman beternak sudah di atas 5

tahun, sehingga peternak tidak akan kesulitan dalam mengambil keputusan atas

masalah yang timbul pada peternakannya. Lama beternak berpengaruh terhadap

usaha peternakan yaitu semakin banyak pengalaman dalam menjalankan usahanya

maka peternak tidak memiliki rasa kekhawatiran terhadap masalah-masalah yang

berkaitan dengan ternak sebab mereka mampu dalam mengatasinya.

4. Pekerjaan Utama

Peternak sebagai seorang individu, pada umumnya memiliki lebih dari

satu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan seringkali baik

pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan masih dalam bidang pertanian.

Hasil penelitian seperti nampak pada Tabel 3 menunjukkan bahwa

matapencaharian utama responden I dan III adalah PNS yang masih berhubungan

dengan peternakan, sedangkan responden II memiliki matapencaharian utama di
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bidang peternakan yang dirintisnya. Hal ini menurut Prawirokusumo (1990)

merupakan faktor pendukung bagi peternakan karena usaha peternakan dapat

menjadi fokus perhatian utama responden.

5. Jumlah Anggota Rumah Tangga

Besarnya jumlah anggota rumah tangga mencerminkan tersedianya tenaga

kerja bagi usahatani atau usaha ternaknya. Hasil penelitian seperti nampak pada

Tabel 3, menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga semua responden

mencapai ≥3 orang. Aktivitas yang biasanya dilakukan dengan bantuan tenaga

kerja keluarga adalah pemasaran susu di rumah. Menurut Sukartawi, dkk (1986),

tenaga kerja yang berasal dari keluarga tani merupakan sumbangan keluarga pada

produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak pernah dinilai dengan uang.

4.2 Manajemen Usaha

Pemeliharaan sapi perah di daerah penelitian dilaksanakan secara intensif

yaitu dikandangkan dengan pemberian pakan sesuai dengan kebutuhan. Sudono

(1993) menyatakan bahwa keberhasilan dalam usaha peternakan sapi perah

terletak pada kemampuan peternak dalam menggabungkan beberapa faktor yaitu

tatalaksana yang baik, besar usaha, bibit unggul, pemberian pakan yang tepat dan

pemasaran yang baik.

1. Perkandangan

Kandang memiliki fungsi strategis untuk menghindarkan hewan ternak

dari berbagai pengaruh lingkungan yang kurang menguntungkan bagi usaha

peternakan. Kandang juga dapat memudahkan tata laksana pemeliharaan, baik

dalam hal pemberian pakan, penjagaan kebersihan, dan pengambilan hasil ternak

yang berupa susu. Lingkungan kandang yang nyaman sangat diperlukan agar



29

ternak dapat hidup dengan nyaman sehingga dapat menunjang produktivitas

peternakan yang tinggi. Karakteristik bangunan kandang masing-masing

responden nampak pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik kandang sapi perah responden

Resp. Luas Jumlah
(unit)

Bahan
kandang

Tipe
atap

Bahan
atap

Alas Sistem
kandang

I 940 m2 7 Beton dan
kayu

Monitor Genting Beton +
karpet

Terbuka

II 144 m2 1 Semen Gable Genting Beton +
karpet

Semi
terbuka

III 170 m2 1 Semen Gable Genting Beton Semi
terbuka

Data primer, diolah (2007)

Bangunan kandang milik responden I bersifat permanen, tiang-tiangnya

terbuat dari beton dan kayu sedangkan rangka bangunannya terbuat dari kayu

yang kuat sehingga tidak mudah rusak. Tempat pakan dan minum juga dibuat

permanen dari bahan semen. Kandang yang digunakan adalah kandang semi

terbuka tanpa pembatas antar sapi, tujuannya adalah agar sirkulasi udara tetap

baik sehingga kelembaban tidak terlalu tinggi dan angin yang beredar dapat

mengurangi bau di dalam kandang. Dinding kandang hanya terdapat di depan sapi

dengan tinggi 1,5 m. Atap untuk kandang induk terdiri dari atap yang terbuat dari

genting. Bahan tersebut sangat sesuai dengan situasi lingkungan tropis karena

genting memiliki sifat mudah menyerap panas dan sulit melepas panas, sehingga

dapat mengurangi cekaman panas yang dialami sapi. Alas kandang terbuat dari

beton dan di atasnya terdapat karpet sebagai bedding untuk masing-masing ternak,

hal ini menjadikan kondisi lantai selalu kering dan tidak basah sehingga ternak

dapat merasa nyaman berada di atasnya. Selain itu, adanya bedding menjadikan

lantai tidak licin sehingga sapi tidak mudah terpeleset. Bahan kandang dan
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konstruksi kandang milik responden I sebagaimana nampak pada Gambar 3 sudah

sesuai dengan pernyataan Siregar (1996).

Gambar 3. Bangunan Kandang pada Responden I

Bangunan kandang pada responden II dan III memiliki banyak kesamaan

diantaranya adalah lokasi kandang tersebut berada di belakang rumah responden

yang berjarak ± 1 meter dari bangunan rumah atau dapur. Hal ini memudahkan

pengawasan dan meningkatkan kewaspadaan responden terhadap pencurian.

Dinding kandang menggunakan tembok dengan sistem kandang semi terbuka

untuk menghindarkan ternak dari pengaruh angin langsung. Alas ternak pada

responden II menggunakan karpet sapi sebagai bedding, terdapat saluran

pembuangan limbah cair pada masing-masing responden, hanya saja kondisi

ternak sapi pada responden II nampak kurang bersih dibandingkan dengan

responden III karena ternak sapinya tidak pernah dimandikan sebagaimana

nampak pada Gambar 4. Penggunaan alas karpet ini bertujuan untuk memudahkan

proses pembersihan kandang dan kenyamanan ternak sebagaimana pendapat

Suharminto (1994) bahwa penggunaan alas karpet bagi sapi perah bertujuan untuk

memberi kenyamanan pada ternak, memudahkan proses pembersihan kandang,
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menghindari luka pada kulit, kaki maupun ambing sapi dan mencegah

kemungkinan sapi terjatuh/terpeleset.

Gambar 4. Kondisi kandang dan ternak pada usaha peternakan responden II yang
kurang memperhatikan sanitasi.

Konstruksi kandang sapi perah pada responden III dikelilingi pohon-pohon

rindang. Hal ini adalah baik sebagaimana pernyataan Siregar (1996) bahwa

kandang sapi perah laktasi di dataran rendah sebaiknya dibangun pada lokasi yang

teduh atau diberi peneduh dengan cara menanam pohon-pohonan di sekitar

kandang.

2. Pemberian Pakan dan Minum

Pemberian pakan dan minum sangat berpengaruh terhadap kualitas dan

kuantitas produksi susu yang dihasilkan, sehingga aspek ini juga harus

diperhatikan, selain itu, pemberian pakan juga erat kaitannya dengan beban biaya

yang harus ditanggung peternak. Prawirokusumo (1990) menyatakan bahwa

pakan biasanya menghabiskan biaya terbesar dari seluruh biaya produksi yang

dikeluarkan yaitu mencapai 60-80% dari total biaya.
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Tabel 5. Jumlah dan cara pemberian pakan

Resp. Bahan pakan Jumlah
pemberian
(kg/ST/hr)

Cara
pemberian

Produksi
susu

(Lt/ekor/hari)
Hijauan : rumput gajah 23 CacahI
Pakan tambahan:grand pollar,
urea, tepung ikan bungkil
kedelai, bekatul, bungkil
kelapa dan garam

10,51 Kering 8,01

Hijauan : tebon jagung 17,6 UtuhII
Pakan tambahan:ampas tahu,
ampas kecap, dedak dan
bungkil kelapa

21,3 Combor
12,25

Hijauan : tebon jagung 16 UtuhIII
Pakan tambahan: konsentrat
jadi, ampas tahu dan mineral 15,08 Combor

8,75

Data primer, diolah (2007)

Jumlah pemberian pakan hijauan dan konsentrat pada sapi perah yaitu

untuk rumput segar atau hijauan lain dapat diberikan 10% dari bobot badan atau

25-40 kg/ekor/hari, sedangkan jumlah pemberian konsentrat 1-2% dari bobot

badan atau sekitar 3-8 kg/ekor/hari (Syarief dan Sumoprastowo, 1985).

Responden I memberikan pakan hijauan yang berupa rumput gajah (Pennicetum

puerpureum linn), dengan jumlah pemberian rata-rata 23 kg/ekor/hari, sedangkan

pada responden II dan III menggunakan pakan hijauan yang berupa tebon jagung

(Zea mays) dengan jumlah pemberian 17,6 dan 16 kg/ekor/hari. Responden I

memberikan pakan tambahan kepada ternak sapi berupa campuran antara grand

pollar, urea, tepung ikan, bungkil kedelai, bekatul, bungkil kelapa dan garam

dengan jumlah pemberian 10,51 kg/ST/hari. Pakan tambahan yang diberikan oleh

responden II kepada sapi perah berupa ampas tahu, ampas kecap, dedak halus dan

bungkil kelapa dengan jumlah total pemberian 21,3 kg/ST/hari, sedangkan pakan

tambahan yang diberikan oleh responden III kepada sapi perah berupa konsentrat

jadi, ampas tahu dan ditambahkan mineral dengan jumlah total pemberian 15,08
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kg/ST/hari. Kuantitas konsentrat yang harus diberikan kepada tiap ekor sapi perah

laktasi per hari melebihi standar yang ditetapkan Syarief dan Sumoprastowo

(1985). Hal ini karena menurut Siregar (1996) kualitas ransum di dataran rendah

sebagai akibat suhu rata-rata yang relatif panas akan mengurangi konsumsi zat-zat

gizi termasuk energi yang dapat dieliminir dengan lebih meningkatkan kualitas

ransum yang diberikan dengan menambahkan jumlah pemberian konsentrat/pakan

tambahan.

Sumber air yang digunakan ketiga responden berasal dari air sumur yang

diambil menggunakan pompa air listrik. Penyediaan air minum diberikan secara

adlibitum, sesuai dengan pendapat Anonymous (1995) dan Syarief dan

Sumoprastowo (1985) yang menyatakan bahwa sebaiknya air minum diberikan

secara adlibitum, karena sapi membutuhkan rata-rata 3-4 kali dari jumlah air susu

yang dihasilkan.

3. Penyakit dan Kesehatan Hewan

Aspek pengendalian penyakit sangat besar pengaruhnya terhadap

kelangsungan suatu usaha, karena sapi perah yang tidak sehat tidak akan

memproduksi susu sesuai dengan kemampuannya sehingga akan menurunkan

nilai produktivitas ternak itu sendiri, untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan

penyakit yang salah satunya adalah menjaga kebersihan baik kandang maupun

ternak. Penjagaan kebersihan merupakan cara yang tepat untuk pencegahan

penyakit maupun pencegahan penyebarannya.

Responden I nampak cukup bersih dalam sanitasi kandangnya, sapi

dimandikan dua kali sehari dan mempunyai petugas yang membersihkan feces
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setiap hari secara teratur. Konstruksi kandang milik responden I memiliki saluran

pembuangan limbah yang cukup lancar dan dalam kondisi baik sehingga limbah

cair maupun padat yang dihasilkan sapi dapat langsung dibuang ke tempat

penampungan limbah. Adapun responden II nampak kurang dalam hal kebersihan

baik kandang maupun ternaknya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kandang yang

menimbulkan bau amoniak serta kondisi sapi yang kotor sebagaimana nampak

pada Gambar 4. Responden II tidak pernah memandikan sapinya walaupun air

tersedia melalui air tanah yang dimilikinya. Adapun responden III walaupun

memandikan ternaknya dua kali sehari namun memiliki saluran pembuangan

limbah yang kondisinya kurang lancar sehingga nampak kurang bersih.

Penyakit yang diderita beberapa sapi perah pada responden I adalah

penyakit mastitis, radang-paru-paru dan cacingan. Penanganan penyakit mastitis

dilakukan dengan pemberian obat yaitu Penstreep melalui injeksi, di samping itu,

responden juga menggunakan Profidon sebagai teat dipping setelah pemerahan.

Sapi perah yang mengalami mastitis biasanya tetap diperah menggunakan mesin

dan tidak ada pemisahan antara sapi yang sehat dengan sapi yang sakit sehingga

penyakit mastitis bisa menyebar ke sapi lain yang sehat walaupun sudah dilakukan

teat dipping pada setiap kali pemerahan. Penyakit radang paru-paru (pneumonia)

terjadi pada satu ekor sapi perah induk. Menurut Anonymous (1995) penyakit

radang paru-paru disebabkan oleh bakteri. Gejala pertama penyakit ini adalah

demam, yang timbul sebelum gejala-gejala lain. Beberapa hari kemudian

hidungnya tampak berlendir dan kotor, batuk, sulit bernapas serta hilangnya nafsu

makan. Penanganan penyakit radang paru-paru dilakukan dengan pemberian obat-

obatan secara injeksi yaitu vet-oxy untuk antibiotik serta vitamin (injectamin dan
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B-complex). Penyakit cacingan (helminthiasis) terjadi pada pedet, gejala infeksi

parasit cacing menurut Anonymous (1995) adalah kondisi badan lemah, kurus,

rambut menjadi kasar dan berdiri, serta perut membuncit. Responden melakukan

penanganan terhadap penyakit cacingan dengan memberikan Verm-O yang berupa

pil secara teratur sejak pedet berumur 3 bulan.

Penyakit yang terdapat pada sapi perah di responden II dan III adalah

mastitis dan kembung. Penanganan terhadap penyakit mastitis tidak diberikan

oleh responden II maupun III. Ternak yang terinfeksi mastitis akut dan tidak

diperah lagi akan dijual untuk dibelikan induk lain. Penyakit kembung juga

pernah terjadi pada pedet milik responden II dan III bahkan menurut keterangan

responden III, pernah terjadi kematian seekor pedet karena penyakit kembung ini.

Menurut Anonymous (1995) penyakit kembung disebabkan oleh pemberian

rumput muda pada musim hujan. Penyakit ini disebut juga Tympani/Bloat.

Timpany disebabkan oleh produksi busa dan gas di dalam rumen yang tidak dapat

keluar dari rumen sebab proses ruminasi/memamah biak tidak berlangsung

dengan baik akibat rendahnya kandungan pakan berserat di dalam ransumnya, dan

bila tidak diobati, tympani dapat menyebabkan kematian dalam waktu beberapa

menit saja.

4. Pemerahan

Persiapan pemerahan di lokasi penelitian dimulai dengan membersihkan

kandang, mempersiapkan peralatan pemerahan, membersihkan ambing dengan air

tanah dan memberi pakan. Responden I dan III selalu memandikan sapi setiap kali

akan memerah sedangkan responden II tidak pernah memandikan sapinya.

Persiapan pemerahan seperti ini kurang baik yaitu kurang adanya upaya preventif

terhadap pencemaran infeksi mastitis. Pemerah hendaknya memandikan sapi,
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membersihkan ambing dengan kain menggunakan air hangat dan mengeringkan

ambing dengan kain kering untuk menghindarkan ambing dan puting dari mikro

organisme penyebab penyakit.

Responden I melakukan pencelupan puting (teat dipping) ke dalam larutan

desinfektan setelah pemerahan selesai. Perlakuan ini adalah baik karena dapat

mencegah masuknya mikroorganisme patogen ke dalam puting. Hidayat, Effendi,

Fuad, Patyadi, Taguchi dan Sugiwaka (2006) menyatakan bahwa perlakuan teat

dipping terhadap ternak dapat menghindari kejadian mastitis karena

mikroorganisme tidak dapat masuk ke dalam puting akibat terhalang oleh lapisan

antiseptik.

Frekuensi pemerahan susu pada usaha peternakan masing-masing

responden sudah cukup baik yaitu dua kali sehari dengan waktu pemerahan

sebagaimana nampak pada Tabel 6. Hal ini sesuai dengan pernyataan Holmes dan

Wilson (1984) bahwa pemerahan biasanya dilakukan dua kali sehari dengan

interval waktu yang sama setiap hari. Bila jarak antara dua pemerahan tidak lebih

dari 14-15 jam, maka hal ini tidak akan mempengaruhi produksi hariannya.

Pemerahan setiap hari haruslah dengan jadwal yang tetap. Sapi yang diperah dua

kali sehari menghasilkan kira-kira dua kali lebih banyak daripada sapi yang

diperah satu kali sehari.

Tabel 6. Waktu, alat dan tenaga pemerahan susu sapi

Waktu Pemerahan
(WIB)

Resp.

Pagi Sore

Jumlah
Pemerah

Pelicin Tenaga
Pemerah

Produksi
susu

(Lt/ekor/hari)
I 03.15-04.30 13.30-14.45 2 - Mesin 8,01
II 03.30-04.30 14.45-15.45 1 Minyak

goreng
Manusia 12,25

III 03.30-04.00 14.00-14.30 1 Minyak
goreng

Manusia 8,75

Data primer, diolah (2007)
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Responden II dan III melakukan pemerahan dengan metode whole hand.

Metode ini dapat mengurangi luka pada puting saat pemerahan berlangsung.

Pemerahan yang kasar akan mengakibatkan luka pada puting, sehingga mudah

tercemar mikro organisme penyebab mastitis. Kedua responden menggunakan

minyak goreng sebagai pelicin saat memerah. Hal ini bertentangan dengan

pendapat Anonimous (1995) bahwa penggunaan minyak goreng atau vaselin pada

saat pemerahan tidak boleh dilakukan karena akan mencemari air susu.

Produksi susu pada usaha peternakan responden I dan II tertera pada

Lampiran 2, sedangkan responden III tidak mempunyai recording produksi susu.

Produksi susu rata-rata responden I, II dan III berturut-turut adalah 8,01; 12,25;

dan 8.75 liter/ekor/hari. Jumlah ini mempengaruhi jumlah penerimaan usaha yang

akan berpengaruh pada tingkat keuntungan. Hal ini sesuai dengan pendapat

Siregar (1996) bahwa produksi susu yang dihasilkan berkaitan erat dengan besar

kecilnya keuntungan yang diperoleh dari pemeliharaan sapi perah yang akan

mendorong para peternak untuk mengembangkan usaha sapi perahnya.

5. Reproduksi Ternak

Perkawinan untuk ternak sapi perah pada responden I dan III dilakukan

dengan IB. Jarak beranak (calving interval) pada usaha peternakan milik

responden I dan III berkisar antara 15-18 bulan. Jarak beranak ini cukup lama dan

dapat merugikan peternak secara ekonomi karena target reproduksi untuk

menghasilkan pedet per tahun mengalami kegagalan. Sudono (1983) menyatakan

bahwa jarak beranak yang optimum adalah 12-13 bulan. Adapun responden II

tidak pernah menerapkan sistem reproduksi pada ternaknya. Ternak dibeli dalam

keadaan laktasi awal atau bunting tua dan diperah sampai batas minimal produksi

di bawah 8 liter/hari baru dijual untuk ditukarkan dengan sapi periode laktasi yang
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lain. Menurut responden II, hal ini ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dari

penjualan susu sapi dan meminimalisasi biaya reproduksi akibat IB yang gagal

atau bahkan gangguan reproduksi yang lain.

4.3 Skala Usaha

Skala usaha masing-masing responden padausaha peternakan sapi perah

berbeda-beda. Komposisi sapi perah hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Komposisi Sapi Perah Responden

Responden I Responden II Responden IIIKomposisi
Ternak Ekor % ST % Ekor % ST % Ekor % ST %

Induk
Laktasi
Kering

Jantan dewasa
Dara
Pedet
Jantan
betina

41
6
-
1

4
10

66,13
9,68

-
1,61

6,45
16,13

41,0
6,0

-
0,5

1,0
2,5

80,39
11,76

-
0,98

1,96
4,91

9
-
-
-

2
15

34,62
-
-
-

7,69
57,69

9
-
-
-

0,5
3,75

67,92
-
-
-

3,77
28,30

4
-
-
1

-
2

57,14
-
-

14,29
-
-

28,57

4,0
-
-

0,5

-
0,5

80,00
-
-

10,00

-
10,00

Jumlah 62 100,00 51,0 100,00 26 100,00 13.25 100,00 7 100,00 5,0 100,00
Data primer, diolah (2007)

Tabel 7 menunjukkan bahwa kepemilikan sapi perah terbanyak adalah

responden I yaitu 51 ST, disusul kemudian responden II yaitu 13,25 ST dan

responden III yaitu 5 ST. Kepemilikan sapi perah menunjukkan besarnya skala

usaha yang dimiliki peternak, selain itu peninjauan pemilikan sapi perah

dimaksudkan untuk mengetahui komposisi perimbangan pemeliharaan sapi perah

berkaitan dengan kesinambungan peternakan di daerah penelitian. Responden I

memiliki populasi 62 ekor sapi perah dengan berbagai macam komposisi yaitu 14

ekor pedet, 1 ekor sapi dara, 41 ekor induk laktasi dan 6 ekor induk kering

bunting. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian tanggal 8 Mei 1990 No.

369/kpts/TN.120/5/1990, maka usaha peternakan sapi perah responden I tergolong

pada perusahaan sapi perah, karena populasinya lebih dari 20 ekor. Status usaha

peternakan ini bisa dikatakan sebagai perusahaan. Adapun status usaha peternakan
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sapi perah responden II dan III adalah peternakan rakyat sebagaimana pernyataan

Hardjosworo dan Levine (1987) 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.

Komposisi perimbangan pemilikan sapi perah meliputi imbangan sapi

kering dan sapi laktasi, angka produktif rasio dan prosentase peremajaan. Angka

produktif rasio adalah persentase perbandingan jumlah sapi laktasi dengan total

sapi perah yang dipelihara (ST). Persentase peremajaan adalah persentase

perbandingan jumlah sapi perah dara dengan jumlah sapi perah induk (ST).

Pengaturan komposisi ini berkaitan dengan besarnya pemilikan sapi perah non

produktif yang harus ditanggung sapi perah produktif di samping untuk

memperoleh kontinyuitas usaha ternak sapi perah.

Hasil perhitungan imbangan sapi laktasi dengan sapi kering pada

responden I adalah 66,13 : 9,68 (atau setara dengan 7 : 1); sedangkan responden II

dan III tidak memiliki sapi kering. Sudono (1983) menyatakan bahwa persentase

sapi laktasi merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam

tatalaksana yang baik dalam suatu usaha peternakan untuk menjamin pendapatan

peternak, imbangan sapi laktasi dan sapi kering yang baik adalah 4 : 1. Mengacu

pada pendapat Sudono, maka imbangan sapi laktasi dan sapi kering pada usaha

sapi perah responden I belum menunjukkan adanya usaha peternakan yang

berkesinambungan atau kontinyuitas produksi, yang disebabkan imbangan sapi

laktasi dan sapi kering 4 : 1 tidak dapat dicapai. Imbangan sapi laktasi dan sapi

kering yang terlalu tinggi tidak akan mampu menjamin kesinambungan produksi

sepanjang tahun. Berdasarkan pandangan ini, responden II dan III yang tidak

memiliki sapi kering, akan kesulitan mempertahankan kontinyuitas produksi

sepanjang tahun karena adanya jeda yang terjadi apabila semua sapi perah milik
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mereka mencapai masa akhir laktasi secara bersamaan, namun demikian pada

responden II memiliki manajemen yang berbeda, dimana apabila ternak sapi perah

yang dipelihara dirasa produksinya rendah, cepat dilakukan pergantian.

Responden II akan menjual sapi tersebut dan menukarkannya dengan sapi yang

berada dalam masa laktasi sehingga kontinyuitas produksi dapat dipertahankan.

Hasil perhitungan angka produktif rasio pada responden I, II dan III

berturut-turut adalah sebesar 80,39%; 67,92% dan 80,00%. Menurut Sudono

(1993) peternakan sapi perah yang mempunyai sapi perah laktasi sebanyak 60%

adalah menguntungkan. Angka produktif rasio usaha ternak sapi pada semua

responden dikatakan baik karena melebihi 60%, sehingga usaha ternak sapi perah

yang dilakukan semua responden dikatakan menguntungkan.

Persentase peremajaan usaha ternak sapi perah pada responden I, II dan III

masih kurang baik yaitu 0,98%; 0,00% dan 10,00%; karena menurut Sudono

(1983) persentase peremajaan dikatakan baik jika mencapai 20-25% dari jumlah

sapi dewasa betina. Kecilnya prosentase peremajaan ini disebabkan responden

tidak memelihara pedetnya hingga dewasa karena dijual sebagai penerimaan

sehingga kepemilikan sapi dara sangat sedikit.

4.4 Modal Usaha

Modal yang digunakan dalam usaha peternakan sapi perah responden

dibedakan menjadi dua item, yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal tetap

terdiri dari pembelian ternak, pendirian bangunan kandang, pengadaan peralatan

dan perlengkapan kandang, serta gaji tenaga kerja. Sedangkan, modal tidak tetap

terdiri dari pembelian pakan, biaya listrik, transportasi, biaya IB, obat-obatan dan

perbaikan-perbaikan. Uraian modal usaha masing-masing responden terdapat pada

Tabel 8.
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Tabel 8. Modal usaha tiap-tiap responden
Modal Responden I Responden II Responden III

Modal tetap

1. Pembuatan
Kandang

436.000.000,00 41,35 3.000.000,00 4,24 2.000.000,00 6,05

2. Pembelian Ternak 403.750.000,00 38,29 58.500.000,00 82,65 29.250.000,00 88,41
3. Peralatan 189.672.000,00 17,99 6.255.600,00 8,84 471.500,00 1,43
4. Tenaga Kerja 4.784.150,00 0,45 250.000,00 0,35 500.000,00 1,51

Jumlah modal tetap 1.034.206.150,00 98,08 68.005.600,00 96,08 32.221.500.00 97,39

Modal Kerja
1. Pakan 18.507.375,00 1,76 2.315.942,28 3,27 738.750,00 2,23

2. Listrik 359.390,72 0,03 175.000,00 0,25 65.000,00 0,20

3. Obat-obatan 1.328.500,00 0,13 10.583,33 0,01 17.950,00 0,05

4. Inseminasi buatan 57.333,33 0,01 0,00 0,00 20.000,00 0,06
5. Biaya perbaikan 0,00 0,00 25.000,00 0,04 20.833,33 0,06

6. Transportasi dan
BBM

320.000,00 1,01 250.000,00 0,35 0,00 0,00

Jumlah 20.252.599,05 1,92 27.765.256,13 3,92 862.533,33 2,61

Total Modal 1.054.458.749,05 100,00 70.782.125,61 100,00 33.084.033,33 100,00

Data primer, diolah (2007)

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada Tabel 8, modal usaha

responden I yang terbesar adalah pembuatan kandang dan disusul dengan

pembelian ternak yang masing-masing sebesar Rp.436.000.000,- dan

Rp.403.750.000 atau 41,35% dan 38,29 % dari modal total responden I. Besarnya

modal yang dikeluarkan responden I terkait dengan besarnya skala usaha yang

dimiliki, akan tetapi besarnya modal usaha yang digunakan untuk pembuatan

kandang nampaknya kurang dimanfaatkan secara optimal karena terdapat

beberapa kandang yang tidak digunakan untuk memelihara ternak.

Adapun modal usaha terbesar pada responden II dan III adalah pembelian

ternak yaitu sebesar Rp.58.500.000,- (82,65%), dan Rp.29.250.000,- (88,41%)

dari total modal usaha masing-masing responden, hal ini karena responden II dan

III hanya menggunakan peralatan usaha yang sederhana (Lampiran 3) dan juga

kandang ternak yang secukupnya untuk skala usaha yang kecil. Alokasi modal
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responden II untuk pembelian alat dan bangunan kandnag masing-masing sebesar

Rp.62.556.000,- (8,84%) dan Rp.3.000.000,- (4,24%), sedangkan pada responden

III, alokasi modal untuk pembangunan kandang sebesar Rp.2.000.000,- (6,05%).

Modal usaha untuk biaya perbaikan pada responden I tidak ada sebab responden

tidak melakukan perbaikan kandang karena kondisi kandang masih cukup baik.

4.5 Biaya Produksi

Biaya dalam usaha tani diklasifikasikan menjadi dua yaitu : biaya tetap

dan biaya tidak tetap. Biaya tetap (fix cost) adalah biaya yang relatif tetap

jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau

sedikit, misalnya adalah tenaga kerja. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya

yang dikeluarkan dimana besarnya tergantung pada besar kecilnya produksi,

misalnya pakan (Soekartawi, 2002).

Biaya tetap pada responden I, II dan III dalam menjalankan usahanya

antara lain : biaya penyusutan ternak, penyusutan kandang, penyusutan peralatan

seperti mesin perah, mesin chopper, karpet sapi, gerobak susu, sekrop, milkcan,

sabit, pompa air listrik biaya listrik serta biaya tenaga kerja tanpa

memperhitungkan tenaga kerja keluarga. Adapun biaya tidak tetap antara lain :

biaya pakan, biaya obat-obatan/kesehatan hewan, biaya listrik, biaya transportasi

dan bahan bakar minyak, biaya inseminasi buatan serta biaya perbaikan kandang.

Besarnya biaya produksi yang dikeluarkan oleh masing-masing responden selama

penelitian disajikan pada Tabel 9.
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Tabel 9. Biaya produksi masing-masing responden selama September 2007-
Oktober 2007

Responden I Responden II Responden III
Biaya Nilai

(Rp)
Prosentase

(%)
Nilai
(Rp)

Prosentase
(%)

Nilai
(Rp)

Prosentase
(%)

Biaya tetap
1. Penyusutan Ternak 2.375.000,00 7,55 375.000,00 10,53 75.000,00 3,83
2. Penyusutan
Kandang 1.062.051,88 3,38 12.500,00 0,35 16.666,67 0,85
3. Penyusutan Alat 2.988.133,33 9,50 145.720,63 4,09 28.990,74 1,48
4. Tenaga kerja 4.784.150,00 15,21 250.000,00 7,02 500.000,00 25,56

Total biaya tetap 11.209.335,21 35,63 783.220,63 22,00 620.657,41 31,73
Biaya variabel
1. Pakan 18.507.375,00 58,83 2.315.942,28 65,06 1.211.625,00 61,94
2. Obat-obatan 1.328.500,00 4,22 10.583,33 0,30 18.080,17 0,92
3. Biaya perbaikan 0,00 0,00 25.000,00 0,70 20.833,33 1,06
4. Transportasi dan

BBM 320.000,00 1,04 250.000,00 7,02 0,00 0,00
5. Listrik 359.390,72 1,10 175.000,00 4,92 65.000,00 3,32
6. Inseminasi Buatan 53.750,00 0,17 0,00 0,00 20.000,00 1,02

Total biaya variabel 20.249.015,72 64,37 2.776.525,61 78,00 1.335.538,50 68,27
Total biaya
Produksi 31.458.350,93 100,00 3.559.746,25 100,00 1.956.195,91 100,00

Data Primer, diolah (2007)

Tabel 9 menunjukkan besarnya total biaya produksi pada responden I, II,

dan III berturut-turut sebesar Rp.31.458.350,93,-; Rp.3.559.746,25,-; dan

Rp.1.956.195,91,-. Besarnya total biaya produksi ini terdiri dari biaya tetap dan

biaya variabel. Biaya variabel yang terbesar berasal dari biaya pakan seperti

tercantum pada Lampiran 4. Alokasi biaya untuk pakan dari biaya total adalah

sebesar 58,83% pada responden I; 65,06% pada responden II dan 61,94% pada

responden III. Hal ini sesuai dengan pendapat Prawirokusumo (1990) bahwa

pakan biasanya menghabiskan biaya terbesar dari seluruh biaya produksi yang

dikeluarkan yaitu mencapai 60-80%.

Adapun biaya tetap terbesar pada responden I dan III adalah biaya tenaga

kerja yang mencapai 15,21 % dan 25,56% dari biaya total. Hal ini sesuai dengan

pendapat Basya (1997) yang disitasi Kuswaryan (1992) bahwa besarnya biaya
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tenaga kerja menempati posisi kedua setelah biaya pakan yaitu sekitar 20-30%

dari biaya total. Adapun biaya tetap terbesar pada responden II adalah penyusutan

ternak yakni mencapai 10,53%, hal ini dikarenakan usia teknis sapi perah sebagai

pembagi dalam perhitungan penyusutan relatif kecil, yaitu hanya 36 bulan

sehingga nilai penyusutan sapi menjadi lebih besar sebagaimana tertera pada

Lampiran 11.

Nampak bahwa total biaya produksi terbesar terdapat pada responden I

yang mengusahakan 62 ekor kemudian diikuti responden II yang mengusahakan

26 ekor dan responden III yang hanya mengusahakan 7 ekor sapi perah. Hal ini

karena responden I selain mengusahakan ternak yang lebih banyak, juga

disebabkan nilai penyusutan berbagai peralatan pendukung usaha dan penyusutan

kandang yang cukup tinggi yang jika dipandang dari sisi pemanfaatannya masih

kurang optimal karena jumlah ternak yang dipelihara tidak cukup banyak untuk

kandang yang tersedia, sehingga diharapkan responden I dapat lebih

mengoptimalkan peralatan dan kandang yang telah ada dalam peternakan tersebut.

Sebagai tambahan, biaya tenaga kerja yang dikorbankan juga cukup besar bila

dibandingkan dengan responden II dan III dimana tenaga kerja sebanyak 25 orang

pada responden I hanya menangani 62 ekor ternak sehingga nampaknya kurang

efisien dan perlu dipertimbangkan kembali, padahal pada responden II yang

menangani 9 ekor sapi laktasi hanya membutuhkan 1 orang tenaga kerja.

4.6 Penerimaan

Sumber penerimaan peternak sapi perah adalah 1) Penjualan susu, 2)

Penjualan ternak dan 3) Penjualan kotoran ternak. Penerimaan susu merupakan
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hasil kali antara jumlah produksi susu rata-rata dengan harga produsen yang

berlaku. Rincian penerimaan usaha masing-masing responden terdapat pada

Lampiran 5. Adapun penerimaan masing-masing responden dapat dilihat pada

Tabel 10.

Tabel 10. Penerimaan usaha ternak sapi perah responden per September 2007-
Oktober 2007

Responden I Responden II Responden III
Penerimaan Rp % Rp % Rp %

Penjualan susu 30.883.050,00 94,78 9.095.625,00 96,04 3069000,00 83,84
Penjualan
limbah

75.000,00 0,23 0,00 0,00 25000,00 0,68

Penjualan pedet 1.625.000,00 4,99 375.000,00 3,96 566666,67 15,48
Jumlah Total 32.583.050,00 100,00 9.470.625,00 100,00 3.660.666,67 100,00

Data primer diolah (2007)

Tabel 10 menunjukkan bahwa penerimaan responden I lebih besar dari

responden II, demikian juga penerimaan responden II lebih besar dari penerimaan

responden III, hal ini karena jumlah kepemilikan sapi perah produktif yang lebih

banyak pada responden I dibandingkan dengan responden II dan III, karena

penerimaan terbesar diperoleh dari penjualan susu dengan harga yang bervariasi

sebagaimana tertera pada Lampiran 5 yang dihasilkan sapi perah produktif

tersebut yaitu sebesar 94,78% pada responden I; 96,04% pada responden II dan

83,84% pada responden III. Penerimaan melalui produksi susu merupakan

penerimaan terbesar, hal ini sesuai dengan pendapat Siregar (1995) yang

menyatakan bahwa sumber penerimaan terbesar dari ternak perah adalah dari

penjualan susu, sehingga besar-kecilnya penerimaan usaha sapi perah sangat

tergantung pada jumlah produksi susu dan harga jual susu. Besarnya penerimaan

responden juga bergantung dari besarnya skala usaha ternak sebagaimana

pernyataan Nugroho, dkk (1991) bahwa pendapatan yang tinggi dapat diperoleh
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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 responden harus memutuskan tentang besar dan

volume usaha untuk memperoleh skala usaha yang ekonomis, namun demikian

keputusan responden dalam memperbesar atau memperkecil skala usaha juga

bergantung pada kemampuan responden dalam melakukan pengelolaan atau

manajemen serta kemampuan responden dalam memenuhi kebutuhan harian sapi

seperti pakan sebagai sumber energi maupun konsentrat sebagai sumber protein

yang turut menentukan kuantitas dan kualitas produksi susu sapi perah.

4.7 Pendapatan

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya total yang

terdapat pada suatu usaha. Suatu usaha dapat dikatakan untung jika nilai biaya

total yang dikeluarkan lebih kecil dari pendapatan yang diterima. Semakin besar

keuntungan yang diterima maka tingkat efisiensi usaha semakin besar. Rincian

pendapatan usaha pada masing-masing responden nampak pada Tabel 11.

Tabel 11. Pendapatan usaha responden per September 2007 – Oktober 2007

Uraian Responden I Responden II Responden III
Penerimaan (Rp/bulan) 32.583.050,00 9.470.625,00 3.660.666,67
Biaya Total (Rp/bulan) 31.458.350,93 3.559.746,25 1.956.195,91
Pendapatan (Rp) 1.124.699,07 5.910.878,75 1.704.470,77
Pendapatan (Rp/ST/bln) 638.883,33 971.346,15 732.133,33

Data primer, diolah (2007)

Berdasarkan pada Tabel 11, pendapatan yang diperoleh responden I

sebesar Rp.1.124.699,07 lebih sedikit bila dibandingkan dengan responden II

sebesar Rp.5.910.878,75 dan responden III sebesar Rp.1.704.470,77, demikian

juga pendapatan per-satuan ternak, yaitu sebesar Rp.638.883,33 pada responden I,
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Rp.971.346 pada responden II dan Rp.732.133,33 pada responden III padahal

skala kepemilikan sapi perah responden I lebih tinggi dari responden lainnya.

Kecilnya pendapatan yang diperoleh responden I disebabkan karena biaya total

yang terlalu besar dan produktivitas fisik sapi perah yang rendah. Penggunaan

biaya tetap pada responden I memang termasuk besar, sebaiknya biaya tetap yang

besar tersebut dimanfaatkan secara optimal. Bahan-bahan pakan yang digunakan

termasuk baik, tetapi perlu dilihat kandungan gizinya. Perlu dievaluasi kembali

untuk ternak yang memiliki produktivitas rendah.

Analisis R/C ratio digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha

peternakan. Hasil perhitungan R/C ratio pada masing-masing usaha peternakan

sapi perah adalah 1,04 untuk responden I; 2,66 untuk responden II dan 1,87 untuk

responden III. Nilai ini berarti bahwa responden I, II dan III berturut-turut

memiliki nilai efisiensi atau tingkat keuntungan usaha sebesar 0,04; 1,66 dan 0,87.

4.8 Produktivitas Usaha

Perhitungan produktivitas usaha ternak sapi perah didasarkan pada

perhitungan produktivitas pakan dan produktivitas sapi. Produktivitas fisik dalam

usaha sapi perah diukur dari produksi rata-rata sapi laktasi dan efisiensi pakan.

Sedangkan produktivitas ekonomi diukur dari nilai produksi susu per nilai

penyusutan sapi dan nilai efisiensi pakan.

4.8.1 Produktivitas Fisik Pakan

Produktivitas fisik pakan adalah kemampuan dari pakan (berdasarkan BK

(Lampiran 9)) yang diberikan untuk menghasilkan susu selama jangka waktu

tertentu. Rincian produktivitas fisik sapi pada responden I, II dan III tertera pada
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Lampiran 6. Adapun nilai produktivitas fisik pakan masing-masing responden

dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Produktivitas fisik pakan

Responden
Produksi

susu
(Lt/farm/hr)

Jumlah Pemberian
Pakan

(kg/farm)

Produktivitas fisik
pakan

(liter/kg/hari)
I 328,41 437,70 0,75
II 110,25 73,70 1,49
III 35,00 34,20 1,02

Data Primer, diolah (2007)

Hasil penelitian pada Tabel 12 menunjukkan bahwa produktivitas fisik

pakan pada responden I, II dan III adalah 0,75 ; 1,49 ; 1,02 liter/kg BK pakan.

Produktivitas fisik pakan 0,75 liter berarti dari setiap kg BK pakan yang diberikan

responden I diperoleh produksi susu sebesar 0,75 liter. Produktivitas fisik pakan

1,49 liter berarti dari setiap kg BK pakan yang diberikan responden II diperoleh

produksi susu sebesar 1,49 liter, dan produktivitas fisik pakan 1,02 liter/kg BK

pakan berarti dari setiap kg BK pakan yang diberikan responden III diperoleh

produksi susu sebesar 1,02 liter. Nilai produktivitas fisik pakan responden I, II

dan III tergolong rendah, karena menurut Sutardi (1981), produktivitas fisik pakan

yang baik adalah 1,634 liter/kg BK pakan. Nilai produktivitas fisik pakan dapat

ditingkatkan melalui peningkatan produksi susu dengan meningkatkan kualitas

pakan yang diberikan sebagaimana pernyataan Siregar (1996) bahwa produksi

susu dapat ditingkatkan dengan memberikan pakan sesuai dengan kebutuhan

ternak khususnya pada induk laktasi, meskipun akan meningkatkan biaya pakan

tetapi akan diimbangi dengan peningkatan produksi susu.
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4.8.2 Produktivitas Fisik Sapi Perah

Produktivitas fisik sapi perah adalah kemampuan sapi perah menghasilkan

susu dalam jangka waktu tertentu. Rincian produktivitas fisik sapi perah masing-

masing responden tertera pada Lampiran 6. Adapun produktivitas fisik sapi perah

dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Produktivitas fisik sapi perah

Resp. Produksi susu
(Lt/farm/th)

Jumlah induk
laktasi (IL)

Masa laktasi
(hari)

Produktivitas fisik
sapi perah

(liter/IL/hari)
I 119.869,65 41 305 8,01
II 40.241,25 9 365 12,25
III 10.675,00 4 305 8,75

Data primer, diolah (2007)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas fisik sapi perah

responden I, II dan III berturut-turut adalah 8,01 ; 12,25 ; dan 8,75 liter/IL/hari.

Produktivitas sapi hasil penelitian ini memang masih rendah, karena menurut

Siregar (1995), sapi peranakan PFH mempunyai produksi susu rata-rata sebesar

4.500-5.500 liter per periode atau 14,75 – 18,03 liter/hari. Produktivitas sapi perah

ini masih bisa ditingkatkan karena kemampuan sapi dalam memproduksi susu

tergantung pada genetik sapi dan kondisi lingkungan tempat sapi berada

sebagaimana pendapat Sudono (1983) dan Yusron (1990).

Produktivitas fisik pada responden II sebesar 12,25 liter/IL/hari adalah

yang tertinggi dibandingkan dengan produktivitas responden I maupun II. Hal ini

dikarenakan responden II lebih berani mengambil resiko dengan mengeluarkan

sapi-sapi yang mempunyai produktivitas rendah, sehingga produktivitas fisik sapi

yang lebih tinggi dapat dipertahankan. Produksi susu yang tinggi juga dipengaruhi

oleh pemberian pakan yang berkualitas. Bahan pakan yang diberikan oleh
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responden kepada ternaknya sudah cukup baik, akan tetapi perlu dilakukan

evaluasi kembali terkait dengan kualitas dari bahan pakan tersebut.

4.8.3 Produktivitas Ekonomi Pakan

Produktivitas ekonomi pakan hasil penelitian tertera pada Lampiran 7.

Adapun nilai produktivitas ekonomi pakan pada responden I, II dan III nampak

pada Tabel 14.

Tabel 14. Produktivitas ekonomi pakan

Responden
Produksi susu

(Rp/farm/hari)
Jumlah Biaya Pakan

(Rp/farm/hari)
Produktivitas Ekonomi

Pakan (Rp/farm/hari)

I 30.883.050,00 608.387,50 50,76
II 9.095.625,00 77.198,08 117,82
III 3.069.000,00 40.387,50 75,99

Data Primer, diolah (2007)

Produktivitas ekonomi pakan dihitung berdasarkan nilai penerimaan susu

per nilai pemberian pakan untuk jangka waktu tertentu (Kay, 1986), jadi

produktivitas ekonomi pakan adalah nilai produksi usaha per rupiah biaya pakan

yang dikeluarkan. Nilai produktivitas ekonomi pakan berhubungan dengan nilai

produktivitas fisik pakan. Jika nilai produktivitas fisik pakan telah diketahui

efisien maka nilai produktivitas ekonomi pakan juga efisien. Hasil perhitungan

produktivitas ekonomi pakan responden I, II dan III berdasarkan Tabel 13 adalah

Rp.50,76,- ; Rp.117,82,- ; danRp.75,99,-. Nilai ini berarti bahwa dari setiap rupiah

biaya pakan yang dikorbankan akan diperoleh penerimaan sebesar Rp.50,76,-

untuk responden I ; Rp.117,82,- untuk responden II ; dan Rp.75,99,- untuk

responden III. Nilai produktivitas ekonomi pakan yang terendah adalah responden

I dan III. Hal ini karena sapi perah laktasi pada responden I dan III harus

menanggung sapi-sapi lain yang tidak produktif sedangkan pada responden II
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hampir semua sapi perah yang dimiliki dalam keadaan produktif, selain itu, juga

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya produksi susu yang dihasilkan dalam

peternakan tersebut.

4.8.4 Produktivitas Ekonomi Sapi Perah

Produktivitas ekonomi sapi perah adalah nilai produksi usaha per nilai

penyusutan sapi, jadi produktivitas ekonomi sapi perah diukur dengan

membandingkan nilai penerimaan usaha dengan nilai penyusutan sapi. Rincian

produktivitas ekonomi sapi perah hasil penelitian tertera pada Lampiran 7.

Adapun nilai produktivitas ekonomi sapi perah nampak pada Tabel 15.

Tabel 15. Produktivitas ekonomi sapi perah

Responden Produktivitas ekonomi sapi perah
(Rp/farm/hari)

I 394,25
II 727,65
III 1104,84

Data primer, diolah (2007)

Berdasarkan pada Tabel 15, hasil perhitungan produktivitas ekonomi sapi

perah responden I, II dan III berturut-turut adalah Rp.394,25 ; Rp.727,65 dan

Rp.1104,84. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap rupiah modal yang

ditanamkan dalam usaha peternakan dalam bentuk sapi perah akan diperoleh

penerimaan sebesar Rp.394,25 untuk responden I ; Rp.727,65 untuk responden II ;

dan Rp.1104,84 untuk responden III. Hasil ini menunjukkan bahwa usaha ternak

sapi perah dipengaruhi oleh produksi susu dan harga per unit susu serta

penerimaan dari penjualan sapi. Produksi susu yang rendah akan menghasilkan

produktivitas ekonomi sapi yang rendah pula, sehingga peningkatan rataan

produksi susu akan meningkatkan produktivitas ekonomi sapi perah. Produksi

susu tertinggi adalah responden II, akan tetapi produktivitas sapi pada responden
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II lebih kecil dibandingkan dengan produktivitas sapi pada responden III. Hal ini

karena faktor pembagi pada nilai penyusutan sapi perah responden II hanya 36

bulan bila dibandingkan dengan responden I dan III yang mencapai 60 bulan.

Adapun produktivitas ekonomi sapi perah responden III lebih besar dari

responden I karena produksi susu sapi responden III lebih besar dari produksi susu

sapi pada responden I.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil perhitungan dan uraian dari masing-masing

responden per September 2007 – Oktober 2007, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Pendapatan responden I sebesar Rp.1.124.699,07 dengan kepemilikan sapi

perah 41 ekor induk laktasi; sedangkan pendapatan responden II sebesar

Rp.5.910.878,75,- dengan kepemilikan sapi perah 9 ekor induk laktasi dan

pendapatan responden III sebesar Rp.1.704.470,77,- dengan kepemilikan sapi

perah 4 ekor induk laktasi.

2. Produktivitas fisik pakan responden I, II dan III berturut-turut sebesar 0,75;

1,49 dan 1,02 liter/kg BK pakan. Produktivitas fisik sapi perah responden I, II

dan III sebesar 8,01; 12,25 dan 8,75 liter/hari/Induk Laktasi.

3. Produktivitas ekonomi pakan responden I, II dan III berturut-turut sebesar

Rp.50,76 ; Rp.117,82 dan Rp.75,99; sedangkan produktivitas ekonomi sapi

perah responden I, II dan III sebesar Rp.394,25; Rp.727,65 dan Rp.1.104,84.

4. Tingkat kelayakan usaha responden I, II dan III berturut-turut adalah 1,04 ;

2,66 dan 1,87.

5. Responden II (dengan skala usaha 26 ekor) merupakan skala usaha yang lebih

baik dari Responden I maupun Responden III.
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5.2 Saran

Responden diharapkan dapat mengupayakan imbangan sapi laktasi : sapi

kering 4 : 1 untuk kontinyuitas produksi, di samping itu, responden juga

diharapkan memperbaiki manajemen pemeliharaan terutama responden II dari sisi

sanitasi. Peningkatan efisiensi usaha untuk responden I sebaiknya dilakukan

dengan maksimisasi output dengan mengganti sapi perah yang produktivitas

fisiknya rendah dan mengevaluasi kualitas pakan.
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Lampiran 11. Kuisioner Pengembangan Usaha Sapi Perah

I. IDENTITAS RESPONDEN
01. Nama : _____________________
02. Umur : _____________________
03. Jenis Kelamin : _____________________
04. Status dalam RTG : a. Kepala rumah tangga

b. Anggota rumahtangga
05. Pendidikan : SD/SLTP/SLTA/DIPLOMA/S-1
06. Pekerjaan Utama : Peternakan/pertanian/tukang

II. KARAKTERISTIK ANGGOTA RUMAH TANGGA
01. Berapa orang anggota rumahtangga ibu/bapak
02. Siapa saja nama anggota rumahtangga ibu/bapak
03. Apa hubungan si ….. debngan kepala rumahtangga
04. Apa jenis kelamin dari si ….. itu
05. Berapa tahun umur dari si ……
06. Apakah si …… sudah menikah
07. Apakah si …….. bekerja di tempat lain
08. Apakah pendidikan terakhir si …………..

6. Anggota yang turut membantu dalam usaha:
NAMA HDKR* KEL UMUR STK KTL PENDNo

02 03 04 05 06 07 08
01
02
03
04
05
06
07
08

* AK = Anak kandung Is = Isteri ADK = Adik kandung
OT = Orang tua Manusia = Menantu MT = Mertua

III. USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH
A. PEMILIKAN TERNAK
Sejak kapan ibu/bapak mengusahakan sapi perah …..
01. Berapa ekor sapi perah yang ibu/bapak usahakan saat iru ……
02. Bagaimana cara ibu/bapak memperoleh sapi perah itu ……

a. beli b. warisan c. kredit d. lainnya …….
03. Berapa ekor sapi perah yang ibu/bapak usahakan saat ini ……

a. 1 ekor b. 2 ekor c. 3 ekor d. lainnya……ekor
04 Sebutkan komposisi sapi perah yang ibu/bapak usahakan ……
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05. Berapa ekor induk yang sedang kering……
06. Berapa ekor induk yang sedang laktasi
07. Berapa ekor induk sedang laktasi bunting
08. Induk kode …… laktasi ……
09. Induk kode …… laktasi bulan ke ……
10. Produksi susu induk kode …… liter/hari
11. Total produksi susu ……liter/hari/rumahtangga
12. berapa liter susu yang diberikan kepada pedet setiap hari

a. 5 liter b. 7.5 liter c. lainnya……liter
13. Kapan sapi perah dikeringkan, pada bulan ke ……

a. 6 b. 7 c. 8 d. lainnya
14.Bagaimana metode pengeringan yang ibu/bapak terapkan…………………

…………………………………………………………………………………
15. Perlakuan apa yang diberikan pada saat induk sedang dikeringkan …………

………………………………………………………………………………….
16. Apakah pada saat induk dikeringkan diberi pakan tambahan

a. ya b. tidak
17. Kapan pakan tambahan itu mulai diberikan………………………..

………………………………………………………………………………….
Jumlah sapi perah : …… ekor
NO UMUR BTN JTN KETERANGAN
01
02
03
04
05
06
07

< 3 BLN
03 – 12 BLN
12 – 24 BLN/POEL 1 Ps
24 – 36 BLN/POEL 2 Ps
36 – 48 BLN/POEL 3 Ps
48 – 60 BLN/POEL 4 Ps
> 60 BLN

……
……
……
……
……
……
……

……
……
……
……
……
……
……

Pedet
Pedet
Dara/Muda
Dara/Muda
Induk/Dewasa
Induk/Dewasa
Induk/Dewasa

Jumlah Induk Sapi Perah …… Ekor
BETINA INDUK JUM INDUK SAPI PERAH KODENo A B C D E F G

01
02
03
04
05
06

Sedang Kering
Sedang Laktasi
Laktasi Bunting
Laktasi ke
Laktasi bulan ke
Produksi susu

07
08

Produksi susu setiap hari …… liter/rumahtangga
Jumlah susu yang diberikan pedet ……liter/rumahtangga
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B. PAKAN SAPI PERAH
01. Sebutkan jenis hijauan yang diberikan pada sapi perah
02. Berapa jumlah pakan yang dinberikan pada sapi perah
03. Berapa harga setiap kg hijauan
04. Sebutkan pakan tambahan yang diberikan pada sapi perah
05. Berapa jumlah pakan yang diberikan setiap hari ……

Hijauan Makanan Ternak
01. JENIS HIJAUAN 02. JUMLAH 03. HARGA
………………………. …… kranjang/pikul/ikat …………
………………………. …… kranjang/pikul/ikat …………
………………………. …… kranjang/pikul/ikat …………
………………………. …… kranjang/pikul/ikat …………

Catatan : perlu taksiran jumlah pakan dalam kilogram

Pakan Tambahan :
04. JENIS HIJAUAN 05. JUMLAH 06. HARGA
………………………. …… kranjang/pikul/ikat …………
………………………. …… kranjang/pikul/ikat …………
………………………. …… kranjang/pikul/ikat …………
………………………. …… kranjang/pikul/ikat …………

Catatan : pemberian bisa per ekor atau rumah tangga

06. Ibu bapak memberikan pakan tambahan pada sapi perah dalam bentuk
……………..

07. Bagaimana cara ibu/bapak mengolah pakan basah yang akan diberikan pada
sapi perah
a. dimasak b. dicampur air panas
c. dicampur air dingin d. lainnya ………

08. apakah ibu/bapak memberikan mineral pada sapi perah
a. ya b. tidak

09. berapa jumlah yang diberikan pada sapi perah…………………
…………………………………………………………………………………

C. KANDANG SAPI PERAH
01. Berapa ukuran kandang sapi perah yang ibu/bapak bangun

panjang …… m; lebar ……..m
02. Atap kandang menggunakan bahan

a. genting b. seng c. lainnya
03. Dinding kandang menggunakan bahan dari

a. tembok b. kayu c. lainnya …….
04. Lantai kandnag menggunakan bahan

a. Semen b. kayu c. lainnya
05. Kapan ibu/bapak membangun kandang itu ……….
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06. Berapa biaya untuk membangun kandnag itu Rp. ……….
07. Apakah ibu bapak pernah memperbaiki kandnag tersebut

a. Pernah b. tidak
08. Kapan kandang terakhir diperbaiki lagi ………..
09. Berapa biaya untuk perbaikan kandang tersebut ……….
10. Kapan kandang harus diperbaiki lagi ……..
11. Apakah kandang tersebut memiliki saluran pembuangan air

a. ya b. tidak
12. Apakah bangunan kandang terpisah dengan bangunan rumah

a. ya b. tidak
13. Apakah ibu/bapak memisahkan secara khusus antara kandang induk dengan

pedet
a. ya b. tidak

14 Berapa ukuran masing-masing dari kandang tersebut
a. kandang induk, panjang …….meter; lebar ………..meter

15. Berapa lama masa pakai kandang……… th

D. KESEHATAN SAPI PERAH
01. Apakah sapi perah milik bapak/ibu dimandikan

a. ya b. tidak
02. Berapa kali dalam satu minggu sapi perah dimandikan

a. setiap hari b. dua hari sekali
c. seminggu sekali d. lainnya

03. Dimana ibu/bapak memandikan sapi
a. di sungai b. dikandnag c. lainnya………

04. Berapa hari sekali ibu/bapak menjemur sapi perah
a. setiap hari b. dua hari c. lainnya……...

05. Apakah ibu/bapak memberikan obat-obatan pada sapi perah
a. ya b. tidak

06. Sebutkan jenis obat yang diberikan pada sapi perah
07. Berapa harga obat yang diberikan pada sapi perah
08. Kapan obat diberikan pada sapi perah
09. Apakah ibu/bapak memberikan jamu pada sapi perah
10. Sebutkan jenis jamu yang diberikan pada sapi perah
11. Berapa harga jamu yang diberikan pada sapi perah
12. Kapan jamu diberikan pada sapi perah

Jawaban pertanyaan jenis obat-obatan
MACAM OBAT-OBATAN HARGA WAKTU PEMBERIAN
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

………...
………...
………...
………...

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
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Jawaban Pertanyaan 09 – 12 (JAMU)
MACAM–MACAM JAMU HARGA WAKTU PEMBERIAN
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

………...
………...
………...
………...

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

E. TENAGA KERJA
01. Siapa saja tenaga kerja keluarga yang dalam mengelola usaha sapi perah?
02. Sebutkan jenis kegiatan yang paling sering dikerjakan oleh tenaga kerja

keluarga
03. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan mengelola ternak

sapi perah itu
TENAGA KERJA
KELUARGA

Suami Istri A. Pria A. Wanita Waktu

TEN. KERJA SAPI PERAH ……….. ………. ……… ……….. ……….
JENIS KEGIATAN Suami Istri A. Pria A. Wanita Waktu
Mencari rumput
Memberi pakan hijauan
Memberi pakan tambahan
Membersihkan kandang
Memerah
Menyetor susu
Membersihkan alat susu
Memandikan sapi
Menjemur sapi

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

04. Apakah ibu/bapak melibatkan tenaga kerja upahan
a. ya b. tidak

05. Berapa jumlag tenaga kerja upahan itu ……. Orang
06. Dalam bentuk apa upah buruh dibayarkan

a. uang tunai b. natura
07. Berapa besar upah yang dibayarkan kepada buruh ………
08. Bagaimana cara pembayaran upah buruh ……….
09. Apakah buruh ternan tinggal serumah dengan ibu/bapak

a. ya b. tidak
10. Apakah buruh itu ada hubungan kerabat dengan ibu/bapak
11. Dari daerah manaasal buruh ternak itu

a. satu desa b. luar desa c. luar kecamatan
12. Apakah hak dari buruh ternak itu ………………………………..
13. Apakah kewajiban dari buruh itu ………………………………...
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F. PEMASARAN SUSU
01. Apakah ibu/bapak setiap hari selalu menjual susu ke KUD/penampungan susu

sementara
a. ya b. tidak

02. Berapa harga jual setiap liter susu Rp. ……….
03. Apakah harga ini sering berubah-ubah, mengapa ……………..
04. Apakah susu yang ibu/bapak setorkan pernah ditolak

a. pernah b. tidak
05. Apa alasan penolakan susu itu

a. kadar lemak b. BJ c. lainnya ………….
06. Untuk apa susu yang ditolak

a. dibuang b. diolah c. dijual ke orang lain
d. diberikan ke sapi e. lainnya …………..

07. Kemana ibu/bapak menjual susu
a. titip orang lain b. pedagang desa
c. jual langsung konsumen d. lainnya

G. BIAYA SAPI PERAH
01. Sebutkan jenis-jenis iuran berkaitan dengan sapi perah
02. Berapa rupiah besar masing-masing iuran tersebut
03. Siapa yang memungut iuran tersebut

MACAM IURAN JUMLAH PELAKSANAAN
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

04. Sebutkan macam alat perlengkapan usaha sapi perah
05. Berapa jumlah perlengkapan yang dimiliki
06. Berapa harga setiap unit alat perlengkapan
07. Berapa lama daya tahan masing-masing alat perlengkapan

MACAM ALAT, PERLENGKAPAN JUMLAH PELAKSANAAN
……………………….………….
……………………….………….
……………………….………….
……………………….………….
……………………….………….

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

H. PEMILIKAN TANAH
01. Apakah ibu/bapak memiliki sawah

a. ya b. tidak
02. Berapa jumlah blok sawah milik ibu/bapak
03. Berapa luas dari masing-masing blok itu
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04. Apakah ibu/bapak memiliki tegalan
a. ya b. tidak

05. Berapa jumlah tegalan milik bapak/ibu
06. Berapa luas dari masing-masing blok itu

TANAH SAWAH LUAS (Ha) TANAH TEGALAN LUAS (Ha)
BLOK I
BLOK II
BLOK III
BLOK IV
BLOK V
BLOK VI

…………
…………
…………
…………
…………
…………

BLOK I
BLOK II
BLOK III
BLOK IV
BLOK V
BLOK VI

……………
……………
……………
……………
……………
……………

jadi total luas tanah milik ………….. Ha
07. Apakah ibu/bapak menanam hmt pada tanah milik sendiri

a. Ya b. tidak
08. Berapa luas tanah untuk tanaman HMT …….. Ha
09. Apakah ibu/bapak menanam HMT pada lahan Perhutani

a. ya b. tidak
10. Berapa luas tanaman HMT itu
11. Apa kewajiban ibu/bapak sehubungan dengan menanam HMT di lahan milik

Perhutani

I. PERKEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH
01. Apakah ibu/bapak pernah memelihara pedet keturunan sapi perah sampai

menjadi induk
a. pernah b. tidak

02. Berapa ekor induk yang diperoleh dari membesarkan pedet milik sendiri
a. 1 ekor b. 2 ekor c. lainnya ……..ekor

03. Mengapa ibu/bapak membesarkan pedet menjadi induk
a. induk baik b. tidak punya uang c. lainnya …………..

04. Berapa ekor pedet yang telah ibu/bapak jual selama ini
a. 1 ekor b. 2 ekor c. lainnya ……….

05. Untuk keperlua apa ibu/bapak menjual pedet tersebut
a. bangun rumah b. konsumsi c. biaya hajatan
d. beli tanah e. lainnya

J. MUTASI TERNAK
01. Apakah ibu/bapak beli sapi perah dalam satu tahun ini

a. ya b. tidak
02. Berapa ekor yang dibeli dalam satu tahun ini

a. 1 ekor b. 2 ekor c. lainnya
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03. Sebutkan komposisi sapi perah yang dijual itu
NO UMUR BTN JTN KETERANGAN
01
02
03
04
05
06
07

< 3 BLN
03 – 12 BLN
12 – 24 BLN/POEL 1 Ps
24 – 36 BLN/POEL 2 Ps
36 – 48 BLN/POEL 3 Ps
48 – 60 BLN/POEL 4 Ps
> 60 BLN

……
……
……
……
……
……
……

……
……
……
……
……
……
……

Pedet
Pedet
Dara/Muda
Dara/Muda
Induk/Dewasa
Induk/Dewasa
Induk/Dewasa

04. Mengapa ibu/bapak membeli sapi perah tersebut…………………
…………………………………………………………………………………

05. Apakah ibu/bapak jual sapi dalam 1 tahun ini
a. ya b. tidak

06. Berapa ekor sapi perah yang dijual dalam satu tahun ini
a. 1 ekor b. 2 ekor c. lannya ……….

07. Sebutkan komposisi sapi perah yang dijual itu
NO UMUR BTN JTN KETERANGAN
01
02
03
04
05
06
07

< 3 BLN
03 – 12 BLN
12 – 24 BLN/POEL 1 Ps
24 – 36 BLN/POEL 2 Ps
36 – 48 BLN/POEL 3 Ps
48 – 60 BLN/POEL 4 Ps
> 60 BLN

……
……
……
……
……
……
……

……
……
……
……
……
……
……

Pedet
Pedet
Dara/Muda
Dara/Muda
Induk/Dewasa
Induk/Dewasa
Induk/Dewasa

08. Untuk keperluan apa ibu/bapak menjual ternak ………………..
…………………………………………………………………………………



Lampiran 1. Data suhu dan kelembaban kandang

Suhu KelembabanNO TGL Pagi Siang Sore Malam Pagi Siang Sore Malam
1 9/1/2007 24 32 26 25 81 56 82 81
2 9/2/2007 25 32 27 24 81 61 82 81
3 9/3/2007 24 31 30 26 81 68 83 82
4 9/4/2007 24 32 31 26 71 61 75 82
5 9/5/2007 25 31 26 24 81 75 82 81
6 9/6/2007 24 32 30 24 90 69 75 81
7 9/7/2007 25 32 27 26 90 56 82 82
8 9/8/2007 24 32 27 25 90 61 91 81
9 9/9/2007 24 32 28 24 72 57 74 73
10 9/10/2007 22 31 29 24 72 68 75 81
11 9/11/2007 23 32 26 24 80 56 82 72
12 9/12/2007 23 29 29 24 81 67 67 81
13 9/13/2007 23 32 30 26 81 56 83 81
14 9/14/2007 22 31 30 25 72 68 68 81
15 9/15/2007 24 32 27 24 90 56 82 80
16 9/16/2007 23 32 29 25 80 82 67 81
17 9/17/2007 24 32 29 24 72 56 70 81

Rata-rata 23,71 31,59 28,29 24,71 80,29 63,12 77,65 80,12

Jumlah 403 537 481 420 1365 1073 1320 1362
Sd 0,73 0,58 1,45 0,75 5,07 6,49 5,90 1,81
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Lampiran 3. Biaya penyusutan alat per September 2007 – Oktober 2007

Responden I

No Alat Nilai Awal
(Rp)

Jml Nilai total
(Rp)

Usia teknis
(bln)

Nilai akhir
(Rp)

Sisa
(Rp)

Penyusutan
(Rp)

1 Timba 25.000 6 150.000 3 0 150.000 50.000,00
2 Saringan 3.250 2 6.500 3 0 6.500 2.166,67
3 Sekrop 12.500 2 25.000 12 0 25.000 2.083,33
4 Gerobak Plastik 65.000 1 65.000 12 0 65.000 5.416,67
5 Sabit 20.000 3 60.000 24 0 60.000 2.500,00
6 Selang Air 225.000 1 225.000 12 0 225.000 18.750,00
7 Gerobak Susu 70.000 1 70.000 30 0 70.000 2.333,33
8 Sikat 5.000 4 20.000 3 0 20.000 6.666,67
9 Karpet Sapi 350.000 60 21.000.000 60 0 21.000.000 350.000,00

10 Milkcan Besar 1.250.000 4 5.000.000 60 0 5.000.000 83.333,33
11 Milkcan Kecil 360.000 5 1.800.000 60 0 1.800.000 30.000,00
12 Pompa Speroni 9.000.000 1 9.000.000 60 75.000 8.925.000 148.750,00
13 Pompa Speroni 12.499.000 1 12.499.000 60 150.000 12.349.000 205.816,67
14 Power Sprayer 7.499.000 1 7.499.000 60 20.000 7.479.000 124.650,00
15 Tower Air 1 1.000.000 1 1.000.000 60 150.000 850.000 14.166,67
16 Tower Air 2 10.000.000 1 10.000.000 60 6.000.000 4.000.000 66.666,67
17 Timbangan Ternak 20.500.000 1 20.500.000 60 1.500.000 19.000.000 316.666.,67
18 Mesin Perah 21.000.000 3 63.000.000 60 4.500.000 58.500.000 975.000,00
19 Copper 1 14.975.000 1 14.975.000 60 1.500.000 13.475.000 224.583,33
20 Copper 2 19.965.000 1 19.965.000 60 2.000.000 17.965.000 299.416,67
21 Sanitiser 12.500 1 12.500 1 0 12.500 12.500,00

22 Alat IB 12.500.000 1 12.500.000 60 - 2.500.000 205.916.00

22 Box Pedet 350.000 8 2.800.000 60 0 2.800.000 46.666,67

Total 119.186.250 189.672.000 880 15.895.000 173.777.000 2.988.133,33
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Lampiran 3. (Lanjutan)

Responden II
No Alat Nilai Awal

(Rp)
Jml Nilai total

(Rp)
Usia teknis

(bln)
Nilai akhir

(Rp)
Sisa
(Rp)

Penyusutan
(Rp)

1 Timba 25.000 5 125.000 12 0 125.000 10.416,67
2 Saringan 3.000 2 6.000 12 0 6.000 500,00
3 Sekrop 20.000 2 40.000 84 0 40.000 476,19
4 Gerobak 175.000 1 175.000 12 0 175.000 14.583,33
5 Selang air 80.000 1 80.000 12 0 80.000 6.666,67
6 Sabit 15.000 1 15.000 12 0 15.000 1.250,00
7 Drum 85.000 5 425.000 60 0 425.000 7.083,33
8 Pompa Air 275.000 1 275.000 36 0 275.000 7.638,89
9 Karpet Sapi 350.000 14 4.900.000 60 0 4.900.000 81.666,67

10 Ember 6.000 4 24.000 6 0 24.000 4.000,00
11 Sanitizer 3.600 1 3.600 12 0 3.600 300,00

12 Minyak goreng 7.000 1 7.000 12 0 7.000 583,33

13 Timba hitam 10.000 10 100.000 12 0 100.000 8.333,33

14 Sepatu bot 40.000 2 80.000 36 0 80.000 2.222,22

Total 6.255.600 0 145.720,63
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Lampiran 3. (Lanjutan)

Responden III

No Alat Nilai Awal
(Rp)

Jml Nilai Total
(Rp)

Usia Teknis
(bln)

Nilai Akhir
(Rp)

Sisa
(Rp)

Penyusutan
(Rp)

1 Timba perah 5.000 3 15.000 12 0 15.000 1.250,00
2 Saringan 3.000 1 3.000 12 0 3.000 250,00
3 Sekrop 11.000 2 22.000 6 0 22.000 3.666,67
4 Gerobak 150.000 1 150.000 24 0 150.000 6.250,00
5 Selang air 20.000 1 20.000 108 0 20.000 185,19
6 Sabit 12.000 1 12.000 12 0 12.000 1.000,00
7 Pompa Air 150.000 1 150.000 24 0 150.000 6.250,00
8 Sikat 1.500 1 1.500 1 0 1.500 1.500,00
9 Sanitizer 4.000 1 4.000 1 0 4.000 4.000,00

10 Minyak goreng 7.000 1 7.000 12 0 7.000 583,33
11 Sikat besar 5.000 1 5.000 3 0 5.000 1.666,67
12 Sepatu boot 40.000 2 80.000 36 0 80.000 2.222,22
13 Gayung 2.000 1 2.000 12 0 2.000 166,67

Total 410.500 471.500 0 469.000 28.990,74
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Lampiran 2. Produksi susu
Responden I

Laktasi TanggalKode
Ke Bln 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

jml rata2

485 1 11 10,5 10,5 9,5 11 10,3 9 9 8,5 8,6 7,7 7,9 8 8,7 8,7 9,5 8,67 8,3 8,2 7,75 181,32 9,066
239 1 16,5 16 16 16 16 16,6 16,6 16 16 16,4 15,9 15,9 14,9 14,1 14 13,8 13,6 13,5 13,4 13 304,12 15,21
238 1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,4 5,2 5,5 5,3 5,7 5,6 6 5,9 6,15 6,3 6,9 7,46 7,2 7 7,2 115,31 5,766
244 1 11,5 11 12 12 12,5 12,7 12,5 12 12,4 12,2 12,2 12,3 12,1 12,2 12,1 12,1 11,8 11,4 11,4 11,2 239,46 11,97
137 1 10,5 10,5 10,5 8,5 12,5 11,1 10,7 10,5 10,4 10,5 10,3 10,4 10,7 10,2 10,4 10,3 10,2 6,8 6,73 6,75 198,38 9,919
542 1 7,5 8 8,5 7,5 8,5 9,3 9 9 9 8,6 7,7 7,5 8 8,2 7,9 8 8,36 8,2 8,2 7,76 164,72 8,236
695 1 5 4,5 5 5 5 9,3 9 9 9 8,6 7,7 7,5 6 5,85 5,82 6,7 6,9 6,7 6,9 6,8 136,27 6,814

7115 1 7 7,5 7 7 7 7,2 6,6 6,5 6,3 6,45 6,4 6,3 7,2 6,2 6,4 6,5 7,75 7,5 8,8 8,85 140,45 7,023
67 1 6 6 6 6 5,1 5,2 5,15 5 5 4,7 5,01 4,85 4,71 4,6 4,36 4,6 4,65 3,66 3,5 3,48 97,57 4,879
90 1 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,2 4,3 4 4 3,9 4,25 4,1 4 3,2 3,5 3,5 3,35 3 2,3 2,79 76,39 3,82
595 1 5 5 5 5 5 5,25 5,2 5 5 3,6 5,4 5,3 5,1 4,9 4,8 4,5 4,5 4,8 4,5 4,91 97,76 4,888
116 1 6 6,5 6 6 4,5 6,2 5,7 5 5,4 5,5 5,61 5,6 5,9 6,11 5,9 6,2 6,6 6,4 5,99 5,95 117,06 5,853
129 1 7 7 7 6 6 6,3 6,4 6,5 6,1 5,7 5,9 5,85 5,5 5,4 5,6 5,4 5,45 5,45 5,4 5,2 119,15 5,958
118 1 8 7,5 7 7 5,5 6,4 6,31 6,5 6,4 6,3 5,9 5,6 5,4 5,35 5,1 5 5,1 4,55 4,05 4,2 117,16 5,858

1561 1 6 6 6 5,5 4,5 4,8 4,6 4,5 4,5 4,5 4,45 4,2 3,3 3,4 3,3 3 2,5 2,45 2,1 2,35 81,95 4,098
465 1 7,5 7,5 7 7,5 7,5 7,7 7,55 7 6 6,77 6,6 6,1 7,8 8,2 8,5 8,42 8,55 8,22 7,7 7,89 150 7,5
112 1 6 6 5,5 5,5 5 5,1 5,31 5 5,1 5,2 4,8 5 4,6 4,56 4,19 4,2 4,1 3,95 3,6 4,05 96,76 4,838
132 1 14 13 13 13 14 14,2 13,9 15 14,7 14,1 14,1 14,5 14 14,1 14 14,1 14,2 13,4 13,2 13,1 277,58 13,88
138 1 5 5 5 4,5 4 4,9 4,55 4 4,6 4,4 4,55 4,58 4,5 4,7 4,95 4,55 4,6 3 2,98 2,83 87,19 4,36
135 1 5,5 5,5 5,5 5 5 5,11 5,3 6 5,8 5,7 4,95 5,05 4,65 4,68 4,4 4,7 4,6 4,15 4,08 4,12 99,79 4,99
139 1 5 5 5 5 5 5 4,95 5 4,7 4,71 4,8 4,65 4,3 4,5 4,45 4,2 3,95 3,55 3,05 3,04 89,85 4,493
242 1 16 16 16 16 16 16,3 15,7 15,3 15,3 14,8 15,4 16,2 13,6 13,7 13,7 13,8 13,8 13,8 13,5 12,8 297,63 14,88
234 1 15,5 15,5 15 14,5 15 15,1 14,4 15 14,5 14,6 14,7 14,4 14,2 14,1 14,2 14 13,8 13,3 13 12,5 287,2 14,36
236 1 12 11,5 12 11 11 11,3 11,3 11,1 10,9 10,8 10,6 10,1 11,9 11,4 11,9 11,4 11 10,7 10,6 10,7 223,18 11,16
175 1 10 10 10,5 11 10,5 10,8 10,7 10,2 9,7 9,5 9,25 8,3 8,65 9,1 10 10,4 11 10,1 9,76 9,2 198,55 9,928
140 1 9,5 9 9 9,5 9,5 9,85 9,45 9,7 7,5 8,5 8 8,5 8,5 9 8,61 8,7 8,3 7,15 6,86 6,7 171,82 8,591
395 1 7 7 6,5 6,5 7 6,96 7,25 6,9 7,01 6,85 6,7 6,2 6,5 6,6 6,4 5,95 6,22 5,9 5,73 5,75 130,92 6,546
615 1 13 12,5 12,5 12,5 13 12 11,6 11,5 11,1 11,1 10,8 10,8 10,9 11,3 10,7 10,8 10,4 8,31 8,1 7,8 220,67 11,03
102 1 14 13 13 13 13 13 12,2 12,6 12,4 12,4 12,5 12,5 13,4 13,4 13,4 13,2 13 8 7,6 7,6 243,1 12,16
585 1 5 5 5 5 5 5,01 5,05 5 4,8 4,3 5 3,4 5,4 4,3 4,4 4,05 4,3 3,4 3,1 3,3 89,81 4,491
219 1 6 6 5,5 5,5 5,5 5,6 5,81 5,65 5,43 5,6 5,79 5,85 6 6 5,8 5,6 5,8 5,85 5,3 5,4 113,98 5,699

Rata-Rata Total 8,01
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Lampiran 2. (Lanjutan)

Responden II

Laktasi TanggalNo
Sapi Ke Bln 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jml Rata2

1 14 12,9 12,9 12,9 12,8 8 12,6 11,9 12,2 11,8 12,6 12,1 12,15 11,5 11,3 11,6 11,6 10,7 11,1 11 10,3 233,95 11,70
2 8 13,5 12,9 13,1 13,2 12,9 12,3 12,8 13,2 13,2 12,9 13,1 12,5 12,2 12 11,7 11,1 9,75 10,1 10,1 10 242,55 12,13
3 30 12,7 12,3 11,9 11,9 13,5 11,4 12,2 11,5 11,5 11,4 12,01 11,5 11,2 11 11,5 12 11,5 11 11,6 11,1 234,71 11,74
4 30 13,3 13,3 12,4 12,6 13,2 13 13,6 13,1 13,3 12,9 12,6 12,2 12 12,2 11,7 12,1 11,4 11 11,5 11,4 248,80 12,44
5 42 12,8 12,8 12,9 13,3 10,9 12 12,1 12,3 12 12,9 12,3 12,2 11,7 11,4 9,3 9,1 9,4 9,1 8,5 8,5 225,50 11,28
6 15 15,8 15,9 16,5 18 16,2 16 16,1 16,2 16,4 15,9 15,7 15,7 15 14,9 14,9 14,3 14,7 14,3 14,1 13,9 310,50 15,53
7 36 12,4 12,4 11,5 12,5 11,6 12 12,2 12,3 12,2 12 11,8 12,1 11,6 11,5 10,6 10,5 10,2 9,7 9,6 9,7 228,40 11,42
8 4 13,3 13,1 13,5 12,9 12 12,4 12,5 12,9 12,5 13 11,8 11,4 10,6 10,8 9,5 10 9,4 8,3 8,75 8,81 227,46 11,37
9 4 14,6 13,6 13,4 12,4 12,6 13,1 13,6 12,6 13,2 13,1 12,6 11,9 12 11,5 11,5 11,5 11,3 0 0 0 214,50 12,62

Rata-Rata 12,25
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Lampiran 4. Biaya pakan per September 2007-Oktober 2007

Responden I
No Jenis Pemberian

(kg)
Harga Satuan

(Rp)
Biaya Pakan

(Rp)
Total

(Rp/bulan)
1 HMT 1.092,5 125 136.562,50 4.096.875,00
2 Grand pollard 108,5 1350 146.475,00 4.394.250,00
3 Garam 23,0 500 11.500,00 345.000,00
4 Urea 5,5 1550 8.525,00 255.750,00
5 Tp. Ikan 14,0 300 4.200,00 126.000,00
6 B. Kedelai 110,0 1700 187.000,00 5.610.000,00
7 Bekatul 220,0 220 48.400,00 1.452.000,00
8 B. Kelapa 55,0 1350 74.250,00 2.227.500,00

Total 536 616.912,50 18.507.375,00

Responden II
No Jenis Pemberian

(kg)
Harga Satuan

(Rp)
Biaya Pakan

(Rp)
Total

(Rp/bulan)
1 HMT 158,4 113,64 18.000,58 540.017,28
2 Ampas tahu 156,6 250 39.150,00 1.174.500,00
3 Ampas Kecap 5,4 250 1.350,00 40.500,00
4 Dedak 25,2 550 13.860,00 415.800,00
5 Kopra 4,5 1.075 4.837,50 145.125,00

Total 349,1 77.198,08 2.315.942,28

Responden III
No Jenis Pemberian

(kg)
Harga Satuan

(Rp)
Biaya Pakan

(Rp)
Total

(Rp/bulan)
1 HMT 72,0 125 9.000,00 270.000,00
2 Konsentrat jadi 22,5 925 20.812,50 624.375,00
3 Ampas tahu 45,0 200 9.000,00 270.000,00
4 Mineral 0,5 3500 1.575,00 47.250,00

Total 130,0 - 40.387,50 1.211.625,00
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Lampiran 5. Penerimaan usaha ternak sapi perah reponden per September 2007-
Oktober 2007

Responden I
No Komoditas Harga

Satuan (Rp)
Jumlah Satuan Pendapatan

(Rp)
Total

(Rp/bulan)

1 Susu
Loper 2.500,00 65,00 Liter/hari 162.500
STMJ 3.000,00 10,00 Liter/hari 30.000
Pasteurisasi 2.500,00 50,00 Liter/hari 125.000
Loket 3.500,00 203,41 Liter/hari 711.935 30.883.050,00

2 Limbah ternak 50.000,00 1,00 Rit/bulan 50.000
Pupuk kandang 5.000,00 5,00 Pak/bulan 25.000 75.000,00

3 Pedet Jantan 1.750.000,00 4,00 Ekor/tahun 7.000.000
Pedet Betina 1.250.000,00 10,00 Ekor/tahun 12.500.000 1.625.000,00

Total Pendapatan 32.583.050,00

Responden II
No Komoditas Harga

satuan
Jumlah Satuan Pendapatan

(Rp)
Total

(Rp/bulan)

1 Susu
Loper 2.500 63,00 Liter/hari 157.500,00
STMJ 3.000 39,38 Liter/hari 118.125,00
Rumah 3.500 7,88 Liter/hari 27.562,50 9.095.625,00

2 Limbah ternak 0 0,00 Rit/bulan 0,00
Pupuk kandang 0 0,00 Pak/bulan 0,00 0,00

3 Pedet Jantan 0 0,00 Ekor/tahun 0,00
Pedet Betina 1.500.000 3,00 Ekor/tahun 4.500.000,00 375.000,00

Total Pendapatan 9.470.625,00

Responden III
No Komoditas Harga

Satuan
Jumlah Satuan Pendapatan

(Rp)
Total

(Rp/bulan)

1 Susu
Loper 2.500,00 16,00 Liter/hari 40.000,00
STMJ 2.800,00 6,00 Liter/hari 16.800,00
Rumah 3.500,00 13,00 Liter/hari 45.500,00 3.069.000,00

2 Limbah ternak 25.000,00 1,00 Rit/bulan 25.000,00
Pupuk kandang 0,00 5,00 Pak/bulan 0,00 25.000,00

3 Pedet Jantan 0,00 0,00 Ekor/tahun 0,00
Pedet Betina 3.400.000,00 2,00 Ekor/tahun 6.800.000,00 566.666,67

Total Pendapatan 3.660.666,67



66

Lampiran 6. Produktivitas fisik

Produktivitas Fisik Pakan
Responden I Responden II Responden IIINo Bahan Pakan

Jumlah pemberian pakan (kg/BK pakan)
1 Rumput gajah 185,70 31,7 12,80
2 Grand pollard 93,30 0,00 0,00
5 Tp. Ikan 11,30 0,00 0,00
6 Bungkil kedelai 17,60 0,00 0,00
7 Bekatul 189,20 0,00 0,00
8 Bungkil kelapa 47,30 3,90 0,00
9 Ampas tahu 0,0 15,70 4,00

10 Ampas kecap 0,0 0,90 0,00
11 Dedak halus 0,0 21,70 0,00
12 Konsentrat jadi 0,0 0,00 17,40
Total 437,70 73,70 34,20
Produksi susu (lt/hari) 328,41 110,25 35,00
Produktivitas fisik pakan (liter/kg BK pakan) 0,75 1,49 1,02

Produktivitas Fisik Sapi Perah

Responden Produksi susu
(Lt/farm/th)

Jumlah induk
laktasi (ekor)

Masa laktasi
(hari)

Produktivitas
(kg)

I 119.869,65 41 365 8,01
II 40.241,25 9 365 12,25
III 10.675,00 4 305 8,75
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Lampiran 7. Produktivitas ekonomi

Produktivitas ekonomi pakan
Biaya Pakan

No Bahan pakan Responden I Responden II Responden III
1 HMT unggul 136.562,50 18.000,58 9000,00
2 Konsentrat 0,00 0,00 20812,50
3 Ampas Tahu 0,00 39.150,00 9000,00
4 Grand Pollard 146.475,00 0,00 0,00
5 Tepung Ikan 4.200,00 0,00 0,00
6 Bungkil Kedelai 187.000,00 0,00 0,00
7 Bekatul 48.400,00 0,00 0,00
8 Bungkil Kelapa 74.250,00 4.837,50 0,00
9 Ampas Kecap 0,00 1.350,00 0,00
10 Mineral 0,00 0,00 1.575,00
11 Dedak halus 0,00 13.860,00 0,00
12 Garam 11.500,00 0,00 0,00

Total 608.387,50 77.198,08 40.387,50
Produksi susu (Rp) 30.883.050,00 9.095.625,00 3.069.000,00
Produktivitas (Rp) 50,76 117,82 75,99

Produktivitas ekonomi sapi perah

Responden Produksi usaha
(Rp/hari)

Nilai penyusutan sapi
(Rp/hari)

Produktivitas
(Rp/farm/hari)

I 30.883.050,00 78.333,33 394,25

II 9.095.625,00 12.500,00 727,65
III 3.069.000,00 27.777,78 1104,84
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Lampiran 8. Contoh perhitungan pendapatan dan produktivitas usaha ternak sapi
perah (responden I)

1. Karakteristik Responden I
Pendidikan : Sarjana
Umur : 46 tahun
Pengalaman beternak sapi perah : 8 tahun
Jumlah anggota keluarga : 3 orang
Pekerjaan utama : PNS
Pemilikan sapi perah : 51 ST

2. Analisis pendapatan (perbulan)
Produksi susu perbulan : 9.852,30 liter
Masa laktasi rata-rata : 365 hari
Calving interval : 547,5 hari
Harga susu : Rp. 3000

a. Penerimaan
Susu : Rp. 30.883.050,00
Ternak : Rp. 1.625.000,00
Limbah : Rp. 75.000,00+

: Rp.32.583.050,00
b. Biaya Total Produksi : Rp. 31.458.350,93
Biaya tetap : Rp. 11.209.335,21

- biaya penyusutan : Rp. 6.425.185,00
Uraian Jml Nilai awal

(Rp)
Usia teknis

(bln)
Nilai akhir

(Rp)
Penyusutan

(Rp)
Penyusutan ternak 47.5 8.500.000 403.750.000 5.500.000 261.250.000,00
Penyusutan alat 2.988.133,33
Timba 6 150.000 3 - 50.000,00
Saringan 2 6.500 3 - 2.166,67
Sekrop 2 25.000 12 - 2.083,33
Gerobak Plastik 1 65.000 12 - 5.416,67
Sabit 3 60.000 24 - 2.500,00
Selang Air 1 225.000 12 - 18.750,00
Gerobak Susu 1 70.000 30 - 2.333,33
Sikat 4 20.000 3 - 6.666,67
Karpet Sapi 60 21,000.000 60 - 350.000,00
Milkcan Besar 4 5,000.000 60 - 83.333,33
Milkcan Kecil 5 1,800.000 60 - 30.000,00
Pompa Speroni 1 9,000.000 60 75.000 148.750,00
Pompa Speroni 1 12,499.000 60 150.000 205.816,67
Power Sprayer 1 7,499.000 60 20.000 124.650,00
Tower Air 1 1 1,000.000 60 150.000 14.166,67
Tower Air 2 1 10,000.000 60 6.000.000 66.666,67
Timbangan Ternak 1 20,500.000 60 1.500.000 316.666,67
Mesin Perah 3 63,000.000 60 4.500.000 975.000,00
Copper 1 1 14,975.000 60 1.500.000 224.583,33
Copper 2 1 19,965.000 60 2.000.000 299.416,67
Sanitiser 1 12.500 1 - 12.500,00
Alat IB 1 12.500.000 60 - 205.916,00
Box Pedet 8 2,800,000 60 - 46.666,67
Penyusutan kandang 1.062.051,88
kandang 1 26500000 300 5000000 71.666,67
kandang 2 26500000 300 3500000 76.666,67
kandang 3 26500000 300 3500000 76.666,67
kandang 4 65500000 312 15000000 161.858,97
kandang 5 70500000 360 25000000 126.388,89
kandang 6 25500000 324 3500000 67.901,23
kandang 7 75000000 360 15000000 166.666,67
gudang pakan 22500000 288 3000000 67.708,33
gudang terbuka 22000000 288 4000000 62.500,00
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Lampiran 8. (Lanjutan)
- Biaya tenaga kerja : Rp. 4.784.150
Biaya Variabel

- Biaya pakan

No Jenis Pemberian
(kg)

Harga
satuan

(Rp)

Biaya
pakan

(Rp)

Total
(Rp/bulan)

1 HMT 1.092,5 125 136.562,50 4.096.875,00
2 Grand pollard 108,5 1350 146.475,00 4.394.250,00
3 Garam 23,0 500 11.500,00 345.000,00
4 Urea 5,5 1550 8.525,00 255.750,00
5 Tp. Ikan 14,0 300 4.200,00 126.000,00
6 B. Kedelai 110,0 1700 187.000,00 5.610.000,00
7 Bekatul 220,0 220 48.400,00 1.452.000,00
8 B. Kelapa 55,0 1350 74.250,00 2.227.500,00

Total 536 616.912,50 18.507.375,00
- Kesehatan hewan : Rp. 1.328.500,00
- Perbaikan : Rp. 320.000,00
- Transportasi BBM : Rp. 0,00
- Listrik : Rp. 359.390,72
- IB : Rp. 57.333,33

c. Pendapatan Usaha
Penerimaan total : Rp. 32.583.050,00
Biaya total : Rp. 31.458.350,93 –

: Rp. 1.124.699,07
d. Modal : Rp.

Modal (Rupiah) Responden I

Modal tetap

1. Pembuatan Kandang 436.000.000,00

2. Pembelian Ternak 403.750.000,00

3. Peralatan dan Perlengkapan 189.672.000,00
4. Tenaga Kerja 4.784.150,00

Jumlah modal tetap 1.034.206.150,00

Modal Kerja

1. Pakan 18.507.375,00
2. Listrik 359.390,72

3. Obat-obatan 1.328.500,00

4. Inseminasi buatan (IB) 57.333,33

5. Biaya perbaikan-perbaikan 0,00
6. Transportasi dan BBM 320.000,00

Jumlah modal kerja 20.252.599,05

Total keseluruhan modal 1.054.458.749,05
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Lampiran 8 (Lanjutan)

e. Perhitungan produktivitas usaha ternak

- Prod. Fisik pakan = pakanliter/BK75,0
437,70

r/hariliter/uste41,328 

- Prod. Fisik sapi = rliter/uste01,8
hari365

rliter/uste19.869,651


- Produktivitas ekonomi pakan = 76,50Rp
608.387,50

50.883.050,3Rp.


- Produktivitas ekonomi sapi = 8,41Rp
431.678.571,Rp.

050.883.30Rp.
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Lampiran 9. Daftar komposisi bahan kering pakan

No Bahan Pakan BK %

1 Rumput gajah 17
2 Tebon jagung 20
3 Konsentrat 87
4 Ampas Tahu 10
5 Grand Pollard 86
6 Bungkil kedelai 89
7 Bekatul 84
8 Bungkil Kelapa 84
9 Ampas Kecap 16
10 Tepung ikan 80,45

Sumber : GKSI 1995
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Lampiran 10. Penyusutan ternak

Penyusutan Ternak

Responden Harga awal
sapi Harga total Harga akhir

Masa
Produktif

(thn)

Nilai Penyusutan
(bln)

I 8500000 399500000 258500000 5 2350000.00
II 6500000 58500000 45000000 3 375000.00
III 6500000 32500000 27500000 5 83333.33
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