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RIWAYAT HIDUP 

 

 

Nama saya Yosika Sikana Rica dilahirkan di Ponorogo pada hari senin, 2 

Juni 1986 dari tiga bersaudara dari pasangan Suryani dan Heli Haryuni. 

Perjalanan hidup saya adalah pada umur 5 tahun  pada tahun 1991 mulai masuk 

sekolah di Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal dan 2 tahun 

kemudian dinyatakan lulus. Tahun 1993 dengan mendaftar ke jenjang sekolah 

yang lebih tinggi dan diterima sebagai siswa di SD Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Pendidikan Dasar tersebut telah saya terselesaikan selama 6 tahun dengan nilai 

yang memuaskan. Dengan nilai tersebut, saya tidak menyia-nyiakan kesempatan 

tersebut dan diterima di sekolah favorit SLTP Negeri 1 Ponorogo. Tahun 2002, 

pendidikan tingkat pertama telah terselesaikan dengan NUN yang cukup baik. 

Tahun 2002 saya diterima sebagai siswa SMA Negeri 1 Ponorogo. Tiga 

tahun lamanya pendidikan tingkat Menengah Atas  telah terselesaikan juga 

dengan nilai NUN  yang memuaskan. Dengan nilai tersebut maka kedua orang tua 

saya memberikan dorongan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri. 

Tahun 2005 saya di terima sebagai mahasiswa PTN Brawijaya Malang 

Fakultas Peternakan, Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan lewat jalur PSB 

(Penjaringan Siswa Berprestasi). 
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ECONOMIC ANALYSIS OF DAIRY ENTERPRISE IN THE 
”JUANDA PUTRA ABADI” Co. AT SUB-DISTRICT OF 

SOKOO, PROVINCE OF PONOROGO 
 
 

ABSTRACT 

 

 Research is executed during one months from date May 1th  to May 31th 
2010 in the ”Juanda Putra Abadi” Co. Sub-District of Sokoo Province of 
Ponorogo. Research location is selected by purposive sampling method. The 
research is aimed to examined total cost, profit, rentability, revenue cost ratio 
(R/C ratio), and break even point (BEP) at this farm.  

Research is used case study method at dairy enterprise “Juanda Putra 
Abadi” Co. Data involve the primary and secondary data. Primary data are 
directly obtained through interview with the manager of the “Juanda Putra Abadi” 
Co. while secondary data are collected from recording, village office data, 
literature of the book and internet. Data are descriptely analyzed of the using 
tables and economic formula namely total cost, profit, break even poin (BEP), 
revenue cost ratio (R/C ratio) and rentability. 

Result express that dairy enterprise of “Juanda Putra Abadi” Co. is 
profitable based on the following criteria. The dairy enterprise has total cost Rp. 
60.493.639,00. It has obtained profit about Rp. 19.999.371,00/month or Rp. 
239.992.452,00/year and 1,33 of R/C ratio. Economic and enterprise rentabilities 
are 1,04 percent/month and 1,48 percent/month respectively. 

  
 

Key Words :   Dairy enterprise, profit, Break even point, R/C ratio, economic and 
enterprise rentabiity. 
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ANALISIS EKONOMI USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH 
DI ”UD. JUANDA PUTRA ABADI” KECAMATAN SOKOO 

KABUPATEN PONOROGO 
 
 

RINGKASAN 

 

Peternakan merupakan subsektor pertanian yang berperan dalam 

pembangunan di Indonesia yaitu menyediakan pangan hewani yang bernilai gizi 

tinggi. Pembangunan peternakan juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 

serta menambah devisa dan memperluas kesempatan kerja. Kondisi ekonomi saat 

sekarang ini mengalami pasang surut yang mengakibatkan harga bahan baku serta 

daya beli masyarakat terhadap produk khususnya susu berubah-ubah. Hal ini akan 

mempengaruhi perusahaan dalam menentukan harga dan volume produksi. Oleh 

karena itu kemampuan manajemen dalam menetapkan strategi perusahaan harus 

memadai untuk mengatasi persaingan dengan perusahaan sejenis agar mencapai 

laba yang maksimal. UD. Juanda Putra Abadi merupakan satu-satunya perusahaan 

peternakan sapi perah yang ada di Kabupaten Ponorogo yang mampu berkembang 

dan belum pernah di evaluasi sebelumnya sehingga perlu dilakukan analisa. 

 Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan di UD. Juanda Putra Abadi pada 

tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2010. Sampel penelitian dipilih secara purposive 

sampling yaitu pemiliha sampel berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian 

ini adalah menganalisis biaya produksi, penerimaan, pendapatan, rentabilitas, 

revenue cost ratio (R/C ratio), dan break even poin (BEP) pada UD. Juanda Putra 

Abadi di Kecamatan Sokoo Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus pada UD. Juanda Putra Abadi. Data yang diperoleh 

berupa data primer dan data sekunder.  

 Hasil penelitian diperoleh bahwa besarnya modal usaha sebesar Rp. 

1.922.320.400,00, biaya produksi sebesar Rp. 60.493.629,00/bulan. Penerimaan 

usaha sebesar Rp. 80.480.000,00/bulan, keuntungan atau laba sebesar Rp. 

19.994.371,00/bulan. Hasil perhitungan Rentabilitas ekonomi yang didapat 

menunjukkan nilai sebesar 1,04% per bulan atau 12,48% per tahun, sedangkan 
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rentabilitas modal sendiri yang didapat sebesar 1,48% per bulan atau 17,76% per 

tahun. Penerimaan yang diperoleh dari setiap rupiah yang dikeluarkan (R/C ratio) 

sebesar 1,33, dan Break even poin (BEP) produk sebanyak 15.919,38 kg/bulan 

sedangkan BEP harga sebesar Rp. 3.406,00 per kg. 

 Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa usaha peternakan sapi 

perah di UD. Juanda Putra Abadi dinyatakan menguntungkan, hal ini dapat dilihat 

dari analisis keuntungan , nilai R/C ratio lebih dari 1, dan produk yang dihasilkan 

dan harga per kilogram produk yang ditawarkan lebih tinggi daripada BEP harga 

dan BEP produk yang telah dihitung. Saran yang dapat diberikan agar melengkapi 

data recording yang kurang, dan optimalisasi pemberian pakan supaya pakan tidak 

banyak tersisa sehingga dapat menekan biaya pakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peternakan merupakan sub sektor dari bidang pertanian yang berperan 

dalam menunjang pembangunan perekonomian. Pembangunan sub sektor 

peternakan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani 

ternak, memperluas lapangan kerja dan memperluas pasar, melalui sub sektor 

peternakan yang maju, efisien dan tangguh sehingga makin mampu meningkatkan 

dan menganekaragamkan hasil, meningkatkan mutu dan menunjang pembangunan 

wilayah.  

Peternakan memiliki beberapa bidang yang bervariasi, seperti ruminansia, 

non ruminansia, dan aneka ternak. Salah satu bidang peternakan yang banyak 

dijumpai di masyarakat adalah peternakan sapi perah. Usaha peternakan sapi 

perah merupakan salah satu bidang usaha yang penting dalam mendukung sektor 

peternakan di Indonesia, karena susu merupakan sumber protein hewani yang 

banyak diminati dan penting untuk dikonsumsi. Menurut Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor: 422/Kpts/OT.210/7/2001 yang dimaksud dengan usaha sapi 

perah adalah usaha budidaya ternak sapi perah dengan tujuan utama untuk 

menghasilkan susu.  

             Dari data yang diperoleh dari BPS, dapat dikatakan bahwa nilai impor 

kebutuhan susu terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari 107,9 juta ton pada 

tahun 2002 menjadi 117,3 juta ton pada tahun 2003. Pada tahun 2004 impor 



2 
 

kebutuhan susu meningkat kembali 165,4 juta ton dan pada tahun 2005 meningkat 

menjadi 173,1 juta ton dan terus meningkat pada tahun 2006 menjadi 188,1 juta 

ton. Sebaliknya kemampuan domestik untuk mengekspor hasil produksinya 

cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekspor pada tahun 2003 

dibandingkan tahun 2002 terlihat tumbuh sebesar 64,23 % kemudian mengalami 

penurunan kembali pada tahun 2004 sebesar 17,54 %. Pada tahun 2005 

pertumbuhannya meningkat kembali sebesar 10,02 % dan kembali menurun 

sebesar 21,78 % di tahun 2006. Untuk meningkatkan produk domestik, bisa 

dilakukan dengan meningkatkan produktifitas per satuan sapi yang sampai saat ini 

masih rendah di kisaran 10-12 liter per hari dan juga memperbanyak populasi sapi 

yang saat ini tumbuh sangat rendah dengan rata-rata 1,7 % selama lima tahun 

terakhir. Pada tahun 2002 jumlah populasi sapi mencapai 358.386 ekor dan pada 

tahun 2006 jumlah bertambah menjadi 382.313 ekor sapi (Dyandra, 2007). 

Tujuan utama dari perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan 

perusahaan. Keuntungan dapat dicapai apabila perusahaan dijalankan dengan 

manajemen yang baik, antara lain didukung oleh kemampuan peternak melakukan 

pengelolaan ternak pemeliharaannya,penyediaan sarana dan prasarana produksi, 

penyedia pakan yang bermutu, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta 

pemasaran hasil. Perusahaan melakukan berbagai usaha untuk menjaga agar 

kelangsungan hidupnya terjamin yaitu dengan memenuhi permintaan pasar atau 

dengan kata lain harus selalu bersifat dinamis dan fleksibel serta berusaha maju 

agar dapat memperbesar usahanya.  
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Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 

362/kpts/TN.120/1990 tentang usaha peternakan, yang dimaksud usaha 

peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus 

pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang 

meliputi kegiatan menghasilkan (ternak bibit/ternak potong), telur dan susu serta 

tiap jenis ternak pada peternakan rakyat. Perusahaan peternakan sapi perah adalah 

usaha peternakan yang memiliki jumlah minimum 20 ekor campuran (Rahardi, 

Satyawibawa, dan Setyowati, 1993). 

UD. Juanda Putra Abadi merupakan satu-satunya usaha peternakan sapi 

perah yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kondisi ekonomi yang pasang surut saat 

ini mempengaruhi usaha peternakan sehingga tidak sedikit peternakan yang tidak 

mampu bertahan terhadap usahanya. Hal ini karena harga pakan yang tinggi 

sehingga harga susu tidak dapat menutup biaya produksi. Berbeda dengan UD. 

Juanda Putra Abadi yang ditengah kondisi tersebut masih mampu bertahan dan 

menjalankan usaha peternakan secara teratur dan terus menerus, hal ini 

disebabkan karena keadaan lingkungan dan pembiayaan terhadap usahanya sangat 

mendukung serta manajemen yang bagus dan terkontrol. Tanpa adanya 

manajemen yang bagus yang telah diterapkan maka tidak menutup kemungkinan 

UD. Juanda Putra Abadi akan mengalami gulung tikar. Tahun 2008 jumlah ternak 

sapi perah yang dipelihara UD. Juanda Putra Abadi mencapai 60 ekor, tahun 2010 

jumlah ternak yang dipelihara bertambah menjadi 97 ekor. 

Keuntungan dapat dicapai jika penerimaan melebihi biaya produksi yang 

dikeluarkan. Agar penerimaan meningkat maka perusahaan harus menaikkan 
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volume penjualannya. Usaha dalam meningkatkan penjualan tersebut digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan penjualan 

Informasi tentang kemajuan dan perkembangan usaha peternakan sapi 

perah perlu dinilai dengan melaksanakan analisa terhadap kondisi ekonomi usaha 

peternakan yaitu dengan melihat keuntungan yang dihasilkan setiap bulan. 

Analisa keuntungan sangat penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

dari usaha peternakan sapi perah supaya pihak manajemen dapat mengetahui 

apakah manajemen sudah efisien atau belum sehingga dapat diukur tingkat 

keberhasilan dari usahanya. Analisa keuntungan juga dapat digunakan untuk 

mengetahui produktifitas yang diperoleh usaha peternakan setiap tahun nya. 

Analisa keuntungan dilakukan untuk memberikan gambaran tentang 

tingkat keuntungan usaha peternakan yaitu semakin tinggi nilai rasio keuntungan 

berarti manajemen usaha semakin bagus dan sebaliknya semakin rendah nilainya 

maka semakin kurang bagus. Analisa ekonomi lain yang digunakan yaitu break 

even poin ( BEP ), revenue cost ratio ( R/T ratio ) dan rentabilitas. Break even 

poin merupakan suatu kondisi dimana perusahaan tidak untung dan tidak rugi 

dalam istilah lain disebut titik impas, R/C ratio mengidentifikasikan seberapa 

efisiensi dari usaha yang telah dilakukan yaitu perbandingan antara perbandingan 

dengan penerimaan dengan biaya. Analisa rentabilitas menyatakan kemampuan 

modal perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. 

Peternakan sapi perah UD. Juanda Putra Abadi sangat menarik untuk 

diteliti lebih lanjut mengenai analisa ekonomi usaha yang meliputi keuntungan, 

break even poin, R/C ratio, dan rentabilitas didalam menjalankan usahanya. Hal 
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ini karena dengan adanya analisa ekonomi tersebut maka dapat dijadikan 

informasi tentang keberlangsungan usahanya. Dari latar belakang di atas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisa ekonomi usaha. 

Dengan demikian peneliti mengangkat judul “ANALISIS EKONOMI USAHA 

PETERNAKAN SAPI PERAH PADA UD. JUANDA PUTRA ABADI 

KECAMATAN SOKOO KABUPATEN PONOROGO”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Analisa usaha merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan agar 

pihak manajemen dapat mengetahui apakah manajemen sudah efisien atau belum 

sehingga dapat dilihat tingkat keberhasilan usaha peternakan tersebut. Analisa 

juga dapat digunakan untuk mengetahui produktifitas yang diperoleh usaha 

peternakan setiap tahun dan sebagai bahan evaluasi untuk perkembangan usaha 

peternakan yang sedang dijalankan. UD. Juanda Putra Abadi berdiri pada tahun 

2008 yang memiliki ternak sapi perah yang pada awalnya sejumlah 60 ekor, dan 

sekarang bertambah menjadi 97 ekor dengan produksi kurang lebih 550 liter. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah : 

Bagaimana analisis ekonomi yang meliputi besar biaya produksi, penerimaan, 

pendapatan, rentabilitas, efisiensi usaha, dan BEP pada UD. Juanda Putra Abadi 

di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. 
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1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : Menganalisis biaya produksi, penerimaan, pendapatan, rentabilitas, 

efisiensi usaha, dan BEP pada UD. Juanda Putra Abadi di Kecamatan Sokoo 

Kabupaten Ponorogo. 

 

1.4. Kegunaan 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan nantinya dapat memberikan 

beberapa kegunaan diantaranya adalah : 

1. Sebagai bahan evaluasi peternak dalam usaha ternak sapi perah, guna 

meningkatkan efisiensi dan pengembangan usaha peternakan sapi perah 

pada UD. Juanda Putra Abadi di Kecamatan Sokoo Kabupaten Ponorogo. 

2. Menambah pengetahuan dan ketrampilan tentang usaha ternak sapi perah 

bagi mahasiswa serta menambah pengetahuan untuk penelitian sejenis 

pada waktu yang akan datang. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Usaha peternakan sapi perah khususnya pada UD. Juanda Putra Abadi 

dalam menjalankan usahanya membutuhkan modal yang terdiri dari modal tetap 

dan modal tidak tetap. Modal tetap terdiri dari kandang, peralatan, ternak, dan 

lahan, sedangkan modal tidak tetap terdiri dari pakan, tenaga kerja, listrik dan air, 

obat-obatan, pembelian straw,dan lain-lain. UD. Juanda Putra Abadi memperoleh 

penerimaan yang berasal dari penjualan susu dan penjualan kotoran sapi, tetapi 
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penerimaan yang paling besar diperoleh dari penjualan susu, sedangkan biaya 

produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan diantaranya biaya tetap dan biaya 

tidak tetap. Biaya yang paling besar dikeluarkan adalah biaya pakan karena pakan 

digunakan untuk meningkatkan produksi susu yang berpengaruh pada penjualan 

susu. Biaya produksi yang dikeluarkan peternak terdiri atas biaya tetap dan biaya 

tidak tetap, biaya tetap yang dikeluarkan adalah penyusutan kandang, penyusutan 

peralatan, penyusutan ternak, dan sewa lahan. Biaya tidak tetap yang dikeluarkan 

peternak adalah biaya pakan, gaji tenaga kerja, obat-obatan, listrik dan air, 

pembelian straw, dan lain-lain. 

Dari biaya produksi dan penerimaan yang didapat maka diketahui 

besarnya pendapatan yang diterima kemudian dilihat efisiensinya, dengan 

menghitung nilai rentabilitas usaha yaitu dengan membandingkan laba yang 

diperoleh dengan modal usaha. Nilai BEP dapat mengukur efisiensi usaha yaitu 

dengan menggunakan hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, dan hasil 

penjualan. Kerangka pikir ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar 1. 
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Gambar 1.  Bagan Kerangka Pikir 

Perusahaan Peternakan 
Sapi Perah 

Biaya Produksi 

Biaya Tetap 
• Penyusutan kandang 
• Penyusutan ternak 
• Penyusutan peralatan 
• Sewa Lahan 

Biaya Tidak Tetap 
• Gaji Tenaga kerja 
• Biaya Pakan 
• Biaya Listrik dan air 
• Biaya obat-obatan 
• Pembelian Straw 
• Biaya lain-lain 

Total Revenue 
• Penjualan 

susu 
• Penjualan  

Kotoran Sapi 
• Penjualan 

pedet 

Keuntungan 

EFISIENSI USAHA RENTABILITAS BREAK EVENT POINT 

Usaha Peternakan 
Sapi Perah 

Modal 

Modal tetap 
• Kandang 
• Peralatan 
• Ternak 
• Lahan 

Modal Tidak Tetap 
• Pakan 
• Tenaga Kerja 
• Listrik dan air 
• Obat-obatan 
• Pembelian Straw 
• Lain-lain 

ANALISA EKONOMI 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keadaan Peternakan Sapi Perah di Indonesia 

 Usaha peternakan merupakan salah satu proses produksi yang mengolah 

faktor – faktor produksi secara efisien dan berkelanjutan menjadi suatu produk 

barang atau jasa sehingga dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pendapatan 

peternak dan kesejahteraan akan lebih baik. Mubyarto (1994) berpendapat bahwa 

peternakan di Indonesia pada umumnya dapat dilihat dari pola pemeliharaannya 

dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: (1) Peternakan rakyat, (2) Peternakan 

semi komersial, (3) Peternakan Komersial. 

Rasyaf (1993) menyatakan bahwa tujuan peternakan secara ekonomis 

adalah usaha komersial yang mendatangkan keuntungan dengan menggunakan 

prisip ekonomi sehingga peternakan dapat bekerja pada keadaan optimal. Tujuan 

pengembangan usaha peternakan sapi perah antara lain meningkatkan populasi 

sapi perah, meningkatkan produksi, meningkatkan pendapatan petani peternak, 

memperbaiki gizi masyrakat dan turut serta melestarikan sumber daya alam dan 

fungsi produktif dalam masyarakat (Anonimous, 1995ª). 

 Sapi perah yang banyak diusahakan di Indonesia adalah jenis Peranakan 

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

sapi ini berproduksi tinggi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 

Kemampuan produksi susu PFH dapat mencapai lebih dari 6000 liter per laktasi 

dengan kadar lemak susu rata-rata 3,6%. Sapi PFH merupakan hasil persilangan 

antara sapi jawa dengan sapi Frisian Holstain (FH). Sapi jenis PFH ini 



10 
 

mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan sapi FH tapi pada sapi perah PFH 

mempunyai bentuk yang lebih kecil dan produksi lebih rendah tetapi 

keunggulannya lebih tahan terhadap panas (Sudono, 1995). 

 

2.2. Usaha Ternak Sapi Perah  

 Sapi perah merupakan salah satu penghasil protein hewani yang sangat 

penting. Air susu sebagai sumber gizi berupa protein hewani sangat besar 

manfaatnya bagi bayi, bagi mereka yang sedang dalam proses tumbuh, bagi orang 

dewasa, dan yang berusia lanjut. Susu memiliki kandungan protein yang cukup 

tinggi, sehingga dapat menunjang pertumbuhan, dan daya tahan tubuh 

(Anonymous, 2000). 

 Siregar (1993) menjelaskan bahwa sapi perah Friesian Holstein 

mempunyai ciri-ciri : warna belang hitam putih, umumnya pada dahinya terdapat 

warna putih berbentuk segitiga, keempat kaki bagian bawah dan ujung ekor 

berwarna putih, tanduk pendek, tenang dan jinak. Berat badan untuk jantan 800 kg 

dan betina 625 kg serta mempunyai produksi susu sekitar 4500-5500 liter per 

periode laktasi.  

 Permasalahan ekonomi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat 

dewasa ini menyebabkan dunia usaha juga semakin berkembang. Dunia usaha 

adalah aktivitas berproduksi, baik konsumsi, memproduksi ataupun aktivitas 

promosi. Usaha peternakan sapi perah termasuk salah satu bagian dunia usaha 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di pedesaan. Usaha 

peternakan di Indonesia mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. 
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Usaha ini selain merupakan sumber penghasilan juga merupakan sumber 

kesempatan kerja bagi sebagian masyarakat dan dalam rangka pembangunan 

nasional, maka usaha peternakan perlu didukung dan dikembangkan (Nirwana, 

2003). 

 Usaha peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan 

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

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

usaha penggemukan termasuk mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkan 

tiap jenis ternak. Usaha peternakan merupakan suatu usaha kegiatan yang 

menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan kewiraswastaan pada aspek teknis 

beternak berdasarkan ilmu peternakan yang benar agar tujuan usaha peternakan 

dapat tercapai. Usaha peternakan merupakan kegiatan yang melandasi pada tujuan 

komersil dengan ternak sebagai alat produksinya (Rasyaf,1996). 

 Mubyarto (1993) menyatakan bahwa peternakan di Indonesia pada 

umumnya dilihat dari pola pemeliharaannya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 

(1) peternakan rakyat dengan pola pemeliharaan tradisional, dicirikan dengan 

ketrampilan yang sederhana dengan menggunakan bibit lokal dalam jumlah dan 

mutu yang relative terbatas, (2) peternakan rakyat dengan pola pemeliharaan semi 

komersial, dicirikan dengan ketrampilan yang dimiliki cukup, penggunaan bibit 

unggul, obat-obatan dan pakan penguat cenderung meningkat dengan tujuan 

utama adalah menambah pendapatan keluarga dan konsumsi sendiri, (3) 

peternakan komersial yang mempunyai ciri-ciri dengan kemampuan dalam segi 
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modal dan sarana produksi dengan teknologi yang agak modern serta tujuan 

utamanya adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya. 

 

2.3. Pemeliharaan Sapi Perah 

 Keberhasilan usaha peternakan terletak pada kemampuan petani ternak 

dalam menggabungkan beberapa faktor antara lain tata laksana yang baik, skala 

usaha dan biaya produksi. Sudono, Rosdiana dan Setiawan (2003) menjelaskan 

bahwa tata laksana adalah cara-cara pemeliharaan ternak sapi perah tiap harinya, 

misalnya membersihkan kandang dan ternak, cara-cara perkawinan yang tepat 

waktu, pencegahan dan pengobatan penyakit. Ketersediaan tenaga ahli dan 

terampil juga merupakan syarat penting untuk keberhasilan pengolahan usaha 

peternakan yang intensif. Manajemen pemeliharaan sapi perah terdiri dari : 

 

2.3.1. Perkandangan 

 Hampir selama hidupnya sapi perah berada dalam kandang. Hanya 

kadang-kadang saja sapi perah dibawa ke luar kandang. Bahkan sapi perah di 

Indonesia pada umumnya, jarang dikeluarkan dari kandang. Oleh karena itu 

kandang bagi sapi perah bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal saja tetapi 

juga harus dapat memberi perlindungan dari segala aspek yang mengganggu. 

Kandang harus dapat memperkecil segala faktor yang dapat menimbulkan 

gangguan. Syarat pembuatan kandang adalah mudah dibersihkan dan selalu 

terjaga kebersihannya (Siregar, 1995). Syarief dan Sumoprastowo (1985) 

mengemukakan bahwa pembuatan kandang pada suatu lokasi hendaknya 
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mempertimbangkan lingkungan dan untuk mendirikan kandang ternak perlu 

diperhatikan lokasi yang tidak berdekatan dengan perumahan penduduk. Besarnya 

bangunan kandang seharusnya disesuaikan dengan jumlah ternak yang dipelihara 

dan keadaan iklim setempat.  

Kandang sapi perah yang baik adalah kandang yang sesuai dan memenuhi 

persyaratan kebutuhan dan kesehatan sapi perah dan harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut (Sudono, Rosdiana dan Setiawan, 2003) : 

a. Sirkulasi udara cukup dan mendapat sinar matahari, sehingga kandang tidak 

lembab. 

b.  Lantai kandang selalu kering 

c. Tempat pakan yang lebar sehingga memudahkan sapi dalam mengkonsumsi 

pakan yang disediakan 

d. Tempat air dibuat agar air selalu tersedia sepanjang hari. 

 

2.3.2. Pemberian Pakan dan Air Minum 

Cara pemberian pakan dan air minum yang tepat merupakan salah satu 

faktor penunjang keberhasilan usaha ternak sapi perah. Manajemen pakan 

merupakan hal yang paling penting di dalam usaha peternakan sapi perah. Sebuah 

usaha peternakan sapi perah memerlukan anggaran kebutuhan pakan mencapai 70 

persen dari seluruh biaya produksi. Kekurangan pakan akan menyebabkan 

terjadinya penurunan produksi, derajat kesehatan dan juga berpengaruh buruk 

terhadap reproduksi. Kelebihan pakan selain peningkatan anggaran untuk 

kebutuhan pakan juga dapat menyebabkan berbagai gangguan (Muzakki, 2007). 
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Siregar (1995) menyatakan bahwa pemberian ransum sapi laktasi 

tergantung dari produksi susu dan bobot badan. Proses peningkatan produksi susu 

sapi perah dipengaruhi oleh pakan, bibit, dan manajemen. Ransum sapi perah 

yang ideal ditinjau dari segi biologis dan ekonomis, terdiri dari sejumlah hijauan 

dan konsentrat sebagai tambahan. Hijauan dan konsentrat sebagai komponen 

ransum sapi perah merupakan sumber zat-zat makanan yang dibutuhkan sapi 

perah untuk berbagai fungsi tubuhnya.  

Pakan sapi perah umumnya dibagi tiga (Syukur, 2008) : 

a. Hijauan : 

- Rumput - rumputan : Rumput gajah (Pennisetum purpureum), Rumput Raja 

(King grass), setaria, benggala (Pennisetum maximum), rumput lapang dan 

BD (Brachiaria decumbens), 

- Kacang-kacangan : Lamtoro, turi, gamal 

b. Konsentrat : Dedak, bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, jagung, kedelai. 

c. Limbah pertanian : Jerami padi, jerami jagung, jerami kedelai, dll. 

Pakan yang diberikan kepada sapi perah secara umum berupa hijauan 60 

% dari BK (berat kering) dan 40 % Konsentrat. Dalam hal ini hijauan yang 

digunakan 75 % rumput alam dan 25 % rumput unggul. Sebagai contoh bila berat 

sapi 450 kg dan produksi susu 13 kg / hari lemak 3,5 % dapat diberikan pakan : 

rumput alam 21 kg, rumput gajah 7,5 kg dan konsentrat pabrik 6 kg (Syukur, 

2008) 

Syarief dan Sumoprastowo (1985) menyatakan bahwa kuantitas dan 

kualitas ransum yang diberikan harus diperhatikan benar-benar, sebab hal ini 
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menyangkut tinggi rendahnya produksi dan kecepatan pertumbuhan sapi yang 

sedang tumbuh. Jumlah pemberian ransum harus disesuaikan dengan kebutuhan 

sapi tersebut. Ransum merupakan dari satu atau beberapa jenis bahan pakan yang 

diberikan untuk seekor ternak selama sehari semalam. Ransum harus dapat 

memenuhi zat-zat makanan yang dibutuhkan seekor ternak untuk berbagai fungsi 

tubuhnya, seperti pokok hidup, produksi, maupun reproduksi (Siregar, 1995). 

Pakan sapi perah menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi produksi dan 

kualitas susu, serta bisa mempengaruhi kesehatan sapi, baik kesehatan 

reproduksinya (Sudono, Rosdiana dan Setiawan, 2003) 

 Air mutlak dibutuhkan dalam usaha peternakan sapi perah. Hal ini 

disebabkan susu yang dihasilkan 87 % berupa air dan sisanya berupa bahan 

kering. Disamping itu, untuk mendapatkan 1 liter susu, seekor sapi perah 

membutuhkan 3,5-4 liter air minum. Untuk menghasilkan susu yang sebagian 

besar berupa air tersebut, keberadaan atau ketersediaan air di lingkungan sekitar 

lokasi peternakan harus diperhitungkan. Dengan perhitungan yang matang, 

peternak diharapkan tidak mendapat kesulitan dibelakang hari (Sudono, Rosdiana 

dan Setiawan, 2003). Air sangatlah penting bagi proses kehidupan sapi. Air tidak 

cukup diharapkan hanya dari hijauan walaupun kadar air hijauan itu sekitar 70-90 

persen. Rata-rata sapi perah membutuhkan air termasuk kebutuhan air untuk 

hidup pokoknya sebanyak 3-4 kali jumlah air susu yang dihasilkannya. Sebaiknya 

pemberian air minun secara ad libitum (Syarief dan Sumoprastowo, 1985). 
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2.3.3. Pengembangan Populasi atau Perkawinan 

Perkawinan sapi perah dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni kawin alami 

dan kawin suntik (Inseminasi Buatan atau IB). Sudono, Rosdiana dan Setiawan 

(2003) menyatakan bahwa kawin alami biasa dilakukan untuk peternak besar 

dengan biaya yang relatif mahal, karena harus memelihara pejantan. Sementara 

itu, kawin suntik biasa dilakukan oleh peternak kecil dengan biaya lebih murah, 

karena tidak banyak memelihara pejantan. Partodiharjo (1987) menyatakan bahwa 

untuk mendapatkan hasil inseminasi yang baik, perlu diperhatikan terhadap 

pengamatan birahi dan inseminasi dilakukan pada waktu yang optimal untuk 

terjadinya konsepsi. Sapi-sapi yang menunjukkan tanda-tanda birahi pada pagi 

hari dapat di inseminasi sore harinya, sedangkan tanda birahi yang muncul pada 

sore atau malam hari dapat diinseminasi pagi atau siang harinya. Perkawinan 

kembali bagi sapi perah adalah 40 hari setelah melahirkan tetapi untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik dianjurkan setelah 60 hari (Siregar,1995). 

 

2.3.4. Pemerahan 

Tujuan utama pemerahan adalah untuk memperoleh susu semaksimal 

mungkin dari sapi perah. Pemerahan harus dilalukan dengan cermat, tepat dan 

sampai habis hingga tidak ada susu yang tertinggal di dalam ambing untuk 

mencegah terjadinya infeksi. Pada umumnya pemerahan dilakukan 2 kali sehari 

yakni pada pagi dan sore hari. Menurut Sudono, Rosdiana dan Setiawan (2003) 

ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika akan melakukan pemerahan, yaitu : 
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1. Membersihkan kandang dari segala kotoran 

2. Mencuci daerah lipatan paha sapi yang akan diperah 

3. Memberi konsentrat kepada sapi yang akan diperah 

4. Membersihkan alat-alat pemerahan susu (ember dan alat takar susu) 

5. Mengikat ekor sapi yang akan diperah 

6. Membersihkan tangan pemerah 

7. Mencuci ambing dengan air yang bersih kemudian melapnya dengan lap yang 

bersih 

8. Membersihkan mesin pemerah, terutama karet penyedot yang berkontak 

langsung dengan ambing. Pembersihan dilakukan dengan air hangat. 

9. Melakukan uji mastitis setiap sebelum melakukan pemerahan. 

 

2.3.5. Produksi susu 

Sudono (1995) menyatakan bahwa produksi susu sapi perah yang baik 

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

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

makanan dan tata laksana. Produksi susu rata-rata minimum yang mampu 

memberikan keuntungan bagi peternaknya adalah sebanyak 6 liter per ekor per 

hari. Produksi susu tersebut tergantung tiga aspek pokok yaitu breeding, feeding 

dan management 

Pada umumnya sapi yang diperah dua kali sehari dengan jarak pemerahan 

yang sama akan sedikit sekali mengalami perubahan susunan susu. Namun, 

apabila sapi diperah sebanyak empat kali sehari, maka kadar lemaknya akan lebih 
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tinggi pada besok paginya, yaitu pada pemerahan pertama. Meningkatnya 

produksi susu tergantung dari kemampuan sapi untuk berproduksi, pakan yang 

diberikan dan manajemen yang dilakukan oleh peternak. Susu segar yang telah 

diperah harus ditangani dengan cepat dan benar karena sifat susu segar sangat 

mudah rusak dan mudah terkontaminasi. Susu segar yang telah diperah sebaiknya 

disimpan pada suhu 4°C (Sudono, Rosdiana dan Setiawan, 2003). 

 

2.3.6. Recording 

Surjowardojo (1990) menyatakan bahwa keuntungan membuat cacatan 

atau recording yang sistematis untuk setiap ekor ternak sapi adalah : 

1. Memudahkan pelaksanaan seleksi terhadap sapi perah yang mempunyai 

produksi tinggi untuk dijadikan bibit. 

2. Efisiensi pakan dan dapat segera menyingkirkan ternak sapi yang mempunyai 

produksi susu rendah. 

3. Mengontrol sapi yang tidak normal reproduksinya. 

4. Mempersiapkan kelahiran anak sapi berikutnya. 

Dengan keuntungan adanya recording tersebut, maka data yang perlu 

dicantumkan dalam recording menurut pendapat Surjowardoyo (1990) adalah 

tanggal lahir dan tetuanya, produksi susu, informasi produksi dan kesehatan 

ternak. 
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2.3.7. Pencegahan Penyakit 

Syarief dan Sumoprastowo (1985) menyatakan bahwa usaha pencegahan 

dari penyakit dijalankan dengan maksud supaya ternak tetap sehat. Berjangkitnya 

penyakit dalam suatu peternakan biasanya disebabkan karena tata laksana yang 

kurang baik. Untuk menjaga agar ternak selalu dalam keadaan sehat, perlu 

dilakukan usaha seperti parawatan kuku, perawatan kulit dan mengadakan latihan 

atau gerakan badan. 

Sapi yang produktif, hendaknya dibersihkan badannya guna menghasilkan 

susu yang bersih dan untuk menjaga kesehatan sapi. Pengamanan penyakit dengan 

upaya pencegahan merupakan suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya 

penurunan produksi, terlambatnya pertumbuhan sapi muda dan kematian, 

sehingga biaya produksi yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi (Siregar, 1995). 

 

2.4 Konsep Modal 

 Modal secara umum dapat diartikan sebagai barang-barang bernilai 

ekonomi yang dapat digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan atau 

untuk meningkatkan produksi. Modal digunakan untuk menghasilkan barang-

barang konsumsi, jasa atau modal baru yang dapat digunakan dalam proses 

produksi. Setiap usaha selalu membutuhkan dana untuk membiayai operasi usaha. 

Dana yang digunakan bisa dipenuhi dari pemilik berupa modal sendiri maupun 

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

 Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor-faktor produksi 

tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru (Mubyarto, 1993). 
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Modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal aktif  dan modal pasif. Modal aktif 

adalah modal yang tertera disebelah debet dari neraca, yang menggambarkan 

bentuk-bentuk dimana seluruh dana yang diperoleh perusahaan ditanamkan. 

Modal pasif perusahaan adalah struktur yang memperlihatkan bagaiman 

perusahaan memperoleh dana-dananya untuk membelanjai modal aktifnya (Yasin 

Setiawan, 2006).  

 Hermanto (1996) membagi modal berdasarkan sifatnya menjadi dua, 

yaitu: 

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

produksi dan dapat mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktu, 

misalnya tanah dan bangunan. 

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

produksi, misalnya uang tunai dan bibit. 

 

2.5 Konsep Biaya Produksi 

Wasis (1993) menyatakan bahwa biaya produksi adalah pengorbanan-

pengorbanan yang mutlak yang harus diadakan atau dikeluarkan agar diperoleh 

sesuatu hasil. Mubyarto (1993) biaya produksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

biaya-biaya yang berupa uang tunai misalnya upah kerja dan biaya in-natura. 

Biaya panen, bagi hasil,  sumbangan dan mungkin pajak-pajak dibayarkan dalam 

bentuk in-natura. Besar kecilnya bagian yang berupa uang tunai ini sangat 

mempengaruhi pengembangan usaha.  
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Biaya produksi dalam pengertian ekonomi adalah semua korbanan yang 

harus ditanggung untuk menghasilkan barang atau jasa yang siap dipakai oleh 

konsumen (Sudarsono, 1986). Sedangkan Fanani (1993), menyatakan bahwa 

biaya produksi dapat dibedakan menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya tidak 

tetap. Biaya tetap (Fixed Cost) adalah jenis-jenis biaya yang selama satu periode 

jumlahnya tetap dan tidak mengalami perubahan. Biaya tidak tetap (Variabel 

Cost) adalah jenis biaya yang besarnya naik turun bersama-sama dengan volume 

kegiatan yang dilakukan, misalnya: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung 

dan lain-lain. 

Prawirokusumo (1990) menjelaskan bahwa dalam peternakan sapi perah, 

biaya tetap meliputi biaya penyusutuan, bunga modal, pajak dan asuransi. Biaya 

variabel meliputi biaya pakan, upah tenaga kerja, obat-obatan, perkawinan sapi, 

transportasi dan biaya listrik. Ditambahkan oleh Mubyarto (1989), bahwa dalam 

usaha ternak sapi perah rakyat, faktor produksi tenaga kerja keluarga petani 

merupakan sumbangan keluarga pada produksi pertanian dan tidak pernah dinilai 

dengan uang. Secara ekonomi, tenaga kerja merupakan suatu faktor produksi dan 

bagian dari biaya dalam suatu usaha peternakan.  

Pengetahuan tentang komponen-komponen dari biaya yang harus 

ditanggung dalam kegiatan usaha, akan memudahkan pengaturan dan 

pengendaliani prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas (Widodo dan Ngapuli, 

1986). 
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2.5.1. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah 

walaupun terjadi perubahan volume produksi. Biaya tetap dalam usaha peternakan 

antara lain bunga modal, penyusutan dan asuransi, penyusutan, bunga pinjaman, 

sewa tanah (Mubyarto, 1993). 

Fixed cost (FC) atau biaya tetap merupakan biaya yang besarnya tidak 

tergantung pada jumlah produk yang akan dihasilkan, artinya biaya yang harus 

selalu tersedia meskipun proses produksi tidak atau belum dilakukan. Biaya tetap 

(fixed cost) adalah jenis-jenis biaya yang selama satu periode jumlahnya tetap dan 

tidak mengalami perubahan. 

 

2.5.2. Biaya Tidak Tetap ( Variable Cost) 

Biaya variabel (variabel cost) adalah biaya yang selalu berubah sesuai 

dengan perubahan volume produksi yang dilaksanakan. Biaya variabel dalam 

bidang peternakan meliputi biaya pakan, kesehatan, pembelian ternak, upah 

tenaga kerja dan bahan bakar, biaya transportasi (Mubyarto, 1991). 

Variabel cost (VC) atau biaya variabel atau biaya berubah merupakan 

biaya yang besar atau nilainya tergantung pada berapa jumlah produk yang akan 

dihasilkan. Dengan demikian, jika jumlah produksi yang dihasilkan besar maka 

biaya yang diperlukan juga besar. Biaya tidak tetap (variabel cost) adalah jenis 

biaya yang besarnya naik turun bersama-sama dengan volume kegiatan yang 

dilakukan, misalnya: biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung 

(Mubyarto,1991).  
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2.6 Konsep Penerimaan  

 Penerimaan (Revenue) merupakan nilai uang yang diperoleh dari 

penjualan hasil produksi. Penerimaan dari suatu usaha ternak sapi perah terdiri 

dari penjualan susu, penjualan sapi tidak produktif, penjualan pedet dan penjualan 

pupuk kandang. Sumber penerimaan yang terbesar dan utama adalah dari 

penjualan susu, oleh karena itu besar kecilnya penerimaan usaha sapi perah sangat 

tergantung pada jumlah produksi susu dan penjualan susu (Budiono, 1992). 

 Pengertian penerimaan dalam usaha tani adalah suatu barang yang 

berbentuk fisik atau hasil yang ditukarkan dengan sejumlah uang atau harga. Hasil 

yang masih berbentuk fisik dapat berupa barang baik untuk dijual, diberikan 

sebagai upah, disimpan maupun untuk dikonsumsi. Hasil fisik itu dapat dikatakan 

sebagai penerimaan apabila produksi secara fisik itu ditukarkan dengan sejumlah 

uang atau harga. Harga pada saat penukaran sangat menentukan besarnya 

penerimaan, jadi penerimaan merupakan nilai produk yang dinyatakan dalam 

bentuk uang. 

 

2.7 Konsep Keuntungan Usaha 

Pendapatan merupakan hasil selisih antara jumlah penerimaan dan biaya 

(pengeluaran). Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : skala 

usaha, pemilikan cabang usaha, efisiensi penggunan tenaga kerja, tingkat produksi 

yang dihasilkan, modal dan alat-alat, pemasaran hasil dan pengetahuan yang 

dimiliki peternak. Besarnya pendapatan dihitung berdasarkan selisih antara 

penerimaan dengan biaya produksi (Mubyarto,1993). 
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 Keuntungan merupakan jumlah pendapatan yang dicapai dikurangi dengan 

biaya-biaya. Keuntungan adalah tujuan utama dalam pembukaan usaha yang 

direncanakan. Semakin besar keuntungan yang diterima, semakin layak 

pembukaan usaha yang dikembangkan (Ibrahim,1998). Keuntungan adalah 

penerimaan total yang telah dicapai setelah dikurangi dengan biaya produk yang 

dikeluarkan. Pengusaha menghitung keuntungan dengan memperhatikan serta 

membandingkan antara harga jual barang di pasar atau harga pasar dengan harga 

pokok agar dapat dihitung untung rugi dari suatu usaha yang bersangkutan. 

 Nirwana (2003) menyatakan bahwa pendapatan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain skala usaha, efisiensi penggunaan tenaga kerja, produksi yang 

dihasilkan, modal, pemasaran hasil dan tingkat pengetahuan peternak. Pendapatan 

bersih usaha tani dapat diketahui dengan mengukur imbalan yang diperoleh 

keluarga tani dalam mengeluarkan faktor-faktor produksi tenaga kerja, 

pengelolaan dan modal milik sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan 

kedalam usaha tani (Tjondrokusumo,1990). 

Usaha dikatakan berhasil jika situasi pendapatannya memenuhi syarat 

cukup untuk membayar semua sarana produksi termasuk biaya angkutan dan 

administrasi, cukup untuk membayar bunga modal yang ditanam termasuk sewa 

tanah dan depresi, dan cukup untuk membayar upah dan jasa-jasa lain yang 

dilibatkan dalam usaha (Riyanto,1999). 
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2.8 Efisiensi Usaha 

Secara umum efisiensi tidak terlepas dari produktivitas. Keduanya sama-

sama mengacu pada rasio input dibanding dengan output. Efisiensi 

menggambarkan berapa banyak masukan yang diperlukan untuk menghasilkan 

sejumlah output. Input organisasi yang paling efisien adalah unit yang dapat 

menghasilkan keluaran terbanyak dengan masukan yang tersedia 

(Prawirokusumo,1990). 

 Efisiensi usaha dapat pula digunakan untuk menilai kelayakan usaha tani. 

Salah satunya adalah melalui “Receipts per Dollar Expenses” atau penerimaan 

(Revenue/R) yang dihasilkan dari setiap satu dollar biaya (Cost/C). Suatu usaha 

dikatakan menguntungkan jika perbandingan antara R dan C (R/C) bernilai lebih 

besar dari satu dan dapat dikatakan menguntungkan. R/C Rasio (Return Cost 

Ratio) yaitu perbandingan antara penerimaan dengan biaya (Soekartawi, 1993). 

Secara teori dengan rasio R/C sama dengan 1 artinya perusahaan tersebut 

tidak mendapatkan untung maupun mengalami kerugian. Kriteria untuk nilai R/C 

ratio ( Triana, Salam, dan Muis, 2007 ) adalah sebagai berikut bila : 

R/C > 1 usaha tersebut menguntungkan 

R/C = 1 impas ( tidak untung tidak rugi ) 

R/C < 1 usaha tersebut rugi 

 

2.9.  Analisis Break Event Point ( BEP ) 

 Analisis Break Event Point (BEP) bertujuan menemukan satu titik baik 

dalam unit maupun rupiah yang menunjukan biaya sama dengan pendapatan. 
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Dengan mengetahui titik tersebut, berarti dalam padanya belum diperoleh 

keuntungan atau dengan kata lain tidak untung tidak rugi. Sehingga dikala 

penjualan melebihi BEP maka keuntungan diperoleh. Sasaran Analisis  BEP tidak 

lain mengetahui pada titik impas berapa tingkat volume berada. Dalam kondisi 

lain, analisis BEP pun digunakan untuk membantu pemilihan jenis produk atau 

proses dengan mengidentifikasi produk atau proses yang mempunyai total biaya 

terendah untuk suatu volume harapan. Sedangkan dalam pemilihan lokasi, 

analisis BEP dipakai untuk menentukan lokasi berbiaya total terendah, yang 

berarti total pendapatan tertinggi untuk kapasitas produksi yang ditentukan.  

 
2.10. Rentabilitas 

 Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan modal yang 

menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Riyanto, 

1992). 

 Tjiptoadinugroho (1989) menyatakan tentang kriteria prosentase 

rentabilitas usaha adalah sebagai berikut: 

1. Rentabilitas 1 – 25 % termasuk dalam kategori buruk. 

2. Rentabilitas 26 – 50 % termasuk dalam kategori rendah. 

3. Rentabilitas 51 – 75 % termasuk dalam kategori cukup. 

4. Rentabilitas 76 – 100 % termasuk dalam kategori baik. 

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

            Rentabilitas menunjukkan perbandingan laba dengan aktiva atau modal 

yang menghasilkan laba, atau dengan kata lain kemampuan suatu perusahaan 
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untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Riyanto, 1992). Rentabilitas 

merupakan kriteria penilaian secara menyeluruh dan luas yang dianggap paling 

valid untuk dipakai sebagai alat pengukur tentang hasil pekerjaan operasi 

perusahaan, karena mempunyai cirri-ciri sebagai berikut (Hernanto,1991) 

Rentabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternative 

investasi / penanaman modal yang sesuai dengan tingkat resiko masing-masing 

secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar resiko suatu investasi dituntut 

rentabilitas yang tinggi. Rentabilitas mampu menggambarkan tingkat laba yang 

menghasilkan menurut jumlah yang ditanamkan karena rentabilitas yang 

dinyatakan dalam angka relative. 

            Tingkat rentabilitas mencerminkan kemampuan modal perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan, dengan tingkat rentabilitas yang tinggi dapat 

mencerminkan efisiensi yang tinggi pula. Dari semua pengertian rentabilitas 

diatas, penulis menyimpulkan bahwa Rasio Rentabilitas Ekonomis adalah rasio 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

membandingkan laba dengan aktiva atau modal dalam periode tertentu.  

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan 

modal sendiri dan  modal asing yang diperlukan untuk menghasilkan laba tersebut 

dan dinyatakan dalan prosentase.(Riyanto,1992) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Lokasi merupakan tempat dimana penelitian berlangsung. Pemilihan 

lokasi penelitian secara purposive sampling yaitu pemilihan lokasi berdasarkan 

tujuan penelitian, bahwa UD. Juanda Putra Abadi merupakan peternakan sapi 

perah yang belum pernah dievaluasi sebelumnya. Lokasi yang dipilih dalam 

penelitian adalah UD. Juanda Putra Abadi di Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Mei – 31 Mei 2010.  

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan 

pertimbangan bahwa UD.Juanda Putra Abadi merupakan satu-satunya perusahaan 

produksi susu di Kabupaten Ponorogo terbesar yang mampu berkembang. 

. Ndraha (1987) sebuah kasus merupakan obyek telaahan yang amat 

terbatas, dan kesimpulannya hanya berlaku untuk kasus itu saja. Kasus dapat 

berfungsi sebagai unit terkecil suatu lokografi, biografi, atau suatu histografi. 

Nasir (1998) studi kasus adalah penelitian tentang subyek penelitian yang 

berkenaan dengan fase spesifik atau khas dikeseluruhan personalitas. Tujuan dari 

penelitian studi kasus yaitu memberikan gambaran mendetail mengenai latar 

belakang, sifat-sifat, serta karakter yang khas di kasus, ataupun status dari 



29 
 

individu yang kemudian dari sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang 

bersifat umum. 

 

3.3. Sumber Data 

Metode pengumpulan data dan cara mendapatkan informasi penelitian 

dilakukan melalui observasi, partisipasi aktif, dan wawancara. Cara memperoleh 

data ( Hariwijaya dan Bisri, (2005) yaitu : 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh dari individu seperti hasil dari  

wawancara   atau  hasil  pengisian kuesioner yang dilakukan oleh mahasiswa 

yaitu data-data yang berkaitan dengan Analisis Ekonomi pada UD. Juanda 

Putra Abadi.  

2.  Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah 

disajikan oleh pihak lain. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari 

bagian administrasi untuk mendapatkan informasi yang meliputi laporan data 

keuangan pemasukan dan pengeluaran, laporan rugi laba, rincian biaya dan 

dokumen-dokumen keuangan lain yang mendukung. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi Langsung ( pengamatan ) 

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa 

ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut ( Nazir, 2003 ). 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan 

interview guide ( panduan wawancara ) ( Nazir, 2003 ). 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara menyalin data atau dengan 

mengumpulkan arsip – arsip atau dokumen dari perusahaan yang dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya untuk mendukung dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

 

3.5. Analisis Data  

Data yang diperoleh menggunakan analisis ekonomi dan analisis deskriptif 

yaitu dengan menggunakan tabel dari angka-angka yang tersedia misalnya yang 

berasal dari pendapatan, penerimaan, modal, kemudian melakukan uraian dengan 

menggunakan rumus-rumus ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

dapat memberikan gambaran realitas yang ditemukan dari penelitian.  Rumus 

yang digunakan antara lain: 
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1. Biaya Total (Nirwana, 2003) 

TC = FC + VC 

  Keterangan :  
TC = total cost (biaya total). 

  FC = fixed cost (biaya tetap). 
  VC = variabel cost (biaya tidak tetap).  
 

2. Penerimaan Total (Nirwana, 2003) 

TR = Pq x Q 

  Keterangan :  
TR = total revenue (penerimaan total). 

  Pq = price of quantity (harga satuan). 
  Q = quantity (output). 
 

3. Pendapatan (Nirwana, 2003) 

� = TR – TC 

  Keterangan :  
� = pendapatan (Rp/bulan). 

  TR = total penerimaan (Rp/bulan). 
  TC = total biaya (Rp/bulan). 
 

4. Efisiensi usaha (Nirwana, 2003) 

RC Ratio = R/C 

Keterangan :  
R = revenue (penerimaan). 

  C = cost (biaya). 
 

Kriteria untuk nilai R/C ratio adalah sebagai berikut bila : 

R/C > 1 usaha tersebut menguntungkan 

R/C = 1 impas ( tidak untung tidak rugi ) 

R/C < 1 usaha tersebut rugi 
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5. Break Event Point (BEP) ( Prawirokusumo, 1990 ) 

(BEP) hasil =   
Output Harga
TotalBiaya

 

                                        
 
             

                     ( BEP ) harga =       
dihasilkan yangProduk 

TotalBiaya
 

 
                                  

6. Rentabilitas Ekonomi (Nirwana, 2003)  

                                R=     % 100x 
M
L                         

                                                            
 
Keterangan :  
R = rentability (rentabilitas). 
L =  profit (laba bersih). 
M = modal sendiri + modal asing 
 

 
7. Rentabilitas Usaha (Nirwana, 2003) 

                         R = % 100x 
 M

L
 

                                                       
Keterangan :  
R = rentability (rentabilitas). 
L =  profit (laba bersih). 
M = modal sendiri. 
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Kriteria prosentase rentabilitas usaha adalah sebagai berikut: 

1. Rentabilitas 1 – 25 % termasuk dalam kategori buruk. 

2. Rentabilitas 26 – 50 % termasuk dalam kategori rendah. 

3. Rentabilitas 51 – 75 % termasuk dalam kategori cukup. 

4. Rentabilitas 76 – 100 % termasuk dalam kategori baik. 

5. Rentabilitas > 100 % termasuk dalam kategori baik sekali 

 

3.4. Batasan Istilah  

1. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang dipakai dalam usaha peternakan 

yang meliputi biaya tetap dan biaya tidak tetap 

2. Biaya tidak tetap (variabel cost) adalah biaya yang berubah sesuai dengan 

perubahan besarnya biaya produksi.  

3. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang digunakan untuk kelangsungan 

usaha yang besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah pengeluaran. 

4. Modal usaha adalah total modal tetap ditambah total modal kerja. 

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

produksi dan dapat mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktu, 

misalnya tanah dan bangunan. 

6. Modal kerja, yaitu modal yang habis digunakan dalam satu masa periode 

produksi. 

7. Pendapatan merupakan hasil selisih antara jumlah penerimaan dan total 

biaya 
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8. Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari penjualan hasil 

produksi. Penerimaan dari suatu usaha ternak sapi perah misalnya terdiri 

dari penjualan susu, penjualan sapi tidak produktif, penjualan pedet dan 

penjualan pupuk kandang.  

9. Break Event Point atau BEP adalah titik pulang pokok, atau tingkat    

produksi dimana perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak 

mengalami keuntungan 

10. Efisiensi usaha adalah perbandingan antara penerimaan dengan biaya. 

11. Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. 

12. Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan 

modal sendiri dan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan dan 

dinyatakan dalam prosentase. 

13. Rentabilitas usaha adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal 

sendiri yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan keuntungan. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada UD. Juanda Putra Abadi di Kecamatan 

Sokoo Kabupaten Ponorogo, Jenis ternak yang dipelihara yaitu sapi perah dan 

tergolong peternakan besar, hal itu dapat terlihat dari jumlah ternak dan produksi 

yang dihasilkan. Peternakan ini didirikan pada tahun 2008 dan sampai sekarang 

sudah berjalan selama 2 tahun. 

Lokasi usaha peternakan sapi perah berada di desa Jurug, Kecamatan 

Sokoo Kabupaten Ponorogo yang memiliki suhu rata-rata 15 – 34 °C dan 

kelembaban 60 – 90%. Kondisi ini kurang sesuai dengan pernyataan Siregar 

(1995), bahwa suhu ideal untuk sapi perah adalah 15 ºC - 24 ºC dengan ketinggian 

sekitar 750 – 1250 meter diatas permukaan laut. Apabila dilihat dari kondisi 

topografi, maka lokasi tersebut kurang ideal untuk pemeliharaan sapi perah karena 

suhu rata-rata nya pernah mencapai 34° C. Kondisi temperatur yang rendah, akan 

berpengaruh pada peningkatan produksi susu.  Batas – batas dari Desa Jurug 

adalah sebagai berikut : sebelah timur berbatasan dengan Desa Sokoo, sebelah 

barat berbatasan dengan Kecamatan Pulung, sebelah Utara berbatasan dengan 

Desa  Wagir, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dompyong,Kecamatan 

Trenggalek.  

UD. Juanda Putra Abadi didirikan diatas area peternakan seluas 1500 m2 

dikelilingi oleh tembok pagar dari batako dan diatasnya diberi kawat tajam untuk 

menjaga adanya pencuri masuk. Lahan peternakan seluas 1500 m2 yang terdiri 1 
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kandang utama, 1 kandang dara digabung dengan kandang pedet lepas sapih, 1 

kandang pedet umur 0 – 3 bulan, 1 unit rumah, 1 unit kantor, 1 unit gudang pakan, 

1 unit ruang calling unit. 

Ditinjau dari segi transportasi merupakan daerah sentral peternakan yang 

telah memenuhi syarat karena jalan yang menghubungkan antara UD. Juanda 

Putra Abadi dengan jalan raya kurang lebih 2km. Pemasaran hasil peternakan 

yaitu susu serta pemasokan bahan baku untuk ternak juga dapat berjalan lancar 

karena didukung dengan adanya kendaraan pribadi yang dimiliki oleh. Rasyaf 

(2004 ) menyatakan bahwa lokasi peternakan hendaknya mudah dijangkau serta 

tidak jauh dari pusat pasokan bahan baku dan lokasi pemasaran. 

Kebutuhan air untuk kegiatan operasional UD. Juanda Putra Abadi 

dipasok oleh sumber air yang terdapat di lokasi peternakan. Sumber tersebut 

berasal dari sumur yang ditampung pada tandon kapasitas 5000 liter kemudian air 

tersebut dialirkan melalui pipa – pipa paralon. Johari ( 2005 ) mengatakan bahwa 

syarat mutlak pemeliharaan ternak adalah tersedianya sumber air yang cukup di 

lokasi peternakan.  

Kapasitas kepemilikan selama pelaksanaan penelitian pada bulan Mei 

tahun 2010 sebesar 97 ekor dengan pengelompokan berdasarkan status fisiologi, 

yaitu induk laktasi, induk kering, sapi dara umur < 2 tahun, pedet lepas sapih (4 – 

8 bulan) dan pedet umur 0 – 4 bulan. Prodjodiharjo (1989), bahwa kondisi ternak 

sapi perah berdasarkan satuan ternak (animal unit) adalah sebagai berikut: 
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Sapi dewasa (> 2 tahun)  = 1 satuan 

Sapi muda (1-2 tahun)     = 0,5 satuan 

Pedet (< 1 tahun)             = 0,25 satuan 

Jumlah sapi perah yang dipelihara berdasarkan keadaan fisiologi dan satuan 

ternak tercantum dalam tabel 1 dibawah ini: 

Tabel 1. Jumlah Dan Komposisi Sapi Perah Yang Dipelihara Berdasarkan 
Keadaan Fisiologis (dalam Ekor dan satuan ternak/ST) 

 

No Jenis Sapi Jumlah  
(Ekor) 

Satuan 
Ternak 

 
Prosentase 

1 
Sapi dewasa : 

� Induk Laktasi 
� Induk Kering 

 
48 
9 

 
48 
9 

 
65,34% 
12,27% 

2 Sapi dara (umur 10 bulan – 2 
tahun) 26 13    17,69% 

3 

Pedet : 
� lepas sapih (4 - 8 bulan) 
� Umur 0 – 3 bulan 

 
8 
6 

 
2 

1,5 

 
 

2,7% 
2,0% 

Jumlah Ternak 97 73,5 100% 
Sumber: Peternakan sapi perah UD. Juanda Putra Abadi ( 2010 ) 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa populasi sapi berjumlah 97 ekor yang terdiri 

atas sapi laktasi sebanyak 48 ekor atau 65,34%, sapi kering 9 ekor atau 12,27%, 

dara 26 ekor atau 17,69%, pedet lepas sapih 8 ekor atau 2,7%, dan pedet 0 – 3 

bulan 6 ekor atau 2%. Jumlah induk sapi perah laktasi sebanyak 48 ekor atau 

65,34%  dari 73,3 satuan ternak. Prosentase tersebut termasuk seimbang karena 

menurut Siregar ( 1995 ) bahwa dalam pemeliharaan sapi perah jumlah induk sapi 

laktasi harus lebih besar dari 80 % dari jumlah keseluruhan sapi perah di sebuah 
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perusahaan. Data tersebut di atas diketahui dari komposisi sapi laktasi hampir 

mencapai 80 % sehingga dapat dikatakan bahwa komposisi jumlah sapi laktasi di 

UD. Juanda Putra Abadi baik. 

Jumlah sapi produktif atau sapi yang mampu dan masih menghasilkan 

susu berjumlah 57 ekor atau 57 Satuan Ternak, sedangkan sapi nonproduktif atau 

sapi yang tidak menghasilkan susu berjumlah 40 ekor atau 16,5 Satuan Ternak. 

Rasio perbandingan antara sapi produktif  dan sapi nonproduktif adalah 77,55 : 

22,45 persen. Sudono (2004) menyatakan bahwa rasio pemeliharaan antara sapi 

produktif dan sapi nonproduktif  yang baik adalah 60 : 40 persen, artinya jika 

jumlah sapi adalah 10 ekor, maka 6 ekor sapi produktif dan 4 ekor nonproduktif. 

Sesuai dengan petunjuk diatas, maka rasio pemeliharaan sapi produktif dan 

nonproduktif pada usaha peternakan sapi perah di UD. Juanda Putra Abadi tidak 

sesuai dengan literatur. Tingginya perbedaan rasio antara sapi produktif dengan 

sapi nonproduktif menunjukkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan 

penerimaan tidak sebanding. Jumlah sapi nonproduktif yang lebih banyak akan 

mempengaruhi besarnya biaya produksi yang bisa saja lebih besar dari 

penerimaan yang akan didapatkan, sehingga usaha peternakan bisa merugi. 

  
4.2. Tatalaksana Pemeliharaan Sapi Perah 

4.2.1. Perkandangan 

UD. Juanda Putra Abadi mempunyai 1 kandang utama untuk sapi laktasi 

dan sapi kering, 1 kandang dara, dan 1 kandang pedet. Untuk pemeliharaan sapi 

perah terdapat pemisahan kandang yang dibagi berdasarkan urutan umur ternak. 



39 
 

Kandang tersebut memiliki beberapa fungsi yaitu kandang untuk pemeliharaan 

sapi laktasi, sapi kering, sapi dara dan pedet. 

Siregar (1995) menyatakan bahwa persyaratan sebuah kandang antara lain 

memberikan kenyamanan bagi ternak, memenuhi kesehatan, mudah dibersihkan, 

dan memberikan kemudahan bagi pekerja kandang untuk melakukan 

pekerjaannya sehingga efisiensi kerja dapat terlaksana. Tipe kandang untuk sapi 

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

Tipe kandang pada UD. Juanda Putra Abadi ini sesuai dengan pendapat Syarief dn 

Sumoprastowo (1985) yang menyatakan bahwa kandang sistem double stall 

mempunyai keuntungan pemberian pakan, pengontrolan. Kotoran sapi dapat 

dengan mudah dibuang ke selokan sehingga sirkulasi udara segar dan lancar. Pada 

kandang besar yang berukuran 36m x 18m, diisi sapi induk laktasi, dara bunting, 

kering bunting. Untuk kandang kecil yamg berukuran 11m x 7m diisi pedet. 

Atap kandang sebagian berasal dari bahan baku genting dan sebagian dari 

bahan baku asbes. Pemilihan bahan baku asbes sesuai dengan pendapat Sudono 

(1985) bahwa atap yang baik untuk daerah sejuk adalah asbes dan dedaunan. 

Alasan lain adalah bahan ini tidak menimbulkan suara berisik pada waktu hujan 

serta dapat mengurangi cekaman panas oleh sinar matahari karena genting dan 

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

melepas panas ke lingkungan sekitar pada malam hari, sehingga suhu di dalam 

kandang relatif stabil. 

Lantai kandang pada UD. Juanda Putra Abadi seluruhnya terbuat dari 

semen. Lantai kandang dibuat miring ke selokan agar memudahkan pembersihan 
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kandang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Muljana (1982) yang menyatakan 

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

kering dan tidak menyebabkan sapi mudah terserang penyakit. Kandang yang 

selalu basah apabila sapi berbaring maka badannya akan basah sehingga 

menyebabkan gangguan pernafasan (Anonymous, 1995b). Kemiringan lantai 

kandang 2 derajat, ini sesuai pendapat Siregar (1995) yang menyatakan bahwa 

kemiringan lantai kandang 2 cm per satu meter. Lantai kandang tersebut tidak 

dilengkapi karpet, sehingga banyak ternak yang luka-luka karena kulit bergesekan 

dengan lantai. Bagian tubuh yang sering sekali terluka adalah bagian kaki dan 

pinggul ternak, sehingga sering dilakukan pengobatan. Lantai kandang bagian 

belakang sapi terdapat selokan. Selokan tersebut berfungsi sebagai tempat 

pembuangan kotoran ternak yang berupa urine dan feses sapi untuk ditampung 

pada tempat penampungan. 

 

4.2.2. Pemberian Pakan dan Minum 

Pakan yang diberikan berupa hijauan dan pakan tambahan. Pakan hijauan 

yang diberikan berupa rumput gajah (Pennisetum purpureum) dan untuk pakan 

tambahan diberikan konsentrat yang terdiri dari polar, kopra, bungkil kedelai, 

bungkil kelenteng, bekatul, dan mineral. Pakan tambahan diberikan 2 kali sehari. 

Pakan hijauan yang diberikan adalah rumput gajah (Pennisetum purpureum) 

dalam bentuk segar. Hijauan sebelum diberikan, dipotong-potong menggunakan 

mesin chopper (mesin pemotong rumput) dengan tujuan agar hijauan yang 

diberikan lebih seragam, meningkatkan kesukaan dan cenderung mengurangi 
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pemborosan pakan. Supanit (1987) menyatakan bahwa efek pemotongan dapat 

meningkatkan konsumsi pakan ternak tanpa mengurangi kecernaan. 

Pakan hijauan diberikan 2 kali sehari yaitu sekitar pukul 06.00 WIB dan 

14.00 WIB. Sedangkan pakan konsentrat diberikan 3 kali sehari yaitu sekitar 

pukul 05.30 WIB, 12.30 WIB, 17.30 WIB. Adanya pakan tambahan akan 

mensuplai energi tambahan yang tidak terpenuhi oleh hijauan. Peranan energi 

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

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

kekurangan energi dapat mengakibatkan penurunan produksi susu dan berat 

badan.  

Pemberian hijauan dilakukan setelah pemberian konsentrat yang bertujuan 

agar konsentrat dapat dimanfaatkan sepenuhnya, apabila hijauan diberikan lebih 

dulu daripada konsentrat, maka lambung sapi akan penuh dengan hijauan 

sehingga konsentrat tidak dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Chuzaemi dan 

Hartutik (1989) menjelaskan bahwa hijauan memiliki kandungan serat kasar yang 

tinggi, yaitu diatas 18 persen sehingga daya cernanya rendah. Pemberian pakan 

hijauan terlebih dahulu menyebabkan pencernaan dalam rumen menjadi lebih 

lambat yang mengakibatkan pengosongan lambung menjadi lambat pula, sehingga 

bila diberi konsentrat tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain itu juga 

ditambahkan mineral yang diberikan dengan cara dicampur dengan air minum. 
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Tabel 2. Komposisi pemberian pakan pada usaha peternakan sapi perah di 
UD. Juanda Putra Abadi 

 
Jenis 

Ternak Jenis Pakan Banyak 
Pemberian 

Sapi laktasi 
Rumput gajah 
Bekatul, bungkil kedelai, pollard, kopra,bungkil 
kelenteng, mineral 

       35 Kg 
10 Kg 

 

Sapi Kering Rumput gajah 
Bekatul, bungkil kedelai, mineral,kopra,pollard 

30 Kg 
10 Kg 

Sapi dara 
Rumput gajah 
Bekatul, bungkil kedelai, pollard, kopra, 
bungkil kelenteng , mineral 

30 Kg 
 

5 Kg 

Pedet 
Rumput gajah 
 
Susu induk 

        10 Kg 
 

6 liter 
Sumber: Peternakan sapi perah UD. Juanda Putra Abadi (2010) 
 

Pakan yang diberikan untuk induk laktasi memiliki komposisi lebih 

lengkap bila dibandingkan dengan jenis sapi yang lain. Hal ini disebabkan sapi 

laktasi merupakan jenis ternak yang diharapkan dapat berproduksi maksimal 

berupa susu. Sapi laktasi mengkonsumsi hijauan dengan rataan 35 Kg per ekor 

sehari, sedangkan konsentrat sebanyak 10 Kg per ekor dalam sehari. Pada sapi 

sapi kering mengkonsumsi hijauan sebanyak 30 Kg per ekor sehari dan konsentrat 

10 kg per hari, sedangakan sapi dara mengkonsumsi hijauan 30 kg dan ± 5 Kg 

konsentrat per ekor dalam sehari. Sesuai dengan pendapat Sudono (2004) yang 

menyatakan bahwa, target bobot sapi umur 8-14 bulan  adalah 200-300 Kg. 

Sebagai patokan pemberian pakan berupa rumput adalah 10% dan konsentrat 1-

1,5% dari bobot hidup. Sesuai dengan teori diatas, maka komposisi pakan hijauan 

yang diberikan pada sapi dara sudah sesuai, karena hijauan sebanyak 30 Kg 

merupakan 10 % dari bobot badan rata - rata sapi dara pada usaha peternakan di 
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UD. Juanda Putra Abadi, yaitu sebesar 282 - 348 Kg. Pemberian konsentrat juga 

sesuai 1,5% dari bobot badan sapi dara yaitu 5 Kg per hari..  

Pedet berumur 4-8 bulan mengkonsumsi pakan berupa 10 Kg rumput 

gajah per ekor per hari. Pedet berusia 0-3 bulan diberi susu induk sebanyak 6 liter 

per ekor dalam satu hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudono (2004), bahwa 

pakan pedet berumur 0-4 bulan adalah susu induknya selama 7 hari pertama sejak 

lahir, setelah 7 hari pakan untuk pedet adalah Calf Milk Replacers atau CMR yang 

dibuat oleh pabrik susu atau pabrik pakan. Jika dibandingkan dengan literatur, 

maka pemberian CMR yang tidak terdapat dalam komposisi pakan pedet setelah 7 

hari. Pedet tetap diberi susu induk bahkan hingga berumur 5 bulan, walaupun saat 

pemberian biasanya susu dicampurkan dengan air 

Pemberian air minum dilakukan secara ad-libitum. Hal ini sesuai pendapat 

Syarief dan Sumoprastowo (1985) bahwa air minum diberikan secara ad-libitum, 

karena sapi rata-rata membutuhkan 3-4 kali dari jumlah susu yang dihasilkan. 

Sudono (1985) menyatakan bahwa perbandingan antara air susu yang dihasilkan 

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

karena susu yang dihasilkan 87% berupa air dan sisanya adalah bahan kering 

(Sudono, Rosdiana, dan Setiawan, 2003). 

Pakan hijauan diperoleh dari lahan yang ada di UD Juanda Abadi dengan 

luas lahan ± 4 hektar yang letaknya di belakang peternakan. Hal tersebut 

menguntungkan karena dapat mengurangi biaya tambahan penyediaan pakan 

hijauan. Lahan tersebut milik pribadi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

pakan ternak di peternakan. Pemotongan hijauan dari lahan disesuaikan dengan 



44 
 

kebutuhan ternak, tetapi di UD. Juanda Putra Abadi sistem rotasi tidak dilakukan 

karena sistem pengairan untuk hijauan tidak merata ke seluruh lahan sehingga 

pertumbuhan hijauan juga tidak sama. Pemotongan hijauan dilakukan setiap pagi 

sekitar pukul 07.00 WIB pada hari senin sampai dengan jumat saja. Pemotongan 

hijauan dilakukan oleh pekerja khusus merumput dengan jatah pemotongan yang 

tidak ditentukan, karena dibatasi oleh kondisi pekerja. Hijauan yang dipotong per 

orang setiap hari seharusnya 25 ikat, dimana setiap ikat beratnya kurang lebih 38 

kg. Para pekerja biasanya memperoleh hasil lebih dari yang ditentukan. Bila 

ketersediaan hijauan ini tidak mencukupi maka pekerja harus merumput kembali 

pada hari sabtu. 

 

4.2.3. Pemerahan 

Kegiatan pemerahan di UD. Juanda Putra Abadi dilakukan sebanyak dua 

kali, yaitu pada pagi hari pukul 05.00 WIB dan pada siang hari pukul 15.00 WIB. 

Produksi susu sapi perah di UD. Juanda Putra Abadi setiap harinya rata-rata 13 

liter per ekor, yaitu 8 liter pada pagi hari dan 5 liter pada sore hari. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sarwiyono, Surjowardojo dan Susilowati (1990) bahwa 

pemerahan pada umumnya dilakukan dua kali sehari dan biasanya berhubungan 

dengan jumlah produksi susu yang dihasilkan atau tersedianya tenaga yang cukup 

dan biaya operasional yang memadai. Interval waktu pemerahan yaitu 8 : 16, 

sehingga produksi susu pada pagi hari lebih tinggi daripada siang hari karena 

interval waktu pemerahan dari siang ke pagi lebih lama. Jumlah pemerah yang 
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ada yaitu 6 orang. Manajemen pemerahan dalam UD. Juanda Putra Abadi di 

bedakan dalam tiga bagian utama, yaitu:  

a. Persiapan Pemerahan 

 Sebelum pemerahan terlebih dahulu dilakukan pembersihan kandang. 

Pembersihan kandang meliputi pembersihan kotoran sapi dan sisa pakan (rampen) 

serta pembersihan lantai kandang yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

kotoran sapi dengan sekop, menyapu lantai hingga bersih dengan menggunakan 

sapu lidi dan menyemprot lantai hingga bersih. Sisa pakan dikumpulkan pada 

gerobak sorong dan diangkut ke tempat pembuangan rampen. Pembersihan 

kotoran dilakukan oleh 2 orang pekerja dengan cara menyekop kotoran dan 

mengangkutnya ke tempat kompos. Pembersihan kandang dimaksudkan untuk 

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

yang ada dilantai kandang. Limbah cair biasanya hanya disiram pada lantai 

kandang untuk selanjutnya dialirkan melalui selokan. Persiapan pemerahan 

selanjutnya adalah memandikan sapi, terutama yang berhubungan langsung pada 

saat pemerahan, antara lain : daerah dekat ambing, sisi perut kiri dan kanan, 

bagian ekor, pinggul, kedua kaki bagian belakang dan sekitarnya. Winantia (1985) 

berpendapat bahwa membersihkan ambing dan puting dilakukan untuk 

merangsang ambing, melancarkan pengeluaran susu, mengawasi kondisi ambing 

dan mengawasi susu yang umumnya keluar pada rangsangan sebelum pemerahan, 

begitu juga yang dikatakan Sudono (1985) bahwa sapi perah sebelum diperah, 

kandang tempat sapi harus dibersihkan dan dihilangkan dari bau-bau yang berasal 

dari makanan yang berbau, karena susu mudah sekali menyerap bau-bauan yang 
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dapat mempengaruhi kualitas susu, kemudian dilakukan pencucian dengan air 

hangat untuk menghindari timbulnya kontaminasi bakteri pada susu, disamping 

itu menggertak keluarnya atau memancarkan air susu sehingga memudahkan 

pemerahan. Setelah memandikan sapi, menyiapkan peralatan pemerahan yang 

akan digunakan pada saat pemerahan yaitu ember, milkcan, kain saring, tempat 

duduk dan gerobak sorong yang digunakan untuk mengangkut milkcan ke tempat 

pengolahan susu dan juga disiapkan mentega. 

b. Pelaksanaan Pemerahan 

 Pelaksanaan pemerahan dimulai dengan terlebih dahulu mengoleskan 

mentega pada puting sapi. Mentega berfungsi sebagai pelicin, sehingga 

memudahkan pelaksanaan pemerahan dan menghindari terlukanya puting. Syarief 

dan Sumoprastowo (1985) menyatakan bahwa sebelum pemerahan dilakukan, 

maka puting dan jari-jari pemerah diolesi dengan minyak kelapa atau vaselin 

supaya licin dan juga untuk mengurangi tekanan dari pemerah yang keras 

sehingga puting susu tidak mudah terluka. Pemilihan mentega sebagai pelicin 

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

susu dan mudah didapat. 

Metode pemerahan yang digunakan adalah metode stripping dan whole 

hand, metode tersebut dianggap cocok karena sapi-sapi yang terdapat di UD. 

Juanda Putra Abadi mempunyai puting yang beraneka ragam yaitu ada yang besar 

dan panjang dan ada yang kecil dan pendek. Menurut Syarief dan Sumoprastowo 

(1985) menyatakan bahwa whole hand merupakan cara yang baik karena puting 

tidak memanjang, sedangkan stripping dilakukan pada akhir pemerahan atau 
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untuk puting yang pendek. Pemerahan dengan stripping akan mempercepat 

kerusakan ambing dan puting. Sesuai dengan pendapat Sarwiyono, Surjowardojo, 

dan Susilowati (1990) bahwa sapi perah yang diperah secara stripping lubang 

putingnya menjadi cukup lebar dan menjadi semakin panjang. Puting yang 

melebar biasanya dapat terserang mastitis karena mikroorganisme dapat masuk 

dengan cepat. Pada saat pemerahan satu sampai tiga pancaran pertama dibuang, 

hal ini bertujuan untuk mengetahui kelainan pada air susu, misal adanya gumpalan 

atau tidak. Gumpalan darah dalam susu atau adanya suatu kelainan, dapat 

dipastikan bahwa susu hasil pemerahan tersebut telah terinfeksi atau terserang 

mastitis dan tidak boleh dicampur dengan air susu lainnya yang sehat. 

c. Pasca Pemerahan 

 Setelah proses pemerahan, susu yang dihasilkan dimasukkan ke dalam 

milkcan berkapasitas 40 liter yang telah dipasang dengan kain penyaring. Putting 

yang sudah dicuci dilakukan teat dipping atau pencelupan puting kedalam 

desinfektan. Tujuan dari teat dipping adalah membunuh mikroorganisme 

pathogen dan untuk mencegah masuknya bibit penyakit kedalam rongga ambing 

melalui lubang puting. Perlakuan ini perlu dilakukan agar puting ternak terhindar 

dari bakteri yang akan menyebabkan penyakit, misal mastitis. Menurut 

Sarwiyono, Surjowardojo dan Susilowati (1990) bahwa selain dibersihkan dengan 

air dan lap basah yang mengandung disinfektan, masih diperlukan pencelupan 

puting kedalam larutan disinfektan yang lebih pekat untuk mencegah penyebaran 

penyakit terutama mastitis. Peralatan yang telah digunakan dicuci dengan 

menggunakan air. Pemerahan dilakukan oleh orang yang sama setiap harinya, 
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agar produksi susu sapi tidak mengalami penurunan. Pemerah juga bertugas 

memberikan pakan konsentrat setelah proses pemerahan. 

4.2.4. Perkawinan 

Sistem perkawinan sapi perah di UD. Juanda Putra Abadi ini dilakukan 

dengan cara IB (Inseminasi Buatan), dengan membeli straw yang berasal dari 

peternakan sapi perah di Singosari. Perkawinan dengan menggunakan IB 

dianggap lebih baik dari pada menggunakan pejantan. Keunggulan dari IB yaitu 

peternakan tidak perlu memelihara pejantan sehingga dapat meminimasi biaya. 

Perkawinan secara IB dapat mempertinggi penggunaan pejantan-pejantan unggul 

karena pada perkawinan IB seekor pejantan mampu membuahi sapi betina lebih 

banyak dari pada perkawinan secara alami. 

 Sapi perah dikawinkan pertama kali pada umur 1,5-2 tahun. Sapi perah 

biasanya telah dapat dikawinkan pada umur 15 sampai 18 bulan, jika 

menunjukkan tanda-tanda berahi sapi tersebut dapat dilakukan perkawinan 

(Sudirman, 2007). Deteksi birahi dilakukan sesering mungkin oleh pekerja 

kandang dan pemerah dengan melihat perubahan yang ada yaitu sapi selalu 

gelisah, sering melenguh, keluarnya lendir, pembengkakan dan perubahan warna 

vulva menjadi merah. Dengan adanya tanda-tanda tersebut, pekerja kandang 

langsung melaporkan kepada pekerja IB. Sarwiyono, Surjowardojo dan Susilowati 

(1990) menyatakan bahwa pemeriksaan birahi sebaiknya dilakukan sesering 

mungkin sedikitnya tiga kali sehari. Jika tanda-tanda birahi terlihat pada pagi hari, 

maka sapi tersebut di IB pada siang harinya. Jika tanda-tanda birahi terlihat pada 

sore hari, maka sapi tersebut di IB pada sore hari itu juga atau besok paginya. 
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Waktu perkawinan tersebut merupakan waktu yang tepat untuk mengawinkan, hal 

ini sesuai dengan pendapat Syarief dan Sumoprastowo (1985) yang dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Waktu perkawinan yang tepat untuk sapi perah 
 
Tanda birahi terlihat Saat yang tepat untuk 

mengawinkan 
Terlambat 

Pagi hari 
(Sebelum jam 09.00) Hari itu juga Siang esok harinya 

Siang hari 
(Jam 09.00 – 12.00) 

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

Siang esok harinya 
(Sesudah jam 10.00) 

Sore hari 
(Sebelum jam 17.00) 

Siang esok hari 
(Sebelum jam 15.00) 

Besok sore 
(Setelah jam 15.00) 

Sumber : Syarief dan Sumoprastowo (1985) 

IB dilakukan oleh pekerja yang sudah ahli dalam bidang IB. Perkawinan 

pada sapi perah laktasi adalah 3 bulan setelah beranak. Siregar (1995) menyatakan 

bahwa masa mengawinkan kembali setelah beranak minimal 50 hari sampai 80 

hari. Jika perkawinan dilakukan kurang dari 40 hari akan berakibat kurang baik 

pada ternak yaitu akan menurunkan fertilitas karena uterus belum sehat dan 

penurunan produksi susu masa yang akan datang. Banyaknya perkawinan untuk 

menghasilkan satu kali kebuntingan atau service per conception di UD. Juanda 

Putra Abadi rata-rata dua kali baru terjadi kebuntingan. Toelihere (2000) 

menyatakan bahwa nilai S/C yang normal berkisar antara 1,6 sampai 2,0. Makin 

rendah nilai tersebut makin tinggi kesuburan hewan-hewan betina dalam 

kelompok tersebut. Sebaliknya makin tinggi nilai S/C, makin rendah nilai 

kesuburan kelompok hewan tersebut. Berdasarkan literatur tersebut, kesuburan 

sebagian besar ternak di UD. Juanda Putra Abadi tergolong normal. Faktor lain 
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yang mempengaruhi S/C yaitu deteksi birahi, jika birahi terlambat di ketahui 

maka waktu mengawinkannya juga terlambat sehingga S/C akan tinggi.   

Kegagalan kebuntingan induk dapat diketahui dengan melihat sapi tersebut 

birahi lagi setelah 20-25 hari setelah dikawinkan. Untuk mengetahui kebuntingan 

pada sapi maka dilakukan PKB (Periksa Kebuntingan). PKB dilaksanakan 3 bulan 

setelah dikawinkan. 

 

4.2.5. Produksi Susu 

 Susu merupakan hasil utama dalam usaha sapi perah. Produksi susu per 

hari rata-rata yang dihasilkan sapi perah di UD. Juanda Putra Abadi  yaitu kurang 

lebih 13 liter per ekor per hari, dimana produksi susu rata-rata pada saat pagi 8 

liter per ekor per hari dan produksi susu rata-rata pada saat siang 5 liter per ekor 

per hari. Total produksi susu yang dihasilkan selama 1 bulan sebanyak 17.760 kg. 

Muljana (1982) menyatakan bahwa kemampuan produksi susu sapi perah 

Peranakan Friesian Holstein (PFH) yaitu 15 sampai 18 liter per ekor per hari. 

Puncak produksi terjadi pada laktasi ke-2. Sapi-sapi yang bunting akan 

dikeringkan pada bulan ke-7 untuk persiapan partus. 

Tinggi rendahnya produksi susu dipengaruhi oleh beberapa hal, antara 

lain: 

1. Genetik 

 Sapi perah yang ada di lokasi Penelitian merupakan sapi perah PFH, yaitu 

memiliki tanda-tanda kulit belang hitam putih, tanda warna putih pada dahinya 

dan mempunyai temperamen jinak. Sapi perah milik UD Juanda Putra Abadi 
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mempunyai produksi susu yang tinggi, hal ini karena pemberian pakan yang 

cukup memenuhi kebutuhan dan untuk pemeliharaannya sudah cukup bagus. 

Taylor (1977) menyatakan bahwa makanan dan manajemen yang baik tidak akan 

membuat produksi susu tinggi jika genetiknya rendah dan ternak betina dengan 

potensi genetik tinggi tidak akan berproduksi tinggi jika tidak tersedia pakan dan 

pemeliharaan yang baik. 

2. Umur  

 Rata-rata sapi perah yang ada di peternakan sapi perah milik UD. Juanda 

Putra Abadi beranak pertama kali umur 2 tahun. Taylor (1977) menjelaskan 

bahwa produksi susu pada induk yang muda atau tua akan turun dari pada ternak 

yang telah beberapa kali laktasi. Puncak laktasi akan dicapai pada laktasi ke 3-4 

dan pada umur 5-8 tahun merupakan produksi susu tinggi. Selanjutnya dijelaskan 

oleh Sarwiyono, Surjowardojo dan Susilowati (1990) bahwa seekor induk yang 

berumur sekitar 24 bulan produksi susunya hanya mencapai kurang lebih 75% 

dari induk dewasa. Induk yang berumur 5 tahun produksinya 98% dari induk 

dewasa dan induk berumur 6 tahun telah mampu menunjukkan produksi yang 

maksimal. 

3. Bulan Laktasi 

 Bulan laktasi induk-induk sapi perah pada peternakan UD. Juanda Putra 

Abadi tidak tercatat, sehingga tidak dapat diketahui waktu puncak produksi susu. 

Taylor (1977) menyatakan bahwa produksi susu akan naik selama satu minggu 

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

kemudian menurun beberapa minggu berikutnya. Sedangkan menurunnya 
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produksi susu selama masa laktasi karena menurunnya jumlah alveoli yang aktif 

dan hilangnya sekretori dari sel-sel alveoli. 

4. Calving interval 

 Calving interval sapi perah laktasi di UD. Juanda Putra Abadi 12 bulan, 

hal ini sesuai dengan pendapat Sudono, Rosdiana dan Setiawan (2003) bahwa 

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

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

yang sedang berjalan atau yang akan datang. Jika calving interval diperpanjang 

sampai 450 hari, laktasi yang sedang berlaku dan yang akan datang akan 

meningkatkan susu yang dihasilkan sebesar 3,5%. Meskipun demikian jika 

ditinjau dari segi ekonomis akan merugikan karena susu yang dihasilkan tidak 

sepadan jika dibandingkan dengan pakan yang diberikan. 

 

4.2.6.  Pengeringan Sapi 

 Pengeringan sapi perah dilakukan pada saat umur kebuntingan induk 7-8 

bulan, karena produksi susu pada saat itu sudah menurun.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat Diggins, Bundy and Chistensen (1984) bahwa ambing sebagai sel yang 

aktif memproduksi susu harus istirahat sekurang-kurangnya 40-60 hari setelah 

laktasi. Cara pelaksanaan pengeringan dilakukan dengan pemerahan berselang 

pada pagi hari saja atau pada siang hari saja. Kemudian diperah dua hari sekali, 

hari berikutnya diperah tiga hari sekali dan seterusnya hingga 7-10 hari, setelah 

itu sapi tidak boleh diperah lagi. Diggins, Bundy and Chistensen (1984) 

menyatakan bahwa pemerahan berselang dilakukan mula-mula sapi diperah satu 
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kali dalam sehari selama beberapa hari. Pemberian pakan konsentrat pada sapi 

laktasi dikurangi yaitu hanya diberikan pada waktu pagi saja. Sedangkan 

pemberian pakan hijauan ditambah. Sebelum kelahiran pedet, induk kering tidak 

dilakukan steaming up. Syarief dan Sumoprastowo (1985) menjelaskan bahwa 

steaming up adalah pemberian pakan yang sempurna dengan kadar protein tinggi 

yang diberikan menjelang kelahiran anak dan dilakukan 2-4 minggu menjelang 

kelahiran. Tujuan steaming up adalah menyiapkan kondisi induk pada saat partus, 

mengantisipasi penurunan bobot badan yang drastis setelah partus dan 

menyiapkan laktasi berikutnya. 

 

4.2.7.  Recording 

 Pencatatan atau recording pada suatu usaha peternakan sapi perah 

merupakan hal yang penting. Secara garis besar catatan yang penting untuk 

melakukan recording pada sapi dewasa meliputi breeding record, production 

record, reproduction record, healt record, input and output record (Sarwiyono, 

Surjowardojo dan Susilowati., 1990). Rekording yang telah dilakukan di UD. 

Juanda Putra Abadi meliputi recording produksi susu, recording perkawinan dan 

recording kelahiran. Sedangkan recording tentang pakan yang diberikan, sapi 

afkir, dan penyakit tidak dilakukan. Akibat kurang lengkap data recording 

menyebabkan peternakan kesulitan melakukan seleksi atau culling. Pencatatan 

produksi susu dilakukan seminggu sekali. Ear tag merupakan salah satu recording 

yang dilakukan di UD. Juanda Putra Abadi. 
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4.2.8.  Pengendalian Penyakit 

 Upaya pencegahan penyakit yang dilakukan adalah dengan menjaga 

kebersihan kandang dan ternak serta lingkungan disekitar kandang. Pembersihan 

kandang dilakukan pada empat kali sehari dan memandikan sapi dilakukan dua 

kali sehari. Tujuan dilakukannya pembersihan kandang untuk meminimumkan 

penyebaran penyakit dan parasit yang dapat menyerang ternak. Sarwiyono, 

Surjowardojo dan Susilowati (1990) menyatakan bahwa kandang harus 

dibersihkan setiap hari, karena kandang yang lembab akan mempercepat 

terjadinya infeksi baik oleh parasit atau penyakit. Usaha pencegahan penyakit 

dilakukan dengan cara pemberian vitamin pada ternak setiap bulan, tetapi jika 

kondisi sapi kurus vitamin diberikan setiap minggu. Pengolahan limbah secara 

benar juga dilakukan agar tidak mengakibatkan timbulnya penyakit baik bagi 

ternak maupun bagi pekerja. Kontrol kesehatan sapi dilakukan dengan cara 

melihat konsumsi pakan yaitu dengan melihat sisa pakan yang ada atau tersisa dan 

juga melihat produksi susu (produksi susu turun drastis) dari hari sebelumnya. 

Pengamatan ini dilakukan oleh pekerja kandang kemudian dilaporkan kepada 

pekerja bagian kesehatan agar dapat langsung diobati. 

 Penyakit yang sering terjadi pada saat penelitian adalah mastitis, diare, 

kembung, dan sapi luka-luka. Sapi yang terkena mastitis ditunjukkan dengan 

pembengkakan pada ambing tapi tidak sampai keluar darah, hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Subronto (1985) yang menyatakan bahwa mastitis ditandai 

dengan kenaikan sel kedalam air susu, perubahan fisik maupun komponen air susu 

dan disertai atau tanpa diseretai dengan perubahan patologis atau kelenjarnya 



55 
 

sendiri. Pengobatan dilakukan dengan penyuntikan antibiotik pinicilin 5cc dan 

diolesi salep lanosil. 

Secara umum, diare dibagi dua kategori yaitu diare yang dibebabkan oleh 

ketidakseimbangan nutrisi (non-infeksius) dan diare yang disebabkan oleh infeksi 

mikroorganisme. Untuk diare yang disebabkan oleh non-infeksi, yang harus 

dilakukan adalah melakukan manajemen pemberian pakan yang baik, tidak 

dianjurkan untuk merubah pakan secara mendadak dan drastis. Baik jenis maupun 

volumenya (Anonymous, 2006). Sapi perah yang luka-luka di UD. Juanda Putra 

Abadi diobati dengan iodin atau juraclok atau gusanex. 

Kembung ( bloat ) adalah penyakit akibat adanya penimbunan gas dalam 

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

Kembung biasanya terjadi karena kesalahan pemberian hijauan, dimana hijauan 

yang diberikan masih terlalu basah atau terlalu muda. Penyakit ini ditandai dengan 

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

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

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

putih. 

Retensio scundarium adalah tertahannya plasenta dalam kandungan 

setelah fetus lahir. Apabila kelahiran berlangsung dengan normal, maka selambat-

lambatnya plasenta keluar 8 jam setelah fetus lahir, bila tertahan maka dapat 

menyebabkan kebusukan dan infeksi yang dapat membahayakan bagi induk. 

Penyakit ini dapat diatasi dengan pengambilan plasenta menggunakan tangan, 
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yang biasanya dilakukan oleh pekerja yang ahli dalam bidang peternakan. Setelah 

plasenta keluar, ternak diobati dengan antibiotik yang berupa: 

1. Kapsul, yaitu Amphoprim yang dimasukkan ke dalam vagina (maksimal 4 

hari) 

2. Berupa cairan, yaitu Novaldon Analgesic–Antipyrotic dengan takaran 10 

ml yang gunanya untuk mengurangi rasa sakit, diberikan dengan cara 

disuntikkan pada bagian intramuscular 

3. Berupa cairan, yaitu Duphapen dengan takaran 10–15 ml   

Selain pemberian antibiotik, juga diberikan pula vitamin berupa cairan 

yaitu Duphafral Multi yang disuntikkan pada bagian subcutan dengan takaran 10 

ml. Pertolongan terhadap retensio menurut Admin (2008) ditujukan pada 

pengeluaran sekundinae atau plasenta dari alat kelamin secepat-cepatnya dan 

diupayakan agar kesuburan induk penderita tetap baik. Penyuntikan subkutan atau 

intramuskuler dengan hormon oksitosin dengan dosis 100 IU untuk hewan besar. 

Tujuannya untuk mendorong kontraksi uterus. Pertolongan lain yang dapat 

dilakukan dengan pengeluaran sekundinae secara manual. Dianjurkan pelepasan 

ini dilakukan sebelum 48 jam pasca lahir. Bila ada infeksi, setelah selesai 

mengeluarkan sekundinae, diadakan pencucian dengan larutan antiseptik 

intrauterin seperti rivanol 1%. Pengobatan umum yang harus diberikan pada induk 

yang menderita retensio secundinarum adalah memberi ransum pakan yang baik 

dan mudah dicerna, kandang yang bersih, udara bersih, bebas dan cukup terang. 

Selain itu untuk mengatasi kutu pada ternak maka dilakukan 

penyemprotan kutu setiap dua minggu sekali yaitu dengan menggunakan kyokan. 
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Sedangkan penyakit cacing di UD. Juanda Putra Abadi di obati dengan obat 

Dovenic yang diberikan enam bulan sekali dan Albendasol yang diberikan empat 

bulan sekali.  

 

4.3.  Modal 

 Modal usaha yang digunakan di UD. Juanda Putra Abadi terdiri dari modal 

tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap meliputi kandang, peralatan, pembelian 

ternak dan sewa lahan. Sedangkan modal tidak tetap terdiri dari pakan, tenaga 

kerja, biaya listrik dan air, obat-obatan, pembelian straw, dan lain-lain. Modal 

usaha di UD. Juanda Putra Abadi berasal dari modal pribadi karena milik 

perseorangan. Asumsi modal dari data yang diambil dari peternakan sapi perah 

UD. Juanda Putra Abadi dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Tabel 4. Asumsi modal UD. Juanda Putra Abadi 

Jenis Modal Jumlah (Rupiah) Prosentase % 
Modal Tetap 

1. Kandang 
2. Peralatan 
3. Ternak 
4. Lahan 

 
224.940.000,00 
573. 645.000,00 
950.000.000,00 
120.000.000,00 

 
11,70% 
29,83% 
49,42% 
6,25% 

Total modal tetap 1.868.585.000,00 97,2% 
Modal Tidak Tetap 

1. Pakan 
2. Tenaga kerja 
3. Listrik dan air  
4. Obat-obatan 
5. Pembelian straw 
6. Lain-lain 

� Solar mesin cacah rumput 
� Bensin obrok rumput 
� Perbaikan mesin cacah rumput 
� Rabuk 
� Tali senar 
� Servis motor obrok 

 
37.580.400,00 
10.200.000,00 

4.000.000,00 
950.000,00 
325.000,00 
680.000,00 
100.000,00 
200.000,00 
115.000,00 
170.000,00 

24.000,00 
7.000,00 

 
1,96% 
0,53% 
0,21% 
0,05% 
0,017% 
0,038% 

0,0052% 
0,0104% 
0,006% 

0,0089% 
0,0013% 
0,00036% 

 
Total modal tidak tetap      53.735.400,00 2,8% 

Jumlah total modal 1.922.320.400,00 100% 
Sumber: UD. Juanda Putra Abadi ( 2010 ) 
 

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa jumlah modal adalah Rp. 

1.922.320.400,00 yang merupakan penjumlahan dari modal tetap sebesar Rp. 

1.868.585.000,00 dan modal tidak tetap sebesar Rp. 53.735.400,00.  

 

4.4. Biaya Produksi 

 Biaya produksi terdiri dari biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap 

(variable cost). Asumsi biaya produksi dari data yang diambil dari peternakan 

sapi perah UD. Juanda Putra Abadi dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 5. Asumsi Biaya produksi, penerimaan dan pendapatanselam satu 
bulan UD. Juanda Putra Abadi 

 
Jenis biaya Jumlah (Rp) Prosentase 

(%) 
Biaya tetap (fixed cost) 

1. Penyusutan kandang 
2. Penyusutan ternak 
3. Penyusutan peralatan 

� Milk can 
� Mesin perah 
� Mesin chopper 
� Mesin cooling 
� Timba stainless 
� Truck susu 
� Tandon air 
� Selup puting 
� Container XT 34 L 
� Container XT 2 L 
� Gledekan pakan 

4. Sewa Lahan 

 
34.575,00 

5.099.999,00 
423.655,00 

50.000,00 
27.083,00 
25.000,00 
83.333,00 

8.333,00 
86.325,00 
50.000,00 

2.916,00 
41.666,00 
36.666,00 
12.333,00 

1.200.000,00 
 

 
0,05 % 
8,43 % 
0,15 % 
0,08% 

0,048% 
0,041% 

0,13% 
0,013% 

0,14% 
0,08% 

0,005% 
0,07% 
0,06% 
0,02% 

2% 
 

Jumlah biaya tetap 6.758.229,00 11,18% 
Biaya tidak tetap (variable cost) 

1. Biaya Pakan 
2. Biaya Tenaga Kerja 
3. Biaya Listrik 
4. Biaya Obat-obatan 
5. Pembelian Straw 
6. Lain-lain 

� Solar mesin cacah rumput 
� Bensin obrok rumput 
� Perbaikan mesin cacah rumput 
� Rabuk 
� Tali senar 
� Servis motor obrok 

 
37.580.400,00 
10.200.000,00 

4.000.000,00 
950.000,00 
325.000,00 
680.000,00 
100.000,00 
200.000,00 
115.000,00 
170.000,00 

24.000,00 
7.000,00 

 
62,2% 

16,87% 
6,62% 
1,57% 
0,54% 
1,12% 
0,16% 
0,33% 
0,19% 
0,28% 
0,04% 

0,011% 
 

Jumlah biaya tidak tetap 53.735.400,00 88,92 % 
Jumlah total biaya produksi (TC) 60.493.629,00 100 % 
Penerimaan (revenue) 

1. Penjualan susu segar @ Rp. 3800 x 17.760 
2. Penjualan kotoran @ Rp. 75.000 x 40 ton 
3. Penjualan Pedet @ Rp. 2.500.000 x 4 ekor 

 
67.488.000,00 

3.000.000,00 
10,000,000,00 

 
83,9 % 

3,7 % 
12,4% 

Jumlah penerimaan (TR) 80.480.000,00 100 % 
Pendapatan (income) (TR-TC)   19.994.371,00 24,8% 

Sumber: UD. Juanda Putra Abadi 
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4.4.1. Biaya tetap (fixed cost) 

Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan atas faktor-faktor produksi 

yang tidak habis dalam satu kali proses produksi. Komponen yang termasuk biaya 

tetap adalah penyusutan kandang, penyusutan ternak, penyusutan peralatan dan 

sewa lahan. Biaya tetap peternakan ini sebesar Rp. 6.758.229 per bulan dengan 

prosentase sebesar 9,74 persen dari total biaya keseluruhan. 

1. Biaya penyusutan kandang 

Asumsi pembangunan kandang sebesar Rp. 224.940.000,00 dengan masa 

pakai 10 tahun. Harga akhir Rp. 220.791.000,00. dengan menggunakan 

perhitungan garis lurus (straigh line), maka penyusutan kandang sebesar Rp. 

34.575 per bulan. Untuk perhitungan lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 5. 

2. Biaya penyusutan ternak 

Biaya penyusutan pada ternak sebesar Rp. 5.099.999,00 per bulan, dengan 

harga awal dari induk laktasi adalah Rp. 624.000.000,00 dan harga akhirnya 

adalah Rp. 384.000.000,00. Daya tahan ternak laktasi diasumsikan selama 8 

tahun, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 8.  

3. Biaya penyusutan peralatan 

Biaya penyusutan peralatan dipengaruhi oleh jumlah dan nilai ekonomis 

alat-alat yang dipakai dalam proses produksi. Biaya penyusutan peralatan selama 

satu bulan adalah Rp. 423.655,00 (0,15 %). Data selengkapnya tentang 

perhitungan penyusutan dapat dilihat pada lampiran 3. 
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4. Sewa lahan 

Sewa lahan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hijauan yang 

digunakan sebagai pakan sapi perah yang dipelihara. Lahan hijauan di UD. Juanda 

Putra Abadi seluas 4 ha dengan asumsi biaya sewa adalah sebesar Rp. 

300.000,00,- per ha setiap bulannya, sehingga total sewa tanah adalah sebesar Rp. 

1.200.000,00 per bulan atau sebanyak 1,11 persen dari total biaya produksi. 

 

4.4.2. Biaya tidak tetap (variabel cost) 

1.Biaya pakan 

Asumsi biaya pakan untuk sapi perah selama 1 Mei – 31 Mei 2010  untuk 

97 ekor sapi sebesar Rp. 37.580.400,00. Untuk lebih jelas mengetahui komposisi 

dan harga pakan, dapat dilihat pada lampiran 6. 

2. Biaya tenaga kerja 

Biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan selama Penelitian adalah sebesar Rp. 

10.200.000,00. Jumlah dan gaji masing-masing pekerja yang ada di peternakan 

UD. Juanda Putra Abadi dapat dilihat pada Tabel 5.  

 
Tabel 6. Jumlah dan gaji masing-masing pekerja yang ada di UD. Juanda 

Putra Abadi 

Tenaga kerja Jumlah 
(orang) 

Gaji (Rp) 
(orang / bulan) Total Gaji 

Kandang induk laktasi 6 850.000 5.100.000 
Kandang sapi dara dan pedet 2 675.000 1.350.000 
Kandang pedet baru lahir 
hingga umur 3 bulan 1 500.000 500.000 

Bagian merumput Honorer 2 500.000         1.000.000 
Bagian pengolahan susu 1 750.000 750.000 
Bagian kesehatan 1 1.500.000  1.500.000 

Jumlah total 13  10.200.000 
Sumber: UD. Juanda Putra Abadi ( 2010 ) 
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 Siregar (1995) menyatakan bahwa pengalaman peternak sapi perah di 

Indonesia, satu orang tenaga kerja pria dewasa akan mampu mengurus sampai 

dengan 6 ekor sapi perah dewasa. Asal tenaga kerja itu tidak dibebani lagi untuk 

mencari ataupun menyabit hijauan. Di UD. Juanda Putra Abadi tenaga kerja yang 

bertugas di kandang tanpa menyabit hijauan sebanyak 9 orang, dengan jumlah 

ternak yang di pelihara sebanyak 48 ekor sapi laktasi, 26 ekor sapi dara, 14 ekor 

pedet dan 9 ekor sapi kering (73,5 satuan ternak dewasa). Jadi satu orang tenaga 

kerja berkewajiban mengurus 8 ekor sapi perah dewasa. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan pendapat Siregar (1995), sehingga perlu pengelolaan lebih lanjut dalam 

hal tenaga kerja.   

3. Biaya listrik  

Biaya yang dikeluarkan oleh peternakan untuk membayar listrik dan air 

adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 per bulan. Biaya tersebut kurang lebih sama 

setiap bulannya. 

5. Biaya Obat - obatan 

Perawatan kesehatan sangat mempengaruhi hasil produksi susu. Perawatan 

yang dilakukan berupa pembelian obat–obatan, dalam satu bulan disumsikan 

biaya pembeliannya sebesar Rp. 950.000,00 (1,57 persen). 

6. Biaya Pembelian Straw 

Biaya pembelian straw yang di  Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) 

Singosari dengan harga satu sachet straw yaitu sebesar Rp. 6.500,00. Dalam satu 

bulan digunakan 50 straw. Total biaya pembelian straw ini adalah sebesar Rp. 

325.000,00 per bulan. 
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7.Biaya Lain – lain 

Biaya Lain – lain terdiri dari biaya solar sebanyak 20 liter untuk mesin 

cacah rumput sebesar Rp. 100.000,00 kemudian biaya bensin untuk obrok rumput 

sebanyak 40 liter sebesar Rp. 200.000,00 ; biaya las dan perbaikan mesin cacah 

rumput sebesar Rp. 115.000,00 ; biaya rabuk 2 sak Rp. 170.000,00 ; biaya tali 

senar sebesar Rp. 24.000,00 ; dan biaya servis motor obrok rumput sebesar Rp. 

7.000,00.  

 

4.5.Penerimaan dan Pendapatan 

Penerimaan adalah hasil kali antara produk yang dihasilkan dengan harga 

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

dan penjualan kotoran. 

Sumber penerimaan terbesar dalam usaha sapi perah adalah penjualan 

susu. Penerimaan yang berasal dari penjualan susu dipengaruhi oleh jumlah ternak 

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

dihasilkan semakin banyak dan berpengaruh terhadap penjualan susu sehingga 

akan berpengaruh pada penerimaan. Susu yang dijual ke Nestle merupakan susu 

segar yang sudah didinginkan dalam mesin cooling, pengiriman susu segar 

dilakukan setiap hari oleh Nestle dihargai Rp. 3.800,00 per kg karena susu yg 

disetorkan UD. Juanda Putra Abadi berada pada Grade I (Lampiran 12). Produksi 

susu selama Penelitian dari tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2010 adalah 17.760 kg , 

sehingga penerimaan dari penjualan susu sebesar Rp. 67.488.000,00,- (83,9 

persen).  
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Penjualan kotoran merupakan salah satu sumber penerimaan pada usaha 

peternakan sapi perah di UD. Juanda Putra Abadi. Dalam satu bulan dijual 

kotoran sebanyak 40 ton dengan harga Rp. 75.000,00 per ton, sehingga total 

penjualan kotoran sebesar Rp. 3.000.000,00 (3,73 persen).  

Penjualan pedet juga salah satu sumber penerimaan pada usaha peternakan 

sapi perah di UD. Juanda Putra Abadi. Dalam satu bulan terdapat 9 ekor 

kelahiran, 5 ekor pedet betina dipelihara sendiri untuk menambah jumlah ternak 

yang sudah ada, sedangkan 4 ekor pedet dijual dengan harga Rp. 2.500.000,00 per 

ekor, sehingga total penjualan pedet sebesar Rp.10.000.000,00 (12,43 persen). 

Sehingga jumlah total penerimaan dari usaha peternakan sapi perah di UD. Juanda 

Putra Abadi selama satu bulan adalah sebesar Rp. 80.480.000,00. 

Keuntungan atau pendapatan pengelola (management income) adalah 

pendapatan yang diterima oleh pengelola, yaitu hasil pengurangan dari total 

penerimaan (total revenue) dengan biaya total (total cost). Usaha dikatakan 

menguntungkan apabila lebih besar dari total biaya yang harus dikeluarkan dan 

demikian sebaliknya maka perusahaan dikatakan rugi. Usaha peternakan sapi 

perah di UD. Juanda Putra Abadi mendapat keuntungan sebesar Rp. 

19.999.371,00 per bulan atau  Rp. 239.992.452,00 per tahun.  

Tingkat keuntungan usaha peternakan sapi perah di UD. Juanda Putra 

Abadi adalah 24,8 persen yang dihasilkan dari pembagian antara penerimaan 

dengan total biaya produksi. Keuntungan yang sebesar itu harus tetap 

dipertahankan kalau bisa ditingkatkan keuntungannya dengan cara meningkatkan 

efisiensi manajemen terutama dalam menekan biaya produksi. 
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Bahwa tingkat keuntungan dari usaha ternak ditentukan oleh efisien 

tidaknya penggunaan faktor – faktor produksi. Rachman dan Sudaryanto (1995) 

menyatakan bahwa unsur efisiensi dalam usaha ternak erat kaitannya dengan skala 

usaha yang lebih besar memiliki taraf efisiensi yang lebih baik dimana hal ini 

diindikasikan dari optimasi produksi yang dihasilkan. 

 

4.6. Break Even Point ( BEP ) 

Salah satu alat yang dipakai dalam analisis ini adalah break even point 

sebagai patokan bagi peternak untuk mengetahui pada jumlah produksi atau 

penerimaan berapa usaha peternakan yang dijalankan tidak menderita kerugian 

dan juga tidak mendapatkan keuntungan. BEP menjadi target produksi minimal 

peternak dalam berusaha agar dapat menjalankan usaha dengan optimal. Seperti 

yang diungkapkan oleh Munawir (1990) bahwa nilai BEP dapat diartikan sebagai 

suatu keadaan dimana operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan juga tidak 

menderita kerugian atau dengan kata lain total penghasilan sama dengan total 

biaya. Hasil analisis data yang didapatkan pada UD. Juanda Putra Abadi bahwa 

biaya produksi yang dikeluarkan selama satu bulan sebesar Rp. 60.493.629,00 

sementara harga rata – rata susu selama sebulan sebesar Rp. 3.800,00 dan total 

produksi susu selama 1 bulan sebesar 17.760 kg. 

Hasil analisis didapatkan  bahwa UD. Juanda Putra Abadi mengalami titik 

impas atau BEP produksi selama 1 bulan mencapai 15.919,38 kg dan harga jual 

susu rata – rata sebesar Rp. 3.406,00 dengan demikian bahwa hasil produksi dan 
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harga jual susu per kg/bulan diatas BEP. Perhitungan break even point bisa dilihat 

pada lampiran 9 

 

4.7. Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

Revenue cost ratio (R/C ratio) merupakan perbandingan antara penerimaan 

total dan biaya total yang menunjukkan nilai penerimaan yang diperoleh dari 

setiap rupiah yang dikeluarkan (Wijayanti, Ethika, dan Widyarini, 2006). Hasil 

analisis didapatkan bahwa penerimaan yang diterima pada UD. Juanda Putra 

Abadi sebesar  Rp. 80.480.000,00 sedangkan biaya produksi sebesar Rp. 

60.493.629,00. Hasil kedua data tersebut dianalisis dimana total penerimaan 

dibagi dengan total biaya. Hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai R/C ratio 

pada UD. Juanda Putra Abadi sebesar 1,33. 

Triana, Salam, dan Muis (2007) menyebutkan bahwa untuk nilai R/C ratio 

lebih dari 1 maka usaha tersebut menguntungkan. Oleh karena itu nilai R/C ratio 

pada UD. Juanda Putra Abadi lebih dari 1 maka usaha tersebut menguntungkan. 

Nilai R/C ratio sebesar 1,33 menunjukkan bahwa setiap penggunaan biaya 

produksi di UD. Juanda Putra Abadi sebesar Rp. 1.000.000,00 akan memperoleh 

penerimaan sebesar Rp. 1.330.000,00 atau memperoleh keuntungan sebesar Rp. 

330.000,00. Lebih jelasnya tentang hasil perhitungan R/C ratio dapat dilihat pada 

lampiran 10 
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4.8. Rentabilitas 

Pada umumnya rentabilitas dapat diartikan sebagai suatu perbandingan 

antara laba diperoleh dalam operasi perusahaan dengan modal. Riyanto (1998) 

menjelaskan bahwa rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan 

antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa rentabilitas ekonomi usaha peternakan di UD. 

Juanda Putra Abadi sebesar 1,04% per bulan atau 12,48% per tahun. Hal ini 

berarti bahwa modal yang ditanamkan akan mampu menghasilkan keuntungan 

1,04% per bulan. Artinya bila setiap penggunaan modal  Rp. 1.000.000,00 maka 

akan mendapatkan keuntungan Rp. 10.400,00 per bulan. Hasil perhitungan modal 

sendiri didapatkan presentase sebesar 1,48% per bulan atau 17,76% per tahun. 

Perhitungan rentabilitas dapat dilihat pada lampiran 11. 

Tjiptoadinugroho (1989) menyatakan tentang kriteria prosentase 

rentabilitas usaha adalah sebagai berikut: 

1. Rentabilitas 1 – 25 % termasuk dalam kategori buruk. 

2. Rentabilitas 26 – 50 % termasuk dalam kategori rendah. 

3. Rentabilitas 51 – 75 % termasuk dalam kategori cukup. 

4. Rentabilitas 76 – 100 % termasuk dalam kategori baik. 

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

Nilai rentabilitas ekonomi pada UD. Juanda Putra Abadi sebesar 1,04% 

per bulan atau 12,48% per tahun termasuk dalam kategori buruk. Hal ini 

dikarenakan UD. Juanda Putra Abadi baru didirikan 2 tahun yang lalu sehingga 

modal yang dikeluarkan belum kembali. Selain itu dipengaruhi oleh beberapa 
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faktor, yaitu volume penjualan, efisiensi manajemen terutama menekan biaya, 

produktivitas tenaga dan biaya modal.  Oleh karena itu maka pihak perusahaan 

harus benar – benar memanfaatkan faktor – faktor produksi sehingga didapatkan 

keuntungan yang maksimal sehingga diharapkan presentase semakin besar. 

Semakin besar presentase rentabilitas maka semakin baik usaha tersebut karena 

memberikan keuntungan yang besar terhadap modal yang telah ditanamkan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu : 

1. Biaya Produksi yang dikeluarkan UD. Juanda Putra Abadi selama 1 bulan 

sebesar Rp. 60.493.629,00 

2. Penerimaan usaha di UD. Juanda Putra Abadi selama 1 bulan sebesar 

Rp.80.480.000,00  

3. Pendapatan yang diperoleh dari usaha ternak sapi perah di UD. Juanda 

Putra Abadi selama 1 bulan sebesar Rp. 19.994.371,00 per bulan 

4. Nilai rentabilitas ekonomi sebesar 1,04% per bulan atau 12,48% per tahun 

sedangkan rentabilitas modal sendiri sebesar 1,48% per bulan atau 17,76% 

per tahun. 

5. Hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai R/C ratio pada UD. Juanda 

Putra Abadi sebesar 1,33 

6. Nilai Break Even Point (BEP) hasil atau produk (susu) sebesar 15.919,38 

kg per bulan dan BEP harga sebesar Rp. 3.406,00 per kg dengan produksi 

susu sebanyak 17.760 kg per bulan dengan harga jual susu rata – rata 

Rp.3.800,00. 
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5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada UD. Juanda Abadi Putra yaitu : 

1. Melengkapi data recording yang kurang,yaitu recording tentang pakan 

yang diberikan, sapi afkir, dan penyakit belum dilakukan. Recording yang 

telah dilakukan di UD. Juanda Putra Abadi meliputi recording produksi 

susu, recording perkawinan dan recording kelahiran. Akibat kurang 

lengkap data recording menyebabkan peternakan kesulitan melakukan 

seleksi atau culling. 

2. Hasil perhitungan rentabilitas ekonomi didapatkan presentase dalam 

kategori buruk, hal ini perlu diperhatikan pihak perusahaan dengan 

menggunakan faktor-faktor produksi seefisien mungkin salah satunya 

dengan cara optimalisasi pemberian pakan, supaya pakan tidak banyak 

tersisa sehingga dapat menekan biaya pakan. 
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LAMPIRAN : KUISIONER 

 

A. KEADAAN UMUM PETERNAKAN 

1. Nama Peternakan   : 

2. Bentuk Usaha    : 

3. Alamat     : 

4. Berdiri Tahun    : 

5. Sejarah Berdirinya   : 

6. Lama usaha    : 

7. Luas lahan    : 

8. Jumlah dan Komposisi Sapi Perah  : 

 

No Jenis Ternak Jumlah (ekor) Umur/ 
Laktasi ke 

1 Induk    

2 Kering   

3 Pejantan   

4 Pedet Betina   

5 Pedet Jantan   
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B. KANDANG 

1. Tipe Kandang  : 

2. Jenis Atap  : 

3. Dinding Kandang : 

4. Lantai kandang : 

5. Tempat Pakan  : 

6. Tempat Minum : 

7. Luas Kandang  : 

8. Harga pembangunan : 

9. Harga Afkir  : 

10. Masa Pakai  : 

 

C. PAKAN YANG DIBERIKAN 

Jenis Bahan Pakan Satuan (Kg) Kg/Ekor/Hari Harga 
1. Hijauan 

2. Pakan 

Tambahan 

   

 

D. PEMERAHAN 

1. Metode pemerahan   : 

2. Pelaksanaan Pemerahan  : 

3. Lama Pemerahan/ Ekor/Hari  : 

4. Perlakuan Setelah Pemerahan  : 

E. Modal Usaha 
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a.Modal Sendiri                                   : 

b.Pinjaman                                         

Modal Usaha 

No Jenis Luas 
(ha) 

Jumlah ( Rp ) Ket 

     

 

F. Biaya Produksi 

a.Biaya Variable ( VC ) 

No Uraian Jumlah ( Rp) 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

Biaya Pakan 

a. Hijauan 

b. Pakan Tambahan 
Listrik dan Telepon 

Vitamin dan Obat-obatan 

Transportasi 

Konsumsi Pekerja 

Lain-Lain 
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 b. Biaya Tetap 

Sewa Tanah                           : 

Bunga Modal                        : 

Peralatan                                : 

Nama 
Alat Jumlah  Harga awal 

(Rp) 
Harga akhir 

(Rp) 
Daya tahan 

(Tahun) Penyusutan 

 

     

G. PENYAKIT DAN PENCEGAHANNYA 

1. Penyakit yang Pernah Menyerang : 

2. Pencegahan Penyakit  : 

3. Pengobatan penyakit  : 

4. Frekuensi Pemberian  : 

5. Jenis Obat   : 

6. Harga  Obat   : 

 

H. PERKAWINAN 

1. Jenis Perkawinan :    

2. Pemeriksaan Birahi : 

3. Asal Pejantan : 

4. Upah Tenaga Ahli 
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I. PRODUKSI SUSU 

1. Rata-Rata Jumlah Produksi Susu /ekor Laktasi : 

2. Harga Susu                   : 

3. Biaya Produksi                  : 

4. Penerimaan                   : 

5. Panjang Laktasi                : 

6. Masa kering                   : 

 

J. TENAGA KERJA 

No Tenaga Kerja Jumlah Gaji 

1 Pengelola   

2 Tukang Perah   

3 Lain - lain   
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Lampiran 1. Bagan susunan organisasi UD. Juanda Putra Abadi 
 
 

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : UD. Juanda Putra Abadi (2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktur Utama 
 

H. Yusuf Pribadi, SH, MM 

Manager 
 

Bpk. Jumadi 

Administrasi Karyawan Medis 

Cooling unit Kandang 
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Lampiran 2. Produksi susu pada usaha peternakan UD. Juanda Putra Abadi 
Bulan Mei Tahun 2010 

 
 

Tanggal 
Produksi Susu Total Produksi 

Susu 
(Liter) Pagi Sore 

1 Mei 2010 320 223 543 
2 Mei 2010 340 211 551 
3 Mei 2010 331 213 544 
4 Mei 2010 324 220 544 
5 Mei 2010 337 209 546 
6 Mei 2010 335 213 548 
7 Mei 2010 344 208 552 
8 Mei 2010 346 212 558 
9 Mei 2010 345 214 559 
10 Mei 2010 334 213 547 
11 Mei 2010 337 211 548 
12 Mei 2010 344 216 560 
13 Mei 2010 333 210 543 
14 Mei 2010 334 219 553 
15 Mei 2010 336 221 557 
16 Mei 2010 342 225 567 
17 Mei 2010 340 218 558 
18 Mei 2010 336 227 563 
19 Mei 2010 345 223 568 
20 Mei 2010 344 218 562 
21 Mei 2010 351 215 566 
22 Mei 2010 347 212 559 
23 Mei 2010 347 220 567 
24 Mei 2010 353 211 564 
25 Mei 2010 340 223 563 
26 Mei 2010 341 210 561 
27 Mei 2010 348 221 569 
28 Mei 2010 346 211 557 
29 Mei 2010 357 217 574 
30 Mei 2010 348 213 561 
31 Mei 2010 354 210 564 
Jumlah total Susu Segar (kg) 17.276 x 1,028 17.760 
Harga per kg  3.800 
Total Penjualan Susu Segar      67.448.000 

Sumber: Peternakan sapi perah UD. Juanda Putra Abadi (2010) 
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Lampiran 3. Asumsi biaya penyusutan peralatan pada usaha peternakan sapi perah di 
UD. Juanda Putra Abadi 

 

Sumber: UD. Juanda Putra Abadi (2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
o Peralatan Jumlah Harga/unit 

(Rupiah) 

Harga  
(Rupiah) 

Masa 
Pakai  
(Bln) 

Penyusutan 
Awal Akhir 

1 
Milk Can 
 
40 Liter 

 
7 

 
950.000 

 
6.650.000 

 
3.500.000 

 
60 

 
50.000,00 

2 Mesin 
Perah   1 26.500.000 26.500.000 20.000.000 240 27.083,00 

3 Mesin 
Chopper   1 5.500.000 5.500.000 4.000.000 60 25.000,00 

4 Mesin 
Cooling   1 170.000.00

0 170.000.000 150.000.000 240 83.333,00 

5 Timba 
Stainless   4 900.000 3.600.000 700.000   24 8.333,00 

6 Truck 
susu   1 325.000.00

0 325.000.000 -   240 86.325,00 

7 Tandon 
air 5000 L   3 15.000.000 5.000.000 9.000.000   120 50.000,00 

8 Selup 
puting   6 120.000 720.000 650.000   24 2.916 

9  Container 
XT 34 L   1 14.000.000 14.000.000 9.000.000   120 41.666,00 

10 Container 
XT 2 L   3 2.800.000 8.400.000 4.000.000 120 36.666,00 

11 Gledekan 
pakan   3 325.000 975.000 827.000   12 12.333,00 

Jumlah Penyusutan Peralatan per Bulan 423.655 
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Lampiran 4. Asumsi nilai penyusutan kandang di usaha peternakan sapi 
UD. Juanda Putra Abadi 

 
Biaya penyusutan dihitung dengan metode garis lurus dengan rumus: 

Penyusutan = Nilai awal – Nilai akhir  

   Daya tahan  

  =
120

000.791.220.000.940.224. RpRp −
 

  =Rp. 34.575 per bulan 

 

 

Lampiran 5. Asumsi nilai penyusutan ternak di usaha peternakan sapi perah 
UD. Juanda Putra Abadi 

 

• Harga awal induk laktasi 48 ekor @ Rp.13.000.000,00 yaitu Rp. 
624.000.000 

Harga afkir induk laktasi 48 ekor @ Rp.8.000.000,00 yaitu  Rp. 
384.000.000 

 Daya tahan selama 5 tahun atau 60 bulan 

 Penyusutan =
60

000.000.384.000.000.624. RpRp −
 

   =
60

000.000.240.Rp
 

   = Rp. 4.000.000 per bulan 

 

• Harga awal Sapi Dara 26 ekor @ Rp. 8.000.000 yaitu Rp. 
208.000.000 

Harga  akhir sapi dara 26 ekor @ 7.000.000 yaitu Rp. 182.000.000 

Daya tahan 5 tahun 

Penyusutan =
60

000.000.182000.000.208. −Rp
 

   = Rp. 433.333 per bulan 
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• Harga awal Sapi kering 9 ekor @ Rp. 13.000.000 yaitu Rp. 
104.000.000 

Harga  akhir sapi kering 9 ekor @ 8.000.000 yaitu Rp. 72.000.000 

Daya tahan 5 tahun 

Penyusutan =
60

000.000.72000.000.104. −Rp
 

   = Rp. 500.000 per bulan 

 

• Harga awal Sapi pedet 14 ekor @ Rp. 1.000.000 yaitu Rp. 
14.000.000 

Harga  akhir sapi pedet 14 ekor @ 8.000.000 yaitu Rp. 72.000.000 

Daya tahan 7 tahun 

Penyusutan =
84

000.000.14.Rp
 

   = Rp. 166.666 per bulan 

 

Total Penyusutan Ternak Rp. 4.000.000 + 433.333 + 500.000 + 166.666 

                                      = Rp. 5.099.999 
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Lampiran 6. Biaya Pakan pada usaha peternakan sapi perah UD. Juanda 
Putra Abadi 

 
 

� Rumput gajah 1 ikat Rp. 5.000,00 = 38 kg   @kg= Rp 130,00 

Sapi Laktasi  48 ekor x 35 kg x 31 hari x Rp. 130,00 = Rp. 5.803.000,00  

Sapi Dara      26 ekor x 30 kg x 31 hari x Rp. 130,00 = Rp. 3.143.400,00 

Sapi Kering    9 ekor x 30 kg x 31 hari x Rp. 130,00 = Rp.  1.088.100,00 

Sapi Pedet    14 ekor x 10 kg x 31 hari x Rp. 130,00 = Rp.      564.200,00 

 

� Total  pakan hijauan      =     Rp. 10.597.900,00 

�   Total pakan  = Pakan Hijauan + Konsentrat + Mineral + Bungkil Kedelai     

                                   = Rp. 10.597.900 + Rp. 25.110.000 + Rp. 1.462.000  

                                      + Rp.  410.000  

                                   =  Rp. 37.580.400,00 
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Lampiran 7. Asumsi modal UD. Juanda Putra Abadi 
 
 

Jenis Modal Jumlah (Rupiah) Prosentase % 

Modal Tetap 
5. Kandang 

6. Peralatan 

7. Ternak 

8. Lahan 

 

224.940.000,00 

573. 645.000,00 

950.000.000,00 

120.000.000,00 

 

11,70% 

29,83% 

49,42% 

6,25% 

Total modal tetap 1.868.585.000,00 97,2% 

Modal Tidak Tetap 
7. Pakan 

8. Tenaga kerja 

9. Listrik dan air  

10. Obat-obatan 

11. Pembelian straw 

12. Lain-lain 

� Solar mesin cacah rumput 

� Bensin obrok rumput 

� Perbaikan mesin cacah rumput 

� Rabuk 

� Tali senar 

� Servis motor obrok 

 

37.580.400,00 

10.200.000,00 

4.000.000,00 

950.000,00 

325.000,00 

680.000,00 

100.000,00 

200.000,00 

115.000,00 

170.000,00 

24.000,00 

7.000,00 

 

1,96% 

0,53% 

0,21% 

0,05% 

0,017% 

0,038% 

0,0052% 

0,0104% 

0,006% 

0,0089% 

0,0013% 

0,00036% 

 

Total modal tidak tetap      53.735.400,00 2,8% 

Jumlah total modal 1.922.320.400,00 100% 

Sumber: UD. Juanda Putra Abadi ( 2010 ) 
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Lampiran 8. Asumsi Biaya produksi, penerimaan dan pendapatan selama 
satu bulan UD. Juanda Putra Abadi 

 
Jenis biaya Jumlah (Rp) Prosentase 

(%) 
Biaya tetap (fixed cost) 

5. Penyusutan kandang 
6. Penyusutan ternak 
7. Penyusutan peralatan 

� Milk can 
� Mesin perah 
� Mesin chopper 
� Mesin cooling 
� Timba stainless 
� Truck susu 
� Tandon air 
� Selup puting 
� Container XT 34 L 
� Container XT 2 L 
� Gledekan pakan 

8. Sewa Lahan 

 
34.575,00 

5.099.999,00 
423.655,00 

50.000,00 
27.083,00 
25.000,00 
83.333,00 

8.333,00 
86.325,00 
50.000,00 

2.916,00 
41.666,00 
36.666,00 
12.333,00 

1.200.000,00 
 

 
0,05 % 
8,43 % 
0,15 % 
0,08% 

0,048% 
0,041% 

0,13% 
0,013% 

0,14% 
0,08% 

0,005% 
0,07% 
0,06% 
0,02% 

2% 
 

Jumlah biaya tetap 6.758.229,00 11,18% 
Biaya tidak tetap (variable cost) 

7. Biaya Pakan 
8. Biaya Tenaga Kerja 
9. Biaya Listrik 
10. Biaya Obat-obatan 
11. Pembelian Straw 
12. Lain-lain 

� Solar mesin cacah rumput 
� Bensin obrok rumput 
� Perbaikan mesin cacah rumput 
� Rabuk 
� Tali senar 
� Servis motor obrok 

 
37.580.400,00 
10.200.000,00 

4.000.000,00 
950.000,00 
325.000,00 
680.000,00 
100.000,00 
200.000,00 
115.000,00 
170.000,00 

24.000,00 
7.000,00 

 
62,2% 

16,87% 
6,62% 
1,57% 
0,54% 
1,12% 
0,16% 
0,33% 
0,19% 
0,28% 
0,04% 

0,011% 
 

Jumlah biaya tidak tetap 53.735.400,00 88,92 % 
Jumlah total biaya produksi (TC) 60.493.629,00 100 % 
Penerimaan (revenue) 

4. Penjualan susu segar @ Rp. 3800 x 17.760 
5. Penjualan kotoran @ Rp. 75.000 x 40 ton 
6. Penjualan Pedet @ Rp. 2.500.000 x 4 ekor 

 
67.488.000,00 

3.000.000,00 
10,000,000,00 

 
83,9 % 

3,7 % 
12,4% 

Jumlah penerimaan (TR) 80.480.000,00 100 % 
Pendapatan (income) (TR-TC)   19.994.371,00 24,8% 

Sumber: UD. Juanda Putra Abadi (2010) 
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Lampiran 9. Perhitungan Break Even Point (BEP) 

 

Biaya produksi = Rp. 60.493.629,00 

Produksi susu per bulan =  17.760 kg 

Rata-rata harga susu = Rp. 3.800,00 

� Perhitungan BEP hasil/produk = 
kgOutputaH

TCTotalBiaya
/arg

)(
 

                                                 =  
800.3.

629.493.60.
Rp

Rp
 

                                                 =  15.919,38 kg 

� Perhitungan BEP Harga          =  
dihasilkanyangoduk

TCTotalBiaya
Pr

)(
 

                                                             =  
760.17

629.493.60.Rp
 

                                                            =    Rp. 3.406,00 

 

Lampiran 10.  Perhitungan R/C Ratio 

 

Penerimaan Total  =  Rp. 80.480.000,00 

Biaya Produksi     =   Rp. 60.493.629,00 

 

        R/C ratio      =  
629.493.60.
000.480.80.

Rp
Rp

 

                             =   1,33 
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Lampiran 11. Perhitungan Rentabilitas 

 

Total Modal Usaha                                   =  Rp. 1.922.320.400,00 

Modal sendiri = 70% dari total modal     =   Rp. 1.345.624.280,00 

Keuntungan 1 bulan                                =   Rp.        19.994.371,00 

       

  Rentabilitas Ekonomi               = %100
)(sin)(

)(
x

RpgaModalRpsendiriModal
RpLaba

+
 

                                                   = %100
400.320.922.1.

371.994.19.
x

Rp
Rp

 

                                                  =  1,04 % per bulan 

                                                  =  12,48 % per tahun 

Rentabilitas Modal sendiri       =  %100
)(

)(
x

RpsendiriModal
RpLaba

 

                                                 =  %100
280.624.345.1.

371.994.19.
x

Rp
Rp

 

                                                 =   1,48 % per bulan 

                                                 =   17,76 % per tahun 
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Lampiran 12. Klasifikasi harga susu 

 

GRADE WAKTU JUMLAH TPC HARGA/KG 

I > 6 jam < 500.000 Rp. 3800,- 

II 5.30 – 5.59 jam 500.000 – 1.000.000 Rp. 3750,- 

III < 5.30 jam > 1.000.000 Rp. 3700,- 

 


