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ABSTRACT 

 
This study conducted in UD Mulya Jati and UD 

Anugrah dairy farms at Tropodo Village Krian 
Subdistrict Regency of Sidoarjo during May 15 until June 
15. Objectives of this study were to found out about 
production cost, revenue cost, profit, rentability and BEP 
for dairy farm at Tropodo Village Krian Subdistrict 
Regency of Sidoarjo.  

Method used in this study is case study method with 
the case is dairy farm and not smallholder 

Result of this study showed that operation analysis of 
dairy farm UD Mulya Jati per month has gained as 
follows: capital investment Rp. 4.851.722.500, 
production cost per month Rp. 107.022.741, revenue Rp. 
278.026.250, and profit Rp. 99.954.549, BEP of price Rp. 
2.341,4, while BEP for yield is 52.374  liters, also 
rentability value 2,06 % per month or 24,722 % per year, 
this rentability value is categorized as low since 
rentability value fall between 1-25%. Operation analysis 
of dairy farm UD Anugrah per month has gained as 
follows: capital investment Rp. 1.727.149.500, 
production cost per month Rp. 55.505.017, revenue Rp. 
57.319.750, and profit Rp. 1.814.733, BEP of price Rp. 
3.393,8 while BEP for yield is 17.078,5 liters, also 
rentability value 0,001% per month or 0,013% per year, 



this rentability value is categorized as low since 
rentability value fall between 1-25%.  
 From the result it could be concluded that bigger 
scale of dairy farm has showed better efficiency level, 
this might be indicated from production optimalization 
and bigger revenue obtained. Suggestion for dairy farms 
at Tropodo Village is farmer should improve their 
operational line for dairy cow maintenance therefore it is 
expected to improve the revenue of dairy farm at 
Tropodo Village Krian Subdistrict Regency of Sidoarjo.  
 

Key word : Dairy farm, production cost, income, profit, 
BEP and rentability. 
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RINGKASAN 

 

Penelitian dilaksanakan di perusahaan peternakan 
sapi perah di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten 
Sidoarjo pada tanggal 15 Mei-15 Juni. Tujuan penelitian 
adalah untuk mengetahui biaya produksi, penerimaan, 
keuntungan, rentabilitas, dan BEP pada perusahan 
peternakan sapi perah di Desa Tropodo Kecamatan Krian 
Kabupaten Sidoarjo. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode studi kasus, dengan kasus berupa perusahaan 
peternakan sapi perah bukan peternakan rakyat. 
Pengambilan sampel sesuai dengan jumlah perusahaan 
peternak sapi perah yang ada di desa Tropodo dan juga 
memliki usaha industri tahu sebagai usaha utama, 
sehingga ternak sapi perah yang dipelihara diberi pakan 
ampas tahu sebagai nilai tambah dari perusahaan 
peternakan sapi perah maupun usaha industri tahu yang 
dilakukan oleh kedua perusahaan.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisa 
perusahaan sapi perah UD. Mulya Jati per bulan 
mendapatkan hasil senagai berikut : Investasi modal 
sebesar Rp. 4.851.722.500, biaya prodsuksi per bulan 
yang dikeluarkan Rp. 107.022.741, penerimaan Rp. 
278.026.250, keuntungan Rp.99.954.549, BEP harga Rp. 



2.341,4, BEP hasil 52.374 liter dan nilai rentabilitas 2,06 
% per bulan atau 24,722 % per tahun, nilai rentabilitas 
termasuk dalam kategori buruk karena nilai rentabilitas 
diantara 1-25%. Analisis perusahaan sapi perah UD. 
Anugrah per bulan mendapatkan hasil senagai berikut : 
Investasi modal sebesar Rp. 1.727.149.500, biaya 
prodsuksi per bulan yang dikeluarkan Rp. 55.505.017, 
penerimaan Rp. 57.319.750, keuntungan Rp. 1.814.733, 
BEP harga Rp. 3.393,8 BEP hasil 17.078,5 liter dan nilai 
rentabilitas 0,001% per bulan atau 0,013% per tahun, 
nilai rentabilitas termasuk dalam kategori sangat buruk 
karena nilai rentabilitas kurang dari 1-25%. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa skala 
usaha dan skala kepemilikan ternak sapi perah produktif 
yang lebih besar memiliki taraf efisiensi yang lebih baik, 
hal ini diindikasikan dari optimasi produksi yang 
dihasilkan dan besarnya penerimaan yang diperoleh. 
Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan 
peternakan sapi perah di Desa Tropodo adalah sebaiknya 
peternak lebih memperbaiki tata laksana pemeliharaan 
ternak sapi perah, agar diperoleh hasil produksi yang 
yang optimal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan perusahaan peternakan sapi perah di Desa 
Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia pada 
tahun 2000 sebanyak 206 juta jiwa dan  meningkat pada 
tahun 2005 menjadi 213 juta jiwa memberikan dampak 
yang besar terhadap peningkatan permintaan produk 
pangan masyarakat, salah satu produk pangan yang terus 
mengalami peningkatan permintaan setiap tahunnya 
adalah susu. Peningkatan konsumsi susu nasional tidak 
diimbangi dengan peningkatan produksi susu nasional. 
Konsumsi susu terus meningkat dari 883.758 ton pada 
tahun 2001 menjadi 1.758.243 ton pada tahun 2007 atau 
terjadi peningkatan sebesar 98.9% selama kurun waktu 6 
tahun dan diprediksikan akan terus meningkat pada 
tahun-tahun selanjutnya. Sedangkan produksi susu 
nasional pada tahun 2007 sebesar 636.900 ton sehingga 
hanya dapat memenuhi kebutuhan susu nasional sebesar 
36% (Widagdo,2008).  

Kebutuhan susu di Jawa Timur sebesar 1.600 
ton/hari juga belum dapat dipenuhi oleh peternak lokal. 
Peternak lokal saat ini hanya dapat memenuhi 1.034 
ton/hari, sehingga mengalami kekurangan sebesar 566 
ton/hari atau sebesar 36% dari jumlah kebutuhan susu di 
Jawa Timur (Dinas Peternakan Jawa Timur, 2011).  

Kebutuhan susu yang belum bisa terpenuhi oleh 
produksi susu saat ini menimbulkan pemerintah 
mendatangkan susu dari luar negeri untuk memenuhi 



kebutuhan susu, sementara itu dengan membanjirnya 
susu impor menyebabkan rendahnya harga susu dalam 
negeri. Menurut Joewono (2009)  terhadap bea masuk 
atas susu import pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor :101/PMK.001/2009 
tentang tarif bea masuk sebesar 5% terhadap impor susu, 
disatu pihak dengan pengenaan bea masuk impor yang 
rendah akan merugikan peternak sapi perah tetapi dipihak 
lain konsumen umum akan lebih diuntungkan.  

Kebutuhan konsumsi susu yang tinggi saat ini 
menunjukkan bahwa peluang usaha peternakan sapi 
perah masih cukup besar apalagi dengan ditunjukkannya 
kekurangan produksi susu dalam negeri. Tujuan utama 
dari peternakan adalah mamaksimumkan keuntungan 
perusahaan. Keuntungan dapat dicapai apabila 
perusahaan dijalankan dengan menajemen yang baik, 
antara lain didukung oleh kemampuan peternak 
melakukan pengelolaan, pemeliharaan, peyediaan sarana 
dan prasarana produksi, penyedia pakan yang bermutu, 
pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pemasaran 
hasil. Perusahaan melakukan berbagai usaha untuk 
menjaga agar kelangsungan hidup terjamin yaitu dengan 
memenuhi permintaan pasar atau dengan kata lain harus 
selalu bersifat dinamis dan fleksibel serta berusaha maju 
dan dapat memperbesar usahanya. 

Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo 
merupakan daerah pengembangan usaha ternak sapi 
perah dengan jumlah perusahaan sapi perah adalah dua 
yaitu UD. Mulya Jati dan UD. Anugrah, dengan jumlah 



ternak masing-masing perusahaan sebanyak 395 ekor dan 
135 ekor. Perusahaan peternakan sapi perah di Desa 
Tropodo Kecamtan Krian Kabupaten Sidoarjo sangat 
menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya tentang 
analisa ekonomi usaha yang terdiri dari biaya produksi, 
penerimaan, penapatan, rentabilitas dan BEP karena 
dengan mengetaui perhitungan ekonomi suatu usaha 
maka dapat dilihat efisiensi dari suatu usaha peternakan. 
Sehingga peneliti mengangkat judul “ Analisa Ekonomi 
Usaha Peternakan Sapi Perah Di Desa Tropodo 
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo”. 
 
1.1 Rumusan Masalah  

Bagaimana analisis ekonomi usaha peternakan sapi 
perah di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten 
Sidoarjo yang meliputi biaya produksi, penerimaan, 
keuntungan, rentabilitas, dan BEP. 
 
1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian untuk mengetahui biaya produksi, 
penerimaan, keuntungan, rentabilitas, dan BEP pada 
peternakan sapi perah di Desa Tropodo Kecamatan Krian 
Kabupaten Sidoarjo.  
 
1.3 Kegunaan 

Penelitian dilakukan dengan harapan nantinya dapat 
memberikan beberapa kegunaan diantaranya adalah : 

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



dan pembangunan peusahaan peternakan sapi 
perah di Desa Tropodo Kecamatan Krian 
Kabupaten Sidoarjo  

2. Sebagai bahan informasi untuk melakukan 
penelitian atau pengkajian lebih lanjut. 

1.4 Kerangka Fikir 
Peternakan sapi perah di Desa Tropodo Kecamatan 

Krian Kabupaten Sidoarjo terdapat dua perusahaan sapi 
perah yaitu UD. Mulya Jati dan UD. Anugrah, kedua 
perusahaan dalam menjalakan 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, telpon, obat-obatan, dan lain-lain. 

Pengelolaan usaha peternakan sapi perah di Desa 
Tropodo dalam menjalankan usahanya memperoleh 
penerimaan yang berasal dari penjualan susu dan 
penjualan sapi jantan dan biaya produksi yang 
dikeluarkan terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap, 
biaya tetap yang dikeluarkan adalah penyusutan kandang, 
penyusutan peralatan dan penyusutan ternak. Biaya tidak 
tetap yang dikeluarkan peternak adalah biaya pakan, gaji 
karyawan, obat-obatan, listrik, telpon dan lain-lain. 
Penerimaan dan biaya produksi sangat mempengaruhi 
pendapatan perusahaan sapi perah. Pendapatan yang 
diperoleh peternak kemudian dilihat efisiensinya, yaitu 
dengan menghitung BEP dan Rentabilitasnya.  BEP 
adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan 
antara biaya tetap, biaya tidak tetap dan pendapatan. BEP 



digunakan untuk mengetahui suatu usaha tersebut dalam 
keadaan tidak untung dan tidak rugi, sedangkan 
rentabilitas yaitu perbandingan laba yang diperoleh 
dengan modal usaha. Rentabilitas usaha yang digunakan 
untuk mengetahui kemampuan skala usaha untuk 
menhasilkan pendapatan. Guna memperoleh gambaran 
yang jelas, maka alur kerangka pikir tersebut dapat 
disampaikan secara skematis pada gambar 1.  

Penelitian terdahulu mengenai analisis ekonomi 
usaha yaitu penelitian dari M.B Bunga Hapsari dengan 
judul penelitian “Analisis Ekonomi Usaha Ternak Sapi 
Perah Di Wilayah Kerja Koperasi Susu SAE Pujon (Studi 
Kasus di Desa Maron Pujon Kabupaten Malang)” dan 
Yosika Sikana Rica dengan judul “Penelitian Analisis 
Ekonomi Usaha Peternakan Sapi Perah Di UD. Juanda 
Putra Abadi Kecamatan Soko Kabupaten Ponorogo”. 
Perbedaan anatara hasil penelitian yang penulis lakukan 
dengan kedua penelitian terdahulu adalah wilayah 
penelitian yaitu penelitian terdahulu dilakukan di Malang 
dan Ponorogo, sedangkan penulis melakukan penelitian 
di Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan oleh 
peneliti terdahulu merupakan survei dan studi kasus, 
sedangkan penulis hanya menggunakan studi kasus, 
mengambil data secara purpose sampling atau sesuai 
dengan tujuan penelitian. Persamaan penelitaian 
terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis 
adalah semakin besar skala usaha peternakan sapi perah 
maka semakin besar pula  tingkat efisiensi yang dari 
usaha tersebut. 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Keadaan Peternakan Sapi Perah di Indonesia 

Berdasarkan Surat Keputusan menteri Pertanian No. 
751/kpts/Um/10/1982 tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi Dalam 
Negeri, usaha ternak sapi perah dibagi menjadi dua 
bentuk.  Pertama, peternakan sapi perah rakyat yaitu 
usaha ternak sapi perah yang diselenggarakan sebagai 
usaha sampingan yang memiliki sapi perah kurang dari 
10 ekor sapi laktasi (dewasa) atau memiliki jumlah 
keseluruhan kurang dari 20 ekor sapi perah campuran.  
Kedua, perusahaan peternakan sapi perah, yaitu usaha 
ternak sapi perah untuk tujuan komersil dengan produksi 
utama susu sapi, yang memiliki lebih dari 10 ekor sapi 
laktasi (dewasa) atau memiliki jumlah keseluruhan lebih 
dari 20 ekor sapi perah campuran (Nasrul,2010). 

Swastika (2005) menyatakan bahwa peternakan sapi 
perah di Indonesia umumnya merupakan usaha keluarga 
di pedesaan dalam skala kecil, sedangkan usaha skala 
besar masih sangat terbatas dan umumnya merupakan 
usaha sapi perah yang baru tumbuh.  Komposisi peternak 
sapi perah diperkirakan terdiri dari 80 persen peternak 
kecil dengan kepemilikan sapi perah kurang dari empat 
ekor, 17 persen peternak dengan kepemilikan sapi perah 
empat sampai tujuh ekor, dan tiga persen kepemilikan 
sapi perah lebih dari tujuh ekor. 

 



2.2 Usaha Ternak Sapi Perah 
Usaha ternak sapi perah adalah usaha yang 

mempunyai sifat maju yang dijalankan secara teratur dan 
terus menererus pada suatu tempat dan dalam jangka 
waktu tertentu untuk tujuan komersil yang meliputi 
kegiatan menghasilkan daging, telur, susu, kulit, serta 
usaha penggemukan ternak termasuk mengumpulkan, 
mengedarkan, dan memasarkan tiap jenis ternak. Usaha 
peternakan adalah suatu kegiatan usaha dalam upaya 
meningkatkan manfaat ternak melalui  operasional 
penerapan teknik tertentu yang secara ekonomis akan 
menguntungkan ( Bustanul, 2004). 

Dunia usaha ternak sapi perah 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 indonesia mempunyai peranan dan 
kedudukan penting dalam hal penyediaan pangan. Usaha 
ternak sapi perah selain merupakan sumber penghasilan 
juga merupakan merupakan sumber kesempatan kerja 
bagi sebagian masyarakat dan dalam rangka 
pembangunan nasional, sehingga usaha peternakan sapi 
perah perlu didukung dan dikembangkan (Nirwana, 
2003). 

Tujuan peternakan sapi perah adalah meningkatkan 
pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memperluas 
lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta memenuhi 
kebutuhan pangan dan gizi masyarakat dan turut serta 



melestarikan sumberdaya alam dan fungsi produktif 
dalam masyarakat (Baroh, 2001). 
 
2.3 Tatalaksana Pemeliharaan Sapi Perah 
2.3.1 Jenis Sapi Perah 

Jenis sapi perah yang banyak dikembangkan di 
Indonesia adalah sapi PFH (Peranakan Friesian Holstain) 
, dengan ciri-ciri dari sapi PFH yaitu berwarna belang 
hitam dan putih atau coklat dan putih, tanduk pendek dan 
menghadap ke muka, terkadang pada dahi terdapat 
belang warna putih yang berbentuk segitiga.sifatnya jinak 
dan mudah dikuasai (Firman, 2010).  

Sapi PFH merupakan hasil persilangan antara sapi 
asli Indonesia yakni sapi Jawa atau madura dengan sapi 
Friesian Holstein (FH), dengan ciri menyerupai sapi FH, 
produksi susu relatif lebih rendah daripada FH, badannya 
lebih kecil dari FH, tidak berpunuk, warna belang hitam 
putih dan pada bagian dahi terdapat segitiga berwarna 
putih (Abrianto, 2011).  

 
2.3.2 Sistem Perkandangan 
2.3.2.1 Perkandangan 

Kandang merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi lingkungan hidup ternak. Ternak harus 
selalu dalam keadaan yang bersih dan nyaman, sehingga 
berkolerasi terhadap kesehatannya. Oleh karena itu, 
bangunan kandang diupayakan mampu untuk melindungi 
ternak dari gangguan yang berasal dari luar seperti 



sengatan matahari, cuaca buruk, hujan dan tiupan angin 
kencang (Santoso, 2006). 

 
2.3.2.2 Tipe kandang  

Kandang dapat dibuat secara ganda maupun tunggal, 
tergantung dari jumlah ternak. Pada kandang tipe 
tunggal, penempatan sapi dilakukan pada satu baris atau 
sejajar, sementara kandang yang bertipe ganda 
penempatan sapi dilakukan dua jajar yang saling 
berhadapan (head to head) atau saling bertolak belakang 
(tail to tail)  (Siregar, 2000). Sedangkan untuk pedet pra 
sapih adalah tipe kandang individual (single box) sampai 
disapih, sekitar umur 4 bulan. Bentuk kandang individual 
yaitu panggung rendah sehingga menimbulkan 
kehangatan bagi pedet dan berpengaruh baik terhadap 
kesehatan pedet (Susilorini, Sawitri, Muharlien, 2008). 

 
2.3.2.3 Tipe Atap Kandang 

Bahan yang digunakan untuk atap kandang dipilih 
dari bahan yang sifatnya tahan lama, mudah didapat, 
tidak menimbulkan refleksi panas terhadap sapi yang ada 
didalam kandang. Penggunaan bahan dari asbes diusahan 
kemiringannya mencapai 15º-20º dengan ketinggian 
sejitar 4 meter untuk daerah dataran rendah dan 3 meter 
untuk daerah dataran tinggi (Siregar, 2000). 

Menurut Santoso (2006), tipe atap kandang 
dibedakan menjadi beberapa macam yaitu: 

1. Tipe semi monitor : Tipe semi monitor ini terdiri 
dari dua sisi di bagian puncaknya 



Model atap gable 

2. Tipe shade : Atap kandang yang hanya memiliki 
satu sisi dan digunakan pada kandang sempit. 

3. Tipe show thoth (semi monitor): Atap kandang 
yang terdiri atas beberapa sisi yang terputus yang 
membentuk celah sebagai ventilasi 

4. Tipe gable : Tipe atap yang terdiri atas dua sisi 
dan tidak terdapat lubang diantaranya. 

Rasyid. A dan Hartati (2007) menyatakan bahwa 
bentuk model atap kandang hendaknya menghasilkan 
sirkulasi udara yang baik di dalam kandang, sehingga 
kondisi lingkungan dalam kandang memberikan 
kenyamanan ternak. Berdasarkan bentuk atap kandang, 
beberapa macam model atap yaitu monitor, shade, semi 
monitor dan gable (Gambar 2). Model atap untuk daerah 
dataran tinggi hendaknya menggunakan shade atau 
gable, sedangkan untuk dataran rendah adalah monitor 
atau semi monitor. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Gambar 2. Tipe Atap Kandang 

Model atap semi monitor 

 

Model atap monitor 

Model atap shade 



2.3.3 Luas dan Kapasitas Kandang 
Susilorini, Sawitri dan Muharlien (2008) 

menyatakan bahwa untuk menunjang proses pemeliharan 
ternak, maka ukuran kandang harus selalu diperhatikan 
karena hal ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan 
ternak. Kandang pedet pra sapih yaitu kandang individual 
(single box)  berukuran panjang 150 cm, lebar 100 cm, 
dan tinggi 125-150 cm. Sedangkan untuk sapi dara dan  
kandang pejantan sekitar 1,5 m x 2 m atau 2 m x 2,5 m, 
sedangkan kandang sapi betina dewasa sekitar 1,8 m x 2 
m dengan tinggi atas + 2 -2,5 m dari permukaan 
(Krishna, Kusuma dan Toto 2009). 

 
2.3.4 Konstruksi Lantai dan Dinding Kandang 

Lantai kandang dapat dibuat dari semen. Syarat 
terpenting yang harus ada dalam konstruksi lantai adalah 
kuat, tahan lama, tidak licin, mudah dibersihkan dan 
mampu menopang beban yang ada di atasnya (Nugroho, 
2008). 

Dinding untuk dataran rendah, yang suhu udaranya 
panas dan tidak ada angin kencang, dinding kandang 
lebih terbuka, sehingga cukup dapat menggunakan kayu 
atau bambu yang berfungsi sebagai pagar kandang agar 
sapi tidak keluar. Sedangkan untuk daerah dataran tinggi 
dan udaranya dingin atau daerah pinggir pantai yang 
anginnya kencang, dinding kandang harus lebih tertutup 
atau rapat (Rasyid dan Hartati, 2007).  

 
 



2.3.5 Perlengkapan Kandang 
Perlengkapan kandang meliputi: palungan yaitu 

tempat pakan, tempat minum, tempat penampungan 
kotoran, gudang pakan dan peralatan kandang. 
Disamping itu harus dilengkapi dengan tempat 
penampungan air yang terletak diatas (tangki air) yang 
berhubungaan dengan pipa keseluruh kandang (Rasyi 
dan, 2007). 

Menurut Sugeng (2003), terdapatnya sumber air di 
dekat lokasi kandang sangat baik, karena suatu usaha 
peternakan cukup membutuhkan banyak air untuk proses 
pemeliharaan dan minum ternak. 

 
2.3.6 Pakan dan Minum  

Pakan hijauan adalah semua bahan pakan yang 
berasal dari tanaman ataupun tumbuhan berupa daun-
daunan, terkadang termasuk batang, ranting dan bunga 
(Sugeng, 2003). Menurut Haryanti (2009), pemberian 
pakan pada ternak sebaiknya diberikan dalam keadaan 
segar. Menurut Harfiah (2005), rumput gajah memiliki 
BK 16,92%, PK 10,07%, SK 25,57% dan LK sebesar 
3,55% serta TDN 51%. Untuk memperoleh produksi susu 
yang optimal diperlukan pakan yang cukup dan 
memenuhi syarat gizi yang dibutuhkan, sebab pakan 
yang diberikan selain untuk produksi susu akan 
digunakan oleh ternak untuk perawatan tubuh (hidup 
pokok) dan pertumbuhan (Lubis,2000). 

Pakan tambahan (penguat) adalah pakan yang 
mengandung serat kasar relatif rendah dan mudah 



dicerna. Bahan pakan penguat ini meliputi bahan pakan 
yang berasal dari biji-bijian seperti jagung giling, menir, 
dedak, katul, bungkil kelapa, tetes dan berbagai umbi. 
Fungsi pakan penguat adalah meningkatkan dan 
memperkaya nilai gizi pada bahan pakan lain yang nilai 
gizinya rendah (Haryanti, 2009).  

Air bersih dan segar sangat penting bagi 
kelangsungan kehidupan ternak. Air dibutuhkan dalam 
jumlah besar serta harus tersedia sepanjang waktu. Air 
berfungsi sebagai buffer (penyeimbang) dan sebagai 
pengangkut nutrien ke seluruh tubuh, serta senagai salah 
satu bahan dasar darah dan susu. Seekor sapi perah 
membutuhkan air dalam jumlah lebih banyak  pada 
pemeliharaan di daerah tropis dan tambahan air 
dibutuhkan bagi sapi yang sedang laktasi (Krishna, dkk. 
2009)  

Berikut ini adalah kebutuhan nutrisi sapi perah 
secara umum, berdasarkan umur dan status fisiologinya : 
2.3.6.1 Pedet 

Pedet adalah sebutan bagi sapi dari lahir hingga 
umur 8 bulan. Sumber nutrisi utama pedet setelah 
kelahiran adalah kolostrum, yaitu susu yang pertama 
keluar dari puting induk setelah melahirkan. Kolostrum 
sebagai sumber imunoglobulin diberikan untuk 
memenuhi kebutuhan antibodi pedet untuk membangun 
sistem kekebalan tubuh. Kolostrum sebaiknya diberikan 
pasca kelahiran dalam bentuk segar (Arthington, 2001).  

Menurut Imron (2009), selama 4 minggu pertama 
sebenarnya pedet hanya mampu mengkonsumsi pakan 



dalam bentuk cair. Zat makanan atau makanan yang 
dapat dicerna pada saat pedet adalah : protein air susu 
casein), lemak susu atau lemak hewan lainnya, pula-gula 
susu (laktosa, glukosa), vitamin dan mineral. 
 
2.3.6.2 Pedet Lepas Sapih 

 Kebutuhan BK, PK dan TDN pedet berdasarkan 
bobot badannya disebutkan dalam tabel 1 di bawah ini : 
Tabel 1. Kebutuhan BK, PK dan TDN pada Pedet (NRC, 
2001) 
 

Bobot Badan 
(kg) 

BK (kg) PK (kg) TDN (kg) 

70 2,1 0,25 1,64 
100 3,1 0,59 2,03 
150 4,2 0,67 2,84 
 

2.3.6.3 Dara 
Seekor sapi dikatakan memasuki periode dara ketika 

sapi tersebut berusia 9 bulan hingga beranak pertama 
kali. Pakan sapi dara tidak berbeda jauh dengan pakan 
sapi pedet yang lepas sapih (4-8 bulan) (Rahman, 2008). 
Pakan tambahan tetap diberikan sebagai pakan tambahan 
selain haijauan. Kualitas pakan dalam periode ini akan 
menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan sapi dara 
selanjutnya dan tentunya produksi sapi dara nantinya saat 
laktasi pertama (Hopkins dan Whitlow, 1997). 
Kebutuhan BK, PK, dan TDN sapi dara berdasarkan 
bobot badannya disebutkan dalam tabel 2 berikut ini.  



Tabel 2. Kebutuhan BK, PK dan TDN Sapi Dara (NRC, 
2001) 
 

 
2.3.6.4 Jantan 
Kebutuhan BK, PK dan TDN sapi jantan berdasarkan 
bobot badannya disebutkan dalam tabel 3 berikut ini.  
Tabel 3. Kebutuhan BK, PK dan TDN Sapi Jatan (NRC, 
2001) 
 

                      
2.3.6.5 Laktasi dan Kering 

Sapi mengalami masa laktasi setelah beranak 
pertama kali. Masa laktasi tersebut terdiri dari beberapa 
bagian termasuk masa kering. Kebutuhan nutrien sapi 
laktasi tergantung pada beberapa faktor, faktor tersebut 
antara lain adalah kebutuhan hidup pokok, jumlah 
produksi susu, kandungan energi susu, kebutuhan 
reproduksi, pertumbuhan dan untuk kebutuhan nutrien 
janinnya jika sedang bunting (Muzakki dkk, 2007). 
Kebutuhan BK, PK dan TDN sapi perah laktasi dan 

Bobot badan (kg) BK (kg) PK (kg) TDN 
(kg) 

130 3,67 0,59 2,54 
180 4,54 0,72 3,08 
220 5,44 0,81 3,58 

Bobot badan (kg) BK (kg) PK (kg) TDn (kg) 

220 5,44 0,81 3,58 
250 6,35 0,86 4,13 



kering pada setiap bobot badannya disebutkan dalam 
tabel 4 dan 5 di bawah ini. 
Tabel 4. Kebutuhan BK, PK dan TDN Sapi Laktasi 
(NRC, 2001) 
 
BB (kg) BK (kg) PK (kg) TDN 

(kg) 
300 7,1 1,42 4,13 
350 8,0 1,33 3,58 
400 8,8 1,33 4,13 
500 9,5 1,33 3,58 

 
Tabel 5. Kebutuhan BK, PK dan TDN Sapi Kering 
(NRC, 2001) 
 

 
2.3.7 Manajemen Pemerahan 

Pada umumnya, sapi sapi perah yang dipelihara di 
Indonesia, di perah dua kali dalam sehari semalam. Sapi 
perah yang berproduksi susu lebih dari 20 liter/hari, 
sebaiknya dilakukan pemerahan tiga kali dalam sehari 
semalam. Jadwal dan frekuensi pemerahan agar 
ditetapkan dengan baik dan dilaksanakan secara 
konsekuen, jangan mengubah jadwal dan frekuensi 
pemerahan dalam waktu yang relatif singkat dan tanpa 
tujuan yang jelas karena hal ini akan mempengaruhi 

BB (kg) BK (kg) PK (kg) TDN (kg) 
500 9,1 4,84 7,02 
550 9,5 5,10 7,63 
600 9,8 5,53 8,21 



produksi susu.  Jarak pemerahan dapat menentukan 
jumlah susu yang dihasilkan. Jika jaraknya sama, yakni 
12 jam, maka jumlah susu yang dihasilkan pada pagi dan 
sore hari akan sama. Namun, apabila jarak pemerahan 
tidak sama, maka jumlah susu yang dihasilkan pada sore 
hari akan lebih sedikit daripada susu yang dihasilkan 
pada pagi hari (Krishna, dkk. 2009) 

 
2.3.8 Perkawinan 

Sistem perkawinan sapi perah dapat dilakukan 
dengan dua cara yaitu sistem perkawinan alami dan 
sistem perkawinan buatan. Perkawinan buatan sering 
dikenal dengan Inseminasi Buatan (IB) atau Artificial 
Insemination (AI) yaitu dengan cara memasukkan 
sperma kedalam saluran reproduksi betina dengan 
menggunakan peralatan khusus. Manfaat penerapan IB 
pada ternak adalah menghemat biaya pemeliharaan 
ternak jantan, mencegah terjadinya kawin sedarah pada 
sapi betina (inbreeding) dan menghindari ternak dari 
penularan penyakit terutama penyakit yang ditularkan 
(Firman,2010). Toelihere (2000) menyatakan bahwa nilai 
S/C yang normal berkisar antara 1,6-2, makin rendah 
nilai tersebut maka semakin bagus. Siregar (1995) 
menyatakan bahwa masa mengawinkan kembali setelah 
beranak minimal 50-80 hari, jika perkawinan dilakukan 
kurang dari 50 hari akan berakibat kurang baik pada 
ternak yaitu akan menurunkan fertilitas karena uterus 
belum kembali ke posisi semula dan mengalami 
penurunan produksi susu pada masa yang akan datang. 



2.3.9 Recording 
Pencatatan yang lengkap merupakan suatu 

persyaratan mutlak demi ketepatan seleksi ternak dan 
pembanding dengan metode-metode estimasi yang 
diterapkan pada tempat lain serta untuk pengembangan 
ilmu pemuliaan. Pencatatan yang diperlukan dalan 
peternakan sapi perah adalah pencatatan reproduksi , 
pencatatan produksi susu, pencatatan indentifikasi ternak,  
dan pencatatan penyakit (Krishna,dkk. 2009) 
 
2.3.10 Pengendalian Penyakit 

Menurut Susilorini, dkk (2008), kesehatan ternak 
merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan 
usaha peternakan. Maka untuk menjaga kesehatan ternak 
harus menjadi prioritas utama di samping kualitas 
makanan ternak dan tata laksana ternak yang memadai 
pemeliharaan kesehatan dapat dilakukan dengan menjaga 
lingkungan dan kandang agar tetap bersih. Demikian pula 
dengan sapi, harus dimandikan setiap hari. 

Penyakit yang sering dialamai ternak sapi perah : 
1. Kembung perut (Tympani) 

Kembung atau biasa dikenal dengan Bloat bisa 
diderita oleh pedet maupun sapi dewasa. Kembung ini 
terjadi akibat penimbunan gas berlebih di dalam rumen 
serta penyumbatan esofagus. Hal yang menyebabkan 
terjadinya kembung ini, di antaranya :  

• Ternak memakan hijauan yang terlalu banyak 
memiliki kandungan air / pemberian hijauan segar 
pada ternak tanpa dilayukan terlebih dahulu 



(dilayukan selama minimal 2 jam) atau 
pengambilan hijauan yang terlalu pagi dan masih 
banyak mengandung embun pagi 

• Pemberian pakan yang tidak teratur 
• Ternak jarang melakukan exercise  
• Keadaan kandang yang lembab 

Gejala atau tanda-tanda yang muncul pada sapi perah 
yang menderita kembung adalah mirip dengan kasus 
keracunan. Ternak kambung tampak terengah-engah, 
susah bernapas, kepala tegak (megap-megap), mulut dan 
hidung berwarna kebiruan. Bila tidak diatasi dengan 
cepat maka ternak bisa mati. 
2.Diare 

Penyebab dari diare bermacam-macam dengan 
spesifikasi feses yang berbeda pula, diantaranya : 
• Bakteri, keadaan feses seperti bubur 
• Amoeba, keadaan feses seperi bubur dan lendir 
Tanda – tanda ternak yang terkene mencret : 
• Feses yang dikeluarkan tidak padat tapi berbentuk 

seperti bubur yang biasanya berwarna hijau tau kuning 

• Ternak tidak nafsu makan 
• Ternak lesu dan pucat (Seputro, 2010) 
 
2.4 Modal Usaha 

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 pihak lain 
atau hutang (Sutrisno, 2000)   

Munawir (2001)  Modal dalam usaha peternakan 
dibedakan sifatnya menjadi dua yaitu: 
1. Modal tetap yaitu modal yang tidak habis dipakai 

pada satu periode produksi sehingga memerlukan 
perawatan agar berdaya guna dalam jangka waktu 
yang lama. Seperti tanah, ternak, gudang dan 
peralatan. 

2. Modal tidak tetap ( modal kerja) yaitu modal yang 
habis dipakai dalam sekali periode produksi seperti 
pakan, obat – obatan, kesehatan, penerangan, uang 
tunai dan piutang bank.  

 
2.5 Biaya Produksi 

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang 
diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau 
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan-tujuan tertentu, 
dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai 
pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva 
yang disebut dengan harga pokok (Mulyadi,2001). 

Firman (2010) menyatakan bahwa jenis biaya 
produksi dibedakan menjadi dua yaitu biaya tetap (fixed 
cost) dan biaya produksi atau biaya (variabel cost). Biaya 
tetap (fixed Cost) merupakan biaya yang digunakan untuk 
investasi jangka panjan, seperti pembeliuan lahan, 



bangunan, peralatan, mesin, kendaraan serta kegiatan 
lainnya yang sifatnya jangka panjang. Biaya produksi 
merupakan biaya yang diperlukan untuk kegiatan 
produksi dan sangat tergantung pada jumlah produksi dan 
harga yang berlaku.Biaya variable dalam bidang 
peternakan meliputi biaya pakan, kesehatan, pembelian 
ternak, upah tenaga kerja  dan bahan bakar, biaya 
transportasi. 

 
2.6 Penerimaan  

Penerimaan (revenue) merupakan nilai uang yang 
diperoleh produsen dari hasil penjualan output. 
Penerimaan dari suatu usaha ternak sapi perah terdiri dari 
penjualan susu, penjualan sapi tidak produktif, penjualan 
pedet dan penjualan pupuk kandang (Firman, 2010). 

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 
dijadikan konsumsi. Hasil fisik itu dapat dikatan sebagai 
penerimaan apabila produksi secara  fisik itu ditukarkan 
dengan sejumlah uang atau harga. Harga pada saat 
penukaran sangat menentukan besarnya penerimaan 
merupakan nilai produk yang dinyatakan dalam bentuk 
uang. 
 
 
 



2.7 Keuntungan 
Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan 

dan biaya atau pengeluaran (Firman, 2010). Nirwana 
(2003) menyatakan bahwa pendapatan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor antara lain skala usaha, efisiensi 
penggunakan tenaga kerja, produksi yang dihasilkan, 
modal, pemasaran hasil dan tingkat pengetahuan ternak.  

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 despresi, dan cukup untuk 
membayar upah dan jasa-jasa lain yang dilibatkan dalam 
usaha (Riyanto, 1999). 
 
2.8 Analisis Break Even Point (BEP) 

BEP adalah keadaan suatu usaha yang tidak 
memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Suatu usaha 
dikatakan impas apabila jika jumlah pendapat (revenues) 
sama dengan jumlah biaya atau apabila laba kontribusi 
hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja, 
dari nilai BEP dapat diketahui pada tingkat produksi dan 
harga berapa suatu usaha peternakan tidak memberikan 
keuntungan dan tidak pula mengalami kerugian. 
(Mulyadi, 2001) 

Analisis BEP adalah suatu teknik analisa untuk 
mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, 
keuntungan dan volume kegiatan. Apabila suatu 
perusahaan hanya mempunyai biaya variabel saja, maka 



tidak akan muncul masalah BEP dalam perusahaan 
tersebut. Masalah BEP baru muncul apabila suatu 
perusahaan disamping mempunyai biaya variabel juga 
mempunyai biaya tetap (Riyanto,2001). 
 
2.9 Rentabilitas  

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba atau keuntungan dari seluruh modal 
yang dimilikinya.Ratio sering disebut rentabilitas 
ekonomis yang di singkat RE (Heru, 2011). 

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 
memperoleh keuntungan. Rentabilitas ekonomis 
mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh 
laba dari operasi perusahaan, karena hasil yang ingin 
diukur, maka dipergunakan laba sebelum bunga dan 
pajak. Aktiva yang dipergunakan untuk mengukur 
kemampuan memperoleh laba operasi adalah aktiva 
operasional (Munawir, 2001). 

Tjiptoadinugroho (1989) menyatakan tentang kriteria 
persentase 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 merupakan alat pembanding pada 
brerbagai alternative investasi atau 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 ditanamankan karena rentabilitas 
yang dinyatakan dalam rangka relative. Tingkat 
rentabilitas mencerminkan kemampuan modal 
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, dengan 
tingkat rentabilitas yang tinggi dapat mencerminkan 
efisiensi yang tinggi pula (Riyanto, 1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi merupakan tempat penelitian berlangsung. 
Pemilihan lokasi penelitian secara purposive sampling 
yaitu pemilihan lokasi berdasarkan tujuan penelitian, 
bahwa perusahaan peternakan sapi perah di Desa 
Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo 
merupakan peternakan sapi perah yang belum pernah 
dievaluasi sebelumnya. Pengambilan data dilaksanakan 
pada tanggal 15 Mei sampai 15 Juni 2011. 

Obyek penelitian adalah perusahaan peternakan sapi 
perah di Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten 
Sidoajo. Kecamatan Krian terdiri dari 22 desa dan desa 
yang memiliki ternak sapi perah adalah 2 desa yaitu Desa 
Tropodo dan Desa Sedengan Mijen. Desa Tropodo 
memiliki 2 peternak sapi perah dan Desa Sedengan Mijen 
memiliki 3 peternak sapi perah. Tingkat usaha sapi perah 
di Desa Tropodo sudah tergolong dalam perusahaan 
sedangkan tingkat usaha sapi perah di Desa Sedengan 
Mijen masih tergolong peternakan rakyat. Alasan 
pemilihan obyek penelitian ini adalah perusahaan 
peternakan sapi perah di desa Tropodo merupakan 
perusahaan sapi perah dengan skala besar (kepemilikan 
ternak sapi perah >100 ekor) dan sudah didaftarkan ke 
badan industri. 

Perusahaan peternakan sapi perah di Desa Tropodo 
merupakan usaha peternakan sapi perah di daerah dataran 



rendah yang tengah mengalami perkembangan usaha 
tetapi belum pernah dilakukan analisa usaha sebelumnya. 
Berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian, 
peternakan sapi perah di Desa Tropodo tersebut 
memberikan kesempatan dan kemudahan untuk 
penelitian. 
 
3.2 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
studi kasus, dengan kasus berupa perusahaan peternakan 
sapi perah. Pengambilan sampel sesuai dengan jumlah 
perusahaan peternak sapi perah yang ada di Desa 
Tropodo dan juga memliki usaha industri tahu sebagai 
usaha sampingan, sehingga ternak sapi perah yang 
dipelihara diberi pakan ampas tahu sebagai nilai tambah 
dari perusahaan peternakan sapi perah maupun usaha 
industri tahu yang dilakukan oleh kedua perusahaan.   

Metode studi kasus (case study) adalah penelitian 
tentang subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu 
fase spesifik atau khas dan keseluruhan personalitas. 
Studi kasus yang memusatkan diri secara intensif dan 
mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan 
mempelajarinya sebagai suatu kasus (Wirartha, 2005). 
 
3.3 Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi (Nasir,2003) : 

1. Observasi langsung  



Pengumpulan data dengan observasi langsung 
adalah cara pengambilan data dengan 
menggunakan alat untuk keperluan tersebut  

2. Wawancara  
Wawancara adalah proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 
tanya jawab sambil bertatap muka antara si 
pewawancara dengan si responden dengan 
menggunakan kuisioner (panduan wawancara)  

3. Dokumentasi 
Teknik pengumpulan data dengan cara menyalin 
data atau dengan mengumpulkan arsip-arsip atau 
dokumen dari perusahaan yang dapat 
dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

Data yang diperoleh dari metode pengumpulan data 
ini adalah data primer dan data skunder. Data primer 
merupakan data yang diperoleh dari  hasil wawancara 
atau pengisian kuisioner, data primer berupa data-data 
yang berkaitan dengan Analisa Usaha pada peternakan 
sapi perah di desa Tropodo. Pada penelitian ini data 
primer diperoleh dari peternak untuk mendapatkan 
informasi yang meliputi data keuangan berupa 
pemasukan dan pengeluaran, rincian biaya dan dokumen-
dokumen keuangan lain yang mendukung. Sedangkan 
data skunder merupakan data yang dikumpulkan secara 
tidak langsung dari sumber-sumber lain misalnya buku, 
surat kabar atau dari perusahaan. 

 
 



3.4 Analisis Data  
Penelitian ini menggunakan analisis data secara 

deskriptif, menurut Wisadirana (2005) bahwa analisis 
deskriptif merupakan penggunaan tabel-tabel dari angka-
angka yang tersedia misalnya yang berasal dari 
pendapatan, penerimaan, modal, kemudian melakukan 
uraian-uraian serta perhitungan dengan menggunakan 
rumus-rumus ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian 
sehingga memberikan gambaran realistis yang ditemukan 
dari hasil penelitian. Rumus yang digunakan antara lain: 

1. Biaya total (Nirwana, 2003) 
TC = FC + VC 
Keterangan : 
TC : Total Cost (total biaya) 
FC : Fixed Cost (biaya tetap) 
VC : Variabel Cost (biaya tidak tetap) 
 

2. Penerimaan Total (Nirwana, 2003) 
TR = Pq x Q 
Keterangan : 
TR : Total Revenue (Total penerimaan) 
Pq  : Price of quantity (Hargga satuan) 
Q   : Quantity (Output) 
 

3. Pendapatan (Nirwana,2003) 
π = TR – TC 
Keterangan : 
π   :  Pendapatan (Rp/bulan) 
TR : Total Penerimaan (Rp/bulan) 



TC : Total Biaya (Rp/bulan) 
 

4. Penyusutan  
Perhitungan penyusutan dengan 

menggunakan metode garis lurus (straight line 
method), yaitu pembagian nilai awal setelah 
dikurangi nilai akhir oleh waktu pemakaian. 
(Prawirokusumo, 1990) 
D = HAw - HAk  
             WP 
 
Keterangan : 
D : Depresiasi atau  penyusutan (Rp/tahun) 
HAw : Nilai awal barang (Rp) 
HAk : Nilai akhir barang (Rp) 
WP : Waktu Pakai (Tahun) 

 
5. Break Event Point (BEP)  (Prawirokusumo, 

1990) 
BEP hasil  =      Biaya Total 
    Harga Penjualan 
 
BEP Harga  =   Biaya Total 
   Total Produksi 
 

6. Rentabilitas Usaha (Nirwana, 2003) 
R = L  x 100 % 
      M 
 



 
Keterangan : 
R : Rentability (rentabilitas) 
L : Profit (laba bersih) 
M : Modal sendiri  
 

Kriteria persentase 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. 

 
3.5 Batasan Istilah 

1. Usaha Utama merupakan usaha yang dijadikan 
andalan utama dalam perusahaan, yaitu usaha 
tahu. 

2. Usaha Sampingan merupakan usaha lain atau 
profesi lain yang ditangani di luar pekerjaan 
utama yang dilakukan dan mempunyai 
kesinambungan dengan pekerjaan utama untuk 
menambah penghasilan, yaitu peternakan sapi 
perah. 



3. Sapi induk produktif merupakan sapi induk 
laktasi ketika penelitian dilakukan. 

4. Sapi non produktif merupakan sapi yang belum 
bisa menghasilkan susu ataupun dalam masa 
dikeringkan, belum bisa dikawinkan dan bukan 
merupakan pejantan pemacek. 

5. ST merupakan satuan ternak berdasarkan ternak 
yang dimiliki perusahaan peternakan yaitu: 1 ST 
untuk satu ekor ternak dewasa umur lebih dari 
dua tahun, ½ ST untuk satu ternak muda dengan 
umur 1-2 tahun dan ¼ ST untuk satu ekor ternak 
pedet dengan umur kurang dari 1 tahun, tahu, 
garam dan tetes tebu. 

6. Pakan tambahan merupakan pakan yang diberikan 
untuk memenuhi kebutuhan ternak yang belum 
tercukupi oleh pakan hijauan, pakan tambahan 
terdiri dari : gamblong, bekatul, bungkil kelapa 
(kopra), tumpi jagung, tepung gaplek (ampas 
singkong), kulit kopi, ampas tahu, garam dan 
tetes tebu.  

7. Biaya produksi merupakan biaya yang digunakan 
dalam proses produksi dan biaya produksi terbagi 
menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap. 

8. Merumput merupakan sebutan pekerjaan di lokasi 
penelitian untuk mencacah rumput dan memeberi 
pakan.  

9. Biaya tetap merupakan biaya tidak habis dalam 
satu periode produksi dan mengalami penyusutan 
berdasarkan jenis dan waktu. 



10. Penyusutan merupakan penurunan nilai faktor-
faktor produksi akibat penggunaan dalam proses 
produksi. Penyusutan dihitung menurut metode 
“Straight Line” yaitu nilai-nilai awal setelah 
dikurangi nilai akhir oleh waktu pemakaian. 

11. Biaya tidak tetap merupakan biaya yang habis 
dipakai dalam satu periode produksi (satu bulan). 

12. Penerimaan merupakan hasil yang diperoleh dari 
penjualan hasil produksi. 

13. Pendapatan merupakan selisih antara total 
penerimaan dengan total biaya produksi. 

14. BEP (Break Event Point) merupakan suatu 
keadaan dimana suatu usaha tidak untung maupun 
tidak rugi, dengan kata lain adalah titik impas. 

15. Rentabilitas merupakan kemampuan suatu usaha 
untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksakan di Desa Tropodo, yang 
merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah 
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Desa Tropodo 
terletak 4 km dari Kecamatan Krian dan 20 km dari 
Kabupaten  Sidoarjo. Batas-batas Desa Tropodo adalah 
sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Desa 
Katerungan Kecamatan Krian, sebelah barat berbatasan 
dengan Desa Seketi Kecamatan Balongbendo, sebelah 
selatan berbatasan dengan Desa Watoetoelis, Kecamatan 
Prambon dan Sebelah timur berbatasan dengan Desa 
Sedengan Mijen, kecamatan Krian, denah lokasi 
penelitian terlampir pada Lampiran 1. 

Data topografi keadaan wilayah desa Tropodo 
berada pada ketinggian ±12 meter di atas permukaan laut 
(dpl) dengan suhu udara rata-rata 26-32ºC dan 
kelembaban 60-80%. Kondisi lingkungan seperti ini 
sesuai untuk peternakan sapi perah PFH (Peranakan 
Friesian Holstein) karena sapi PFH merupakan sapi 
turunan dari sapi jawa dan FH sehingga dapat di 
ternakkan pada suhu 37ºC, menurut Firman (2010), 
bahwa daerah yang cocok untuk peternakan sapi perah 
FH di Indonesia adalah di tempat yang ketinggian 750-
1.250 meter diatas permukaan permukaaan laut dan 
bersuhu 17-22 ºC dengan kelembapan 55%.  



Perusahaan peternakan sapi perah di desa Tropodo 
jika ditinjau dari segi transportasi telah memenuhi syarat 
karena jalan yang menghubungkan antara desa Tropodo 
dengan jalan raya krian adalah sekitar 500 m, dan jalan 
penghubung antara lokasi peternakan dan jalan raya 
sudah memadai. Sehingga pemasaran hasil peternakan 
yaitu susu serta pemasokan bahan baku untuk ternak juga 
dapat berjalan lancar, Rasyaf (2004) menyatakan bahwa 
lokasi peternakan hendaknya mudah dijangkau serta 
tidak jauh dari pusat pasokan bahan baku dan lokasi 
pemasaran. 

Desa Tropodo memiliki luas wilayah 162.151 Ha. 
Data monografi tahun 2010 menunjukkan bahwa di 
wilayah desa Tropodo yang terdiri dari 4 dusun dan 
mempunyai jumlah penduduk sebesar 4.086 jiwa, dengan 
pembagian 2.033 jiwa yang berjenis kelamin pria, 2.953 
jiwa yang berjenis kelamin wanita dan terdiri dari 1.189 
kepala keluarga. Mata pencaharian penduduk sebagian 
besar adalah pekerja swasta dengan pertimbangan bahwa 
di wilayah Sidoarjo merupakan daerah industri sehingga 
sebagian besar masyarakatnya tidak terkecuali Desa 
Tropodo lebih memilih sebagai pegawai swasta, yaitu 
sebesar 830 jiwa atau sebesar 48,31 persen. Mata 
pencaharian penduduk Desa Tropodo dicantumkan pada 
Tabel 6. 

 
 
 
 



Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk Desa Tropodo 
 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 
(jiwa) 

Persentase 
(%) 

1 Swasta 830 48,31 
2 Pedagang 423 24,62 
3 Tani 202 11,76 
4 Buruh Tani 81 4,71 
5 Pertukangan 77 4,48 
6 PNS 59 3,43 
7 Pensiunan 23 1,34 
8 ABRI 23 1,34 

Total 1718 100 
 

Sumber : Monografi Desa Tropodo tahun 2010 
 

Tabel 6. menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai 
peternak tidak ada di Desa Tropodo, pada perusahaan 
peternakan sapi perah di Desa Tropodo dikategorikan 
sebagai pedagang. Tabel 6. menunjukkan bahwa mata 
pencaharian sebagai pedagang sebanyak 423 jiwa atau 
24,62% dari seluruh mata pencaharian di Desa Tropodo. 
 
4.2 Karakteristik Responden   

Responden penelitian adalah perusahaan peternakan 
sapi perah di desa Tropodo yaitu UD. Mulya Jati dan 
UD. Anugrah. Perusahaan peternakan sapi perah UD. 
Mulya jati berdiri sejak tahun 2007. UD. Mulya Jati 
terletak di Dusun Klagen, Desa Tropodo dengan luas area 
perusahaan 1.750 m² dan kepemilikan ternak sebanyak 



395 ekor, sedangkan UD. Anugrah berdiri sejak tahun 
2008. UD. Anugrah terletak di Dusun Klagen, Desa 
Tropodo dengan luas area perusahaan 750 m² dan 
kepemilikan ternak sebanyak 135 ekor. 

Pengambilan responden digunakan sebagai sumber 
data primer dan dijadikan sebagai informasi tentang 
identitas perusahaan serta keadaan usahanya, data ini 
meliputi: nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 
pengalaman berternak, pekerjaan utama, pekerjaan 
sampingan, dan kepemilikan ternak. Karakteristik 
respoden dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini. 

 
Tabel.7 Karakteristrik Responden di Desa Tropodo 

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo 
 
No Unsur Karakteristik Respoden 
1 Nama Perusahaan 

peternakan sapi perah 
UD. Mulya Jati UD. Anugrah 

2 Nama Peternak/Pemilik 
Perusahaan Peternakan Sapi 
Perah 

H. Umar Amin H. M. Gufron 

3 Umur Peternak (Tahun) 54 50 
4 Tingkat Pendidikan Peternak STM SMA 

  5 Pengalaman Berternak (tahun) 24 23 
6 Usaha Utama Industri Tahu Industri Tahu 
7 Usaha Sampingan Berternak sapi 

perah  
Berternak 
sapi perah  

8 Kepemilikan Ternak (Ekor) 395 135 
 
Sumber: Data primer diolah 
 
 
 



4.2.2 Umur Peternak 
Umur berkaitan dengan kemampuan fisik dan 

berfikir terhadap tingkat adopsi dan inovasi peternak. 
Umur merupakan salah satu variabel yang menentukan 
didalam melakukan salah satu usaha. Umur berkaitan erat 
dengan kemampuan fisik dan daya pikir peternak. 
Menurut Mantra (2000), umur produktif berkisar antara 
umur lebih dari 15 tahun dan kurang dari 64 tahun. 

Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa peternak 
perusahaan peternakan sapi perah di desa tropodo 
memiliki umur yaitu H.Umar adalah 54 tahun dan 
H.Gufron adalah 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 
peternak perusahaan peternakan sapi perah di Desa 
Tropodo pada usia produktif. 
 
4.2.2 Pendidikan Peternak 

Tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai indikator 
awal untuk mengetahui tingkat kemampuan peternak 
dalam menerima suatu informasi, serta kemampuan 
peternak dalam menerima dan mengelola usaha 
peternakannya. Peternak di desa Tropodo telah menjalani 
pendidikan formal. Data pada Tabel 7 menunjukkan 
bahwa tingkat pendidikan peternak sapi perah di desa 
tropodo adalah STM dan SMA. 

 
4.2.3 Pengalaman Berternak  

Pengalaman berternak yang diperoleh oleh peternak 
berkaiatan erat dengan lama usaha yang dijalankan oleh 
peternak. Lama usaha merupakan pengalaman yang dapat 



diambil manfaatnya, sehingga dapat membantu peternak 
dalam usahanya. Slamet (1996) menyatakan bahwa 
pengalaman yang diperoleh seseorang akan memberikan 
pengaruh terhadap perilakunya yang meliputi 
pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Pengalaman akan 
mempengaruhi pemahaman peternak dalam upaya 
perbaikan manajemen didalam upayanya menunjang 
manajemen usaha peternakan yang digeluti.  

Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa pengalaman 
beternak kedua respoden yaitu 24 tahun dan 23 tahun, 
dari sini dapat diketahui bahwa responden memiliki 
pengalaman beternak yang cukup lama. Usaha 
peternakan sapi perah yang dijalankan semakin lama 
akan memberikan suatu pengalaman tentang pemahaman, 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik 
dalam mengembangkan usaha. 

 
4.2.4 Usaha Utama 

Karakteristik jenis usaha adalah usaha yang sedang 
dilakukan oleh subyek pelaku. Jenis pekerjaan tersebut 
dikelompokkan atas macam pekerjaan tertentu yang 
pernah atau sedang dilakukan subyek pelaku yang 
bersangkutan (Mantra, 2000). Data dari Tebel 7 
menunjukkan bahwa industri tahu merupakan pekerjaan 
utama responden.  
 
4.2.5 Usaha Sampingan 

Usaha sampingan yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah usaha lain atau profesi lain yang ditangani di 



luar pekerjaan utama yang dilakukan dan mempunyai 
kesinambungan dengan pekerjaan utama untuk 
menambah penghasilan. Data dari tebel 7 menunjukkan 
bahwa usaha sampingan yang dilakukan oleh kedua 
reponden adalah usaha peternakan sapi perah. Usaha 
peternakan sapi perah yang dilakukan memiliki 
kesinambungan dengan usaha utama yaitu limbah dari 
usaha tahu berupa ampas tahu dapat dijadikan pakan 
ternak sapi perah, sehingga dapat memperkecil biaya 
produksi yaitu pakan. 
 
4.2.6 Pemilikan Ternak Sapi Perah 

Pemilikan ternak sapi perah adalah jumlah ternak 
sapi perah yang diusahakan atau dipelihara oleh peternak. 
Pemilikan ternak sapi perah bervariasi dari pedet sampai 
dewasa. Prodjodiharjo (1989) menyatakan bahwa kondisi 
ternak sapi perah berdasarkan satuan ternak (animal unit) 
adalah sebagai berikut: 
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 oleh peternak di desa 
Topodo berdasarkan keadaan fisiologis dan satuan ternak 
tercantum dalam Tabel 8. 
 
 
 



Tabel 8. Jumlah dan Komposisi Sapi Perah yang 
Dipelihara Berdasarkan Keadaan Fisiologis 
(dalam Ekor dan Satuan Ternak / ST) 

 
No Jenis Sapi Jumlah 

(Ekor) 
Satuan 
Ternak 

Persentase 
(%) 

UD.Mulya Jati 
1 Sapi dewasa : 

• Sapi laktasi 
• Sapi kering 

 
250 
10 

 
250 
10 

 
63,3 
2,5 

2 Sapi dara  40 20 10,1 
3 Sapi jantan umur 1-1,5 th 25 12,5 6,3 
4 Pedet : 

• Pedet lepas sapih 
• Pedet pra sapih 

 
40 
30 

 
10 
7,5 

 
10,1 
7,5 

Jumlah 395 310 100 
UD. Anugrah 
1 Sapi dewasa : 

• Sapi laktasi 
• Sapi kering 

 
54 
9 

 
54 
9 

 
40 
6,6 

2 Sapi dara  31 15,5 22,9 
3 Sapi  jantan umur 1-1,5 th 10 10 7,4 
4 Pedet : 

• Pedet lepas sapih 
• Pedet pra sapih 

 
16 
15 

 
4 

3,75 

 
11,8 
11,1 

Jumlah 135 96,25 100 
 

Sumber : Data primer diolah 
Tabel 8 menunjukkan bahwa populasi sapi perah di 

UD.Mulya Jati sebanyak 395 ekor atau 310 ST dengan 
rincian sapi produktif (terdiri dari sapi laktasi) berjumlah 
250 ekor atau 250 ST, sedangkan sapi non produktif 
(terdiri dari sapi kering, sapi jantan umur 1-1,5 tahun, 
dara, dan pedet) berjumlah 145 ekor atau 60 ST, sehingga  
ratio perbandingan antara sapi produktif dan sapi non 



produktif UD. Mulya Jati adalah 66 : 34 persen. 
Sedangkan populasi sapi perah UD.Anugrah sebanyak 
135 ekor yang mempunyai 96,25 ST dengan jumlah sapi 
produktif (terdiri dari sapi laktasi) berjumlah 54 ekor atau 
54 ST, sedangkan sapi non produktif (terdiri dari sapi 
kering, sapi jantan umur 1-1,5 tahun, dara, dan pedet) 
berjumlah 81 ekor atau 42,25 ST, sehingga ratio 
perbandingan antara sapi produktif dan sapi non 
produktif adalah 40 : 60  persen. Krishna (2009) 
menyatakan bahwa ratio pemeliharaan antara sapi 
produktif dan sapi non produktif yang baik adalah 60 :  
40 persen, artinya jika jumlah sapi adalah 10 ekor, maka 
6 ekor sapi produktif dan 4 ekor sapi non produktif. 
Uraian diatas menunjukkan bahwa UD.Mulya Jati sudah 
sesuai dengan pendapat Krishna (2009), sedangkan UD. 
Anugrah tidak sesuai. Tingginya perbedaan rasio antara 
sapi produktif dengan sapi non produktif menunjukkan 
perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan 
penerimaan tidak sebanding. Jumlah sapi non produktif 
yang lebih banyak akan mempengaruhi besarnya biaya 
produksi yang bisa saja lebih besar dari penerimaan yang 
akan didapatkan, sehingga usaha peternakan bisa merugi.  
 
4.3 Tatalaksana Pemeliharaan Sapi Perah 
4.3.1 Jenis Sapi Perah dan bibit sapi perah 

Bibit sapi perah di UD. Mulya Jati dan UD. Anugrah 
didatangkan dari daerah Boyolali, Jawa Tengah, hal ini 
karena harga yang terjangkau dibandingkan 
mendatangkan bibit dari Grati Pasuruan, Jawa Timur 



yang harganya jauh lebih mahal. Bibit yang dipilih 
adalah sapi perah bangsa PFH (Peranakan Friesian 
Holstein) laktasi pertama dengan pertimbangan sapi 
sudah memproduksi susu sehingga sudah ada pemasukan. 

Sapi PFH merupakan hasil persilangan antara sapi 
asli Indonesia yakni sapi Jawa atau madura dengan sapi 
Friesian Holstein (FH), dengan ciri menyerupai sapi FH, 
produksi susu relatif lebih rendah daripada FH, badannya 
lebih kecil dari FH, tidak berpunuk, warna belang hitam 
putih dan pada bagian dahi terdapat segitiga berwarna 
putih (Abrianto, 2011).  

 
4.3.2 Perkandangan 

Kandang dan peralatan kandang merupakan 
prasarana dan sarana yang penting bagi usaha sapi perah, 
khususnya sapi perah yang dipelihara dengan sistem 
dikandangkan. (Firman, 2010) 

Luas area kandang UD. Mulya Jati adalah 1.750 m² 
dan  UD. Anugrah adalah 750 m². Lokasi kandang ternak 
di lokasi penelitian berada di halaman belakang rumah 
peternak, berjarak 1-3 meter dari rumah. Lokasi kandang 
yang berada di halaman belakang rumah tidak sesuai 
dengan Syarief dan Sumoprastowo (1984) yang 
menyatakan bahwa lokasi kandang hendaknya tidak 
berdekatan dengan perumahan rakyat karena akan 
menggangggu kesehatan dan ketenangan masyarakat. Di 
belakang kandang terdapat kebun rumput yang fungsinya 
sebagai drainase kotoran ternak untuk pemupukan. 



Komponen dari kandang di lokasi penelitian dibagi 
menjadi beberapa bagian sebagai berikut : 
4.3.2.1 Tipe Kandang 

Kandang merupakan salah satu sarana pokok yang 
langsung maupun tidak langsung menentukan 
keberhasilan usaha ternak sapi perah. Tipe kandang yang 
digunakan oleh perusahaan peternakan sapi perah di desa 
Tropodo pada umumnya untuk sapi laktasi, dara,lepas 
sapih dan pejantan adalah tipe kandang dua baris (two 
row plan) atau biasa disebut tipe kandang ganda (double 
stall), dimana sapi perah ditempatkan dengan sistem 
berhadap-hadapan (head to head) dan ada juga dengan 
sistem bertolak belakang (tail to tail). 

Menurut Krisna,dkk (2009) konvenisonal dibatasi 
atas dua tipe, yaitu tipe satu baris dan tipe dua baris. Sapi 
perah di tempatkan dalam dua baris dengan saling 
berhadapan atau saling bertolak belakang. Antara kedua 
baris sapi-sapi perah tersebut dibuat jalur untuk jalan. 
Tipe kandang sistem double stall dengan sistem head to 
head mempunyai keuntungan yaitu memudahkan dalam 
hal pemberian pakan dan pengontrolan, sedangkan sitem 
tail to tail mempunyai keuntungan kemudahan dalam hal 
pembersihan kotoran.  

Pedet pra sapih tipe kandang yang digunakan adalah 
kandang individual (single box). Bentuk kandang 
individual yaitu panggung rendah, sehingga 
menimbulkan kehangatan bagi pedet dan berpengaruh 
baik terhadap kesehatan pedet.  Tujuan pembuatan 
kandang pedet pra sapih adalah untuk memudahkan 



dalam pengontrolan dan pembersihan, sehingga akan 
meminimalkan angka kematian pedet. Foto dan sketsa 
kandang di lokasi penelitian terlampir (Lampiran 2-6) . 
 
4.3.2.2 Luas Kandang 

Ukuran kandang tipe dua baris (Two Row Plan) 
dilokasi penelitian adalah panjang dan lebar kandang per 
ekor adalah 200 cm dan 150 cm. Panjang, lebar dalam, 
lebar luar, tinggi depan, tinggi belakang palungan 
masing-masing adalah 150 cm, 45 cm, 55 cm,  80 cm, 50 
cm. Lebar selokan adalah 30 cm. Lebar jalan adalah 200 
cm dan kemiringan kandang adalah 4 cm.  

Ukuran kandang box individual dilokasi penelitian 
adalah panjang, lebar dan tinggi kandang masing-masing 
150 cm, 100 cm, dan 125 cm. Tinggi kandang dari lantai 
50 cm. Palungan pakan adalah panjang , lebar dalam, 
lebar luar dan tinggi masing-masing 100 cm, 30 cm, 60 
cm dan 75 cm. ukuran kadang box idividual ini sesuia 
dengan Susilorini, Sawitri, Muharlien, 2008 kandang 
pedet pra sapih yaitu kandang individual (single box)  
berukuran panjang 150 cm, lebar 100 cm, dan tinggi 125-
150 cm. 

  
4.3.2.3 Tipe Atap 

Tipe atap yang digunakan umumnya menggunakan 
tipe atap gable yaitu tipe atap yang terdiri atas dua sisi 
dan tidak terdapat lubang diantaranya. Tujuan dari 
penggunaan tipe atap gable adalah untuk memperkecil 
biaya produksi, karena tidak membutuhkan bahan dasar 



seperti kayu dan asbes terlalu banyak. Kerugian dari 
penggunaan tipe atap gable adalah akan mengakibatkan 
suhu didalam kandang menjadi panas sehingga dibuat 
yang cukup tinggi sekitar 5 meter supaya panasnya tidak 
begitu berpengaruh langsung pada sapi. 
 
4.3.2.4 Bahan Dasar Pembuatan Kandang  

Bangunan kandang di tempat lokasi dibuat permanen 
dengan bahan dasar pembuatan kandang adalah sebagai 
berikut: dinding terbuat dari semen dan batu bata, lantai 
terbuat dari semen dan dilapisi karpet yang terbuat dari 
karet. Lantai dibuat agak miring ke selokan agar 
mempermudah pembersihan kotoran. Peternak sapi perah 
di desa Tropodo menggunakan karpet dengan tujuan agar 
lantai tidak licin dan menghindarkan sapi terpeleset serta 
menghindarkan penyakit kuku pada ternak sapi perah. 

Menurut Krishna,dkk (2009) menyatakan bahwa 
kontruksi kandang harus kuat dan tahan lama, penataan 
dan perlengkapan kandang hendaknya dapat memberikan 
kenyamanan kerja maupun ternak. Bahan dasar 
pembuatan kandang disesuaikan daengan lokasi. Lantai 
kandang dibuat dari semen, lantai dibuat miring yaitu 2-
5%. Lantai diberi alas lantai (bedding) dengan matras 
karet atau jerami padi dan serbuk gergaji yang fungsinya 
agar tidak licin.   

Perusahaan peternakan sapi perah di desa Tropodo 
dalam hal menjaga kebersihan dilakukan pembersihan 
kandang setiap hari dua kali yaitu pada saat sebelum 
dilakukan pemerahan pagi dan sore. Tujuan dilakukan 



pembersihan kandang yaitu untuk mengurangi 
penyebaran penyakit yang dapat menyerang ternak dan 
agar dapat mendapatkan susu yang bersih, tidak tercemar 
oleh kotoran yang ada disekitar kandang dan susu tidak 
bau kotoran, sebab susu mudah sekali menyerap bau dari 
sekitarnya sehingga akan meingkatkan kualitas susu yang 
dihasilkan. 
 
4.3.3 Pemberian Pakan dan Minum 

Jenis pakan yang diberikan terdiri dari pakan hijauan 
dan pakan tambahan. Pakan hijauan yang diberikan 
adalah rumput gajah (Pennisetum Purpureum). Menurut 
Anonimous (2008d), sumber utama energi untuk ternak 
adalah karbohidrat dan lemak. Sedangkan dalam hijauan, 
50%-80% bahan keringnya adalah karbohidrat. Jadi 
pemberian hijauan yang berupa rumput gajah ini akan 
memberikan suplai energi pada ternak. Pemberian 
hijauan juga akan meningkatkan kadar lemak susu pada 
sapi laktasi. 

 Pakan hijauan yang diberikan dalam bentuk segar 
dan sebelum diberikan dicacah terlebih dahulu dengan 
cara dicacah secara manual, Menurut Kuswadi (2000) 
yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan konsumsi 
pakan ternak perlu dilakukan pencacahan pada rumput 
yang diberikan. 

Pakan tambahan yang diberikan  terdiri dari 
gamblong, bekatul, bungkil kelapa (kopra), tumpi jagung, 
tepung gaplek (ampas singkong), kulit kopi, ampas tahu, 
garam dan tetes tebu. Tata laksana pemberian pakan 



tambahan adalah di combor dengan ampas tahu karena 
ampas tahu banyak mengandung air. Tujuan pemberian 
pakan tambahan adalah untuk mensuplai energi 
tambahan yang tidak terpenuhi oleh hijauan. Peranan 
energi pada sapi laktasi penting sebagai sumber energi 
untuk hidup pokok serta produksi susu. Susunan, jumlah, 
persentase dan harga pakan tambahan per hari dilokasi 
penelitian terdapat pada Tabel 9. 
Tabel 9. Susunan, Jumlah, Persentase dan Harga pakan 

tambahan dilokasi Penelitian (Kg/Rp/hari) 
 

Item Perusahaan Harga/
Kg 

(Rp) 
UD.Mulya Jati UD. Anugrah 
Jumlah 

(Kg)/hari 
(%) Jumlah 

(Kg)/hari 
(%) 

Gamblong 3570 52,2 1220 52,2  225 
Gaplek  150 2,1 51 2,1 1.400 
Kulit kopi 75 1,09 25 1,09  400 
Bungkil kelapa 75 1,09 25 1,09  2.200 
Bekatul 400 5,8 140 5,8  1.100 
Tumpi jagung 75 1,09 25 1,09  600 
Ampas tahu 2.455 35,7 674 35,7 150 
Tetes tebu 15 0,2 5 0,2  1.521 
Garam  50 0,7 15 0,7 1.140 
Total 6865 100 2180 100 8.736 

 
Sumber : Data Primer Diolah 
 

Tabel 9 menunjukkan bahwa pemberian pakan 
tambahan di UD. Mulya Jati dan UD. Annugrah memiliki 
komposisi dan persentase pemberian pakan tambahan 



yang sama dan kedua perusahaan tersebut menggunakan 
pakan tambahan dari produksi pabrik pakan di wilayah 
surabaya, serta menggunakan pakan limbah tahu yang 
diproduksi dari usaha sampingan yang dijalankan.  

Kandungan nutrisi BK (Bahan Kering) dan PK 
(Protein Kasar)  dari masing-masing bahan pakan hijuan 
dan pakan tambahan dapat diketahui dari perbandingan 
dengan literatur, perbandingan kandungan nutrisi dengan 
literatur untuk mengetahui kandungan nutrisi dari 
masing-masing bahan pakan walupun itu tidak 
sepenuhnya sama tetapi mendekati, dengan hasil sebagai 
berikut: 
Tabel 10. Kandungan Nutrisi (BK dan PK) Pakan 

Hijauan dan Pakan Tambahan 
 

        Sumber : 
        1.) Harfiah (2005) 
        2.) Indarto (2009) 
        3.) Sriyati (2009) 
        4.) Halim (2005) 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Jenis Pakan Kandungan 
Nutrisi 

BK 
% 

PK % 

Pakan Hijauan 
Rumput Gajah 1 16,92 10,07 
Pakan Tambahan 
Gamblong 2 80 2,83 
Gaplek 2 80 3 
Kulit kopi 3 80 10,4 
Bungkil kelapa 4 86 18,6 
Bekatul 4 86 8,5 
Tumpi jagung 4 86 8,9 
Ampas tahu 2 50 25,4 
Tetes tebu 4  4,5 3 
Garam 4 100 0 



Tabel 10. menunjukkan kandungan nutrisi BK dan 
PK dari pakan hijauan dan pakan tambahan yang 
diberikan di lokasi penelitian, dari kandungan BK dan 
PK yang diperoleh dapat dihitung kandungan BK dan PK 
dari pakan yang diberikan. Kandungan BK dan PK dari 
pakan tambahan yang diberikan di lokasi penelitian 
terdapat pada Tabel 11.  
Tabel 11. Kandungan BK dan PK Pakan Tambahan di 
Lokasi Penelitian 
 
Bahan 
Pakan  

Persentase BK 
% 

PK 
% 

Kadar BK 
pada 
pakan 
tambahan 
(%) 

Kadar PK 
pada 
pakan 
tambahan 
(%) 

Gamblong  52,2 80 2,83 41,760 1,477 
Gaplek  2,1 80 3 1,680 0,063 
Kulit kopi  1,09 80 10,4 0,872 0,113 
Bungkil 
kelapa  

1,09 
86 18,6 0,937 0,203 

Bekatul  5,8 86 8,5 4,988 0,493 
Tumpi 
jagung  

1,09 
86 8,9 0,937 0,097 

Ampas 
tahu  

35,7 50 25,4 
17,850 9,068 

Tetes tebu  0,2 4,5 3 0,009 0,006 
Garam  0,7 100 0 0,700 0,000 
Total 100 - - 69,734 11,520 

 
Sumber : Data Skunder Diolah 
 

Tabel 11. menunjukkan hasil BK dan PK dari pakan 
tambahan yang diberikan di lokasi penelitian yaitu 
perhitungan dari perkalian persentese pemberian dengan 



kandungan  BK dan PK pada ransun. komposisi BK dan 
PK dari pakan tambahan yang diberikan secara berturut-
turut adalah 69.73 % dan 11,52%.  
 
4.3.3.1 Tata Laksana Pemberian Pakan 
4.3.3.1.1. Pakan Pedet 0-4 Bulan  

Pedet adalah sebutan bagi sapi dari lahir hingga 
umur 8 bulan. Sumber nutrisi utama pedet setelah 
kelahiran adalah kolostrum, yaitu susu yang pertama 
keluar dari puting induk setelah melahirkan. Pemberian 
pakan pedet berumur 0-1 bulan dilokasi penelitian diberi 
susu induknya sebanyak 5-6 liter/ekor/hari, diberikan 
secara 2 kali yaitu pagi dan sore. Susu yang dihasilkan 
selama sekitar 7 hari pertama tersebut dinamakan 
kolostrum. Kolostrum sebagai sumber imunoglobulin 
diberikan untuk memenuhi kebutuhan antibodi pedet 
untuk membangun sistem kekebalan pasif terhadap 
penyakit. Kolostrum sebaiknya diberikan pasca kelahiran 
dalam bentuk segar (Arthington, 2001). Menurut 
(Krishna,dkk. 2009), pedet yang baru lahir diberi 
kolostrum sebanyak tiga liter dari pemerahan pertama 
setelah induk melahirkan. Setelah lebih dari 1 bulan 
pedet diberi susu 5 liter dan pakan hijauan berupa rumput 
yang dicacah halus dan dilayukan, agar pedet tidak 
kembung atau mencret sampai disapih yaitu umur 4 
bulan. Pemberian hijauan kepada pedet yang masih 
mengkonsumsi susu, hanya untuk diperkenalkan saja 
guna merangsang pertumbuhan rumen. Hijauan tersebut 
sebenarnya belum dapat dicerna secara sempurna dan 



belum memberi andil dalam memasok zat makanan 
(Imron, 2009). 
 
4.3.3.1.2 Pakan Pedet Lepas Sapih  4-8 Bulan 

Pemberian pakan pedet lepas sapih di lokasi 
penelitian adalah rumput gajah sebanyak 8 kg/ekor/hari, 
pakan tambahan 7 kg/ekor/hari dan susu bubuk skim 
kadaluarsa atau biasa disebut CMR (Calf Milk Replacer) 
yang dibuat oleh pabrik sebanyak 4 liter/ekor/ hari, 
perbandingan antara CMR dengan air adalah 1:20  atau 8 
kg susu bubuk dengan 160 liter air. Pada waktu 
penelitian bobot badan pedet lepas sapih di lokasi 
penelitian rata-rata adalah 100-150 kg. Kebutuhan BK, 
dan PK  pedet berdasarkan bobot badannya disebutkan 
dalam Tabel 12. 
Tabel 12. Kebutuhan BK dan PK pada Pedet (NRC, 

2001) 
 

Bobot Badan (kg) BK (kg) PK (kg) 
100 3,1 0,59 
150 4,2 0,67 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 13. Perhitungan kandungan BK dan PK pada 
Ransum Pakan Pedet 

 
Item  Jumlah 

yang 
diberikan 
(Kg) 

Perbandinga
n pemberian 
(%) 

BK% PK% % BK 
Pada 
Ransu
m 

%PK 
Pada 
Rans
um 

Kons
umsi 
BK 
(Kg) 

Kons
umsi 
PK 
(Kg) 

Rumput 
Gajah 

8 53 16,92 10,07 9,0 5,4 0,7 0,4 

Pakan 
Tambahan 

7 47 69,734 11,5 32,5 5,4 2,3 0,4 

Total 15 100 - - 41,6 10,8 3 0,8 

 
Sumber : Data Primer Diolah 
 

Tabel 13. menunjukkan bahwa ransum  pakan pedet 
di lokasi penelitan menghasilkan konsumsi BK 3 kg dan 
PK 0,8 kg. Konsumsi BK dan PK dari pakan yang 
diberikan sudah memenuhi kebutuhan pedet dengan berat 
badan 100kg karena menurut (NRC, 2001) kebutuhan 
BK dan PK pedet dengan bobot badan 100 kg adalah  BK 
3,1kg dan PK 0,59Kg. Sedangkan pedet dengan bobot 
badan 150 kg kebutuhan BK belum terpenuhi karena 
menurut (NRC,2001) kebutuhan BK dan PK pedet 
dengan bobot badan 150 kg adalah BK 4,2  kg dan PK 
0.67 kg sehingga pedet dengan bobot badan 150 Kg 
kekurangan BK sebesar 1,2 kg, kekurangan BK ini 
menunjukkan bahwa proporsi pakan yang diberikan 
kurang.  

 
 

 



4.3.3.1.3 Pakan Sapi Dara 
Seekor sapi dikatakan memasuki periode dara ketika 

sapi tersebut berusia 9 bulan hingga beranak pertama 
kali. Pakan sapi dara tidak berbeda jauh dengan pakan 
sapi pedet yang lepas sapih (4-8 bulan) (Rahman, 2008). 
Pemberian pakan sapi dara di lokasi penelitian adalah 
rumput gajah sebanyak 12 kg/ekor/hari, pakan tambahan 
11,5 kg/ekor/hari. Pada waktu penelitian bobot badan 
sapi dara di lokasi penelitian rata-rata adalah 200-250 kg 
dengan rata-rata panjang lingkar dada 135cm,137cm dan 
140cm. Kebutuhan BK dan PK sapi dara berdasarkan 
bobot badannya disebutkan dalam Tabel 14.  
Tabel 14. Kebutuhan BK dan PK Sapi Dara (NRC, 2001) 
 

 

 

 

 

Tabel 15. Perhitungan kandungan BK dan PK pada 
Ransum Pakan Sapi Dara 

Item  Jumlah 
yang 
diberik
an 
(Kg) 

Perbandi
ngan 
pemberia
n (%) 

BK% PK% %BK 
Pada 
Ransu
m 

%PK 
Pada 
Ransu
m 

Konsu
msi 
BK 
(Kg) 

Kons
umsi 
PK 
(Kg) 

Rumput 
Gajah 

12 51 16,92 10,07 8,6 5,1 1,04 0,62 

Pakan 
Tambahan 

11,5 49 69,734 11,5 34,2 5,6 3,93 0,65 

Total 23,5 100 - - 42,8 10,7 4,97 1,27 

Sumber : Data Primer Diolah 
 

Bobot badan (kg) BK (kg) PK (kg) 

200 4,54 0,72 
220 5,44 0,81 
250 6,35 0,86 



Tabel 15. menunjukkan bahwa ransum  pakan sapi 
dara di lokasi penelitan menghasilkan konsumsi BK 4,97 
kg dan PK 1,27 kg. Konsumsi BK dan PK dari pakan 
yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan sapi dara 
dengan berat badan 200 kg karena menurut (Anonimus, 
2008c) kebutuhan BK dan PK sapi dara dengan bobot 
badan 200 kg adalah  BK 4,54 kg dan PK 0,72 Kg. 
Sedangkan sapi dara dengan bobot badan 250 kg 
kebutuhan BK belum terpenuhi karena menurut (NRC, 
2001) kebutuhan BK dan PK sapi dara dengan bobot 
badan 250 kg adalah BK 6,35  kg dan PK 0.86 kg 
sehingga sapi dara dengan bobot badan 250 Kg 
kekurangan BK sebesar 1,38 kg. kekurangan BK ini 
menunjukkan bahwa proporsi pakan yang diberikan 
kurang. Kecukupan protein dibutuhkan guna terciptanya 
populasi mikroba rumen yang baik, hal tersebut 
dibutuhkan bagi pencernaan optimum pakan hijauan dan 
pakan tambahan. Populasi mikroba di dalam rumen juga 
akan berpengaruh terhadap konsumsi protein oleh sapi 
perah. Hasil fermentasi mikroba di dalam rumen nerupa 
asam lemak (VFA) sebagai suatu sumber energi untuk 
produksi, oleh karena itu proreoin darui pakan yang 
dikonsumsi dan dicerna di rumen akan menjamin 
pertumbuhan populasi mikroba dengan baik yang 
selanjutnya akan menjamin proses pencernaan yang 
sangat efektif (Krishna, dkk. 2009) 
 
 
 



4.3.3.1.4 Pemberian Pakan Sapi Jantan umur 1-1,5 tahun 
 Pemberian pakan sapi jantan di lokasi penelitian 

adalah rumput gajah sebanyak 10 kg/ekor/hari, pakan 
tambahan 8 kg/ekor/hari. Pada waktu penelitian bobot 
badan sapi jantan di lokasi penelitian rata-rata adalah 
220-250 kg dengan rata-rata panjang lingkar dada 137 
cm dan 140 cm. Kebutuhan BK dan PK sapi jantan 
berdasarkan bobot badannya disebutkan dalam Tabel 16 
berikut ini.  
Tabel 16. Kebutuhan BK, PK Sapi Jatan (NRC, 2001) 
 

 

 

 

          
Tabel 17. Perhitungan kandungan BK dan PK pada 

Ransum Pakan Sapi Jantan 
 

Item  Jumlah 
yang 
diberikan 
(Kg) 

Perbanding
an 
pemberian 
(%) 

BK% PK% %BK 
Pada 
Ransu
m 

%PK 
Pada 
Ransu
m 

Konsu
msi 
BK 
(Kg) 

Kons
umsi 
PK 
(Kg) 

Rumput 
Gajah 

10 55 16,92 10,07 9,3 5,5 0,93 0,55 

Pakan 
Tambahan 

8 45 69,734 11,5 31,4 5,2 2,51 0,41 

Total 18 100 - - 40,7 10,7 3,44 0,97 

 
Sumber : Data Primer Diolah 

 
 

Bobot badan (kg) BK (kg) PK (kg) 

220 5,44 0,81 
250 6,35 0,86 



Tabel 17. menunjukkan bahwa ransum  pakan sapi 
jantan di lokasi penelitan menghasilkan konsumsi BK 
3,44 kg dan PK 0,97 kg. Konsumsi BK dari pakan yang 
diberikan belum memenuhi kebutuhan sapi jantan dengan 
bobot badan 220-250 kg karena menurut (NRC, 2001) 
kebutuhan BK bobot badan 220-250 kg adalah  BK 5,44-
6,35 kg, sehingga BK kurang 2-3 kg. Sedangkan 
konsumsi PK dari pakan sudah memenuhi kebutuhan sapi 
jantan dengan bobot badan 220-25- kg karena menurut 
(NRC, 2001) kebutuhan PK bobot badan 220-250 kg 
adalah PK 0,81-0,86 kg. 
 
4.3.3.1.5 Pemberian Pakan Sapi Laktasi 

Pemberian pakan sapi laktasi di lokasi penelitian 
adalah rumput gajah sebanyak 15 kg/ekor/hari, pakan 
tambahan 23 kg/ekor/hari. Pada waktu penelitian bobot 
badan sapi laktasi di lokasi penelitian rata-rata adalah 
450-500kg dengan rata-rata panjang lingkar dada 
186cm,188cm dan 190cm. Kebutuhan BK dan PK sapi 
laktasi berdasarkan bobot badannya disebutkan dalam 
Tabel 18 berikut ini.  
Tabel 18. Kebutuhan BK dan PK Sapi Laktasi (NRC, 
2001) 
 

BB (kg) BK (kg) PK (kg) 
400 8,8 1,33 
500 9,5 1,33 

 
 



Tabel 19. Perhitungan kandungan BK dan PK pada 
Ransum Pakan Sapi Laktasi 

 
Item  Jumlah 

yang 
diberik
an 
(Kg) 

Perban
dingan 
pember
ian (%) 

BK% PK% %BK 
Pada 
Rans
um 

%PK 
Pada 
Rans
um 

Konsu
msi 
BK 
(Kg) 

Konsu
msi PK 
(Kg) 

Rumput 
Gajah 

15 40 16,92 10,07 6,7 4 1,0 0,6 

Pakan 
Tambahan 

23 60 69,73 11,5 42,2 7 9,7 1,6 

Total 38 100 - - 48,9 11 10,7 2,2 

 
Sumber : Data Primer diolah 
 

Tabel 19. menunjukkan bahwa ransum  pakan sapi 
laktasi di lokasi penelitan menghasilkan konsumsi BK 
10,7 kg dan PK 2,2 kg. Konsumsi BK dan PK dari pakan 
yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan sapi laktasi 
dengan bobot badan 450-500 kg karena menurut (NRC, 
2001) kebutuhan BK dan PK sapi laktasi dengan bobot 
badan 450-500 kg adalah  BK 8,8-9,5  kg dan PK 1,33 
Kg. Kecukupan protein merupakan suatu persayaratan 
penting untuk menghasilkan produksi susu yang tinggi. 
 
4.3.3.1.6 Pemberian Pakan Sapi Kering 

Pemberian pakan sapi kering di lokasi penelitian 
adalah rumput gajah sebanyak 15 kg/ekor/hari. Tujuan 
peternak memberi pakan rumput dan tidak menambah 
pakan tambahan atau konsentrat adalah agar saat sapi 
melahirkan pedet tidak terlalu besar sehingga dalam 



proses melahirkan tidak mengalami kesulitan. Pada 
waktu penelitian bobot badan sapi kering di lokasi 
penelitian rata-rata adalah 500-600 kg dengan rata-rata 
panjang lingkar dada 190 cm, 198 cm, 202 cm dan 205 
cm. Kebutuhan BK dan PK sapi laktasi berdasarkan 
bobot badannya disebutkan dalam Tabel 20.  
Tabel 20. Kebutuhan BK, PK dan TDN Sapi Kering 
(NRC, 2001) 
 

 

        
Tabel 21. Perhitungan kandungan BK dan PK pada 
Ransum Pakan Sapi Laktasi 
 
Item  Jumlah 

yang 
diberik
an 
(Kg) 

Perban
dingan 
pember
ian (%) 

BK% PK% %BK 
Pada 
Ransu
m 

%PK 
Pada 
Ransu
m 

Konsu
msi 
BK 
(Kg) 

Konsu
msi PK 
(Kg) 

Rumput 
Gajah 

15 100 16,92 10,07 0 10,07 2,5 1,5 

Pakan 
Tambahan 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 15 100 - - 0 10,07 2,5 1,5 

 
Sumber : Data Primer diolah 

 
 

BB (kg) BK (kg) PK (kg) 
500 9,1 4,84 
550 9,5 5,10 
600 9,8 5,53 



Tabel 21. menunjukkan bahwa ransum  pakan sapi 
kering di lokasi penelitan menghasilkan konsumsi BK 
2,5 kg dan PK 1,5 kg. Konsumsi BK dan PK dari pakan 
yang diberikan tidak memenuhi kebutuhan sapi kering 
dengan bobot badan 500-600 kg karena menurut (NRC, 
2001) kebutuhan BK dan PK sapi laktasi dengan bobot 
badan 500-600 kg adalah  BK 9,1-9,8 kg dan PK 4,84-
5,53 Kg. 

 Pemberian pakan  dilokasi penelitian tidak sesuai 
dengan Sudono, dkk (1985) bahwa sapi yang akan 
beranak sebaiknya diberi pakan, baik pakan tambahan 
maupun hijuan dengan porsi sesuai dengan batas 
maksimalnya. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan sapi 
baik induk maupun janin yang dikandungnya benar-benar 
terpenuhi.  

 
4.3.3.1.6 Pemberian minum 

Pemberian air minum yang dilakukan peternak sapi 
perah di desa Tropodo secara ad-libitum. Air dibutuhkan 
dalam jumlah besar serta harus tersedia sepanjang waktu. 
Air berfungsi sebagai buffer (penyeimbang) dan sebagai 
pengangkut nutrien ke seluruh tubuh, serta senagai salah 
satu bahan dasar darah dan susu. Seekor sapi perah 
membutuhkan air dalam jumlah lebih banyak  pada 
pemeliharaan di daerah tropis dan tambahan air 
dibutuhkan bagi sapi yang sedang laktasi (Krishna, dkk. 
2009)  

 
 



4.3.4 Manajemen Pemerahan 
Kegiatan pemerahan di perusahaan peternakan sapi 

perah di desa Tropodo dilakukan sebanyak dua kali 
sehari yaitu pada pagi pukul 03.00 WIB dan pada sore 
pukul 15.00 WIB, jadi interval pemerahannya adalah 12 
jam. Jarak pemerahan dapat menentukan jumlah susu 
yang dihasilkan. Jika jaraknya sama, yakni 12 jam, maka 
jumlah susu yang dihasilkan pada pagi dan sore hari akan 
sama. Namun, apabila jarak pemerahan tidak sama, maka 
jumlah susu yang dihasilkan pada sore hari akan lebih 
sedikit daripada susu yang dihasilkan pada pagi hari 
(Krishna, dkk. 2009) 

Manajemen pemerahan peternakan sapi perah di desa 
Tropodo dibedakan menjadi tiga tahapan yaitu : 
a.) Persiapan Pemerahan 

Persiapan pemerahan yang dilakukan adalah 
pembersihan kandang, pembersihan kandang meliputi 
pembersihan kotoran sapi, sisa pakan dan pembersihan 
lantai kandang dengan cara mengumpulkan kotoran sapi 
dengan sekop, menyapu lantai hingga bersih, serta sisa 
pakan dikumpulkan dan diangkut ketempat pembuangan 
pakan. Pembersihan kandang bertujuan untuk menjaga 
susu hasil pemerahan tidak tercermar oleh bau dari 
kotoran. Persiapan pemerahan selanjutnya adalah adalah 
memandikan sapi, terutama yang berhubungan langsung 
pada saat pemerahan, anatara lain: daerah dekat ambing, 
sisi perut kiri dan kanan, bagian ekor, pinggul, kedua 
kaki bagian belakang dan sekitarnya. Setelah 
memandikan ternak, menyiapkan peralatan pemerahan 



yang akan digunakan pada saat pemerahan yaitu ember, 
milkcan, kain saring, dan vaselin. 

 
b.) Pemerahan 

 Pelaksanaan pemerahan dimulai dengan 
mengoleskan vaselin pada puting susu terlebih dahulu. 
Vaselin berfungsi sebagai pelumas atau pelicin, sehingga 
mudahkan pelaksanaan pemerahan dan menghindarkan 
puting terluka atau lecet. Menurut Krishna,dkk (2009) 
bahwa pada waktu dimulai mengoleskan vaselin sapi 
sudah mengalami rangsangan, fungsi vaselin supaya licin 
dan juga mengurangi tekanan dari pemerah yang keras 
sehingga puting tidak mudah terluka. 

Sistem pemerahan yang dilakukan perusahaan 
peternakan di desa Tropodo adalah hand milking, sistem 
pemerahan hand milking adalah cara pemerahan dengan 
menggunakan tangan. Metode pemerahan yang 
digunakan adalah whole hand pada awal pemerahan dan 
strippen pada akhir pemerahan. Metode whole hand yaitu 
dengan memegang puting pada pangkalnya atau ditekan 
pada ibu jari dan telunjuk sebagai pengunci, sedang 
ketiga jari yang lainnya menekan secara bergantian mulai 
jari telunjuk sampai jari kelingking dan diikuti dengan 
mengendorkan tekanan bila susu sudah behasil diperah. 
Metode strippen yaitu memegang pangkal puting dengan 
ibu jari dan telunjuk kemudian diletakkan dan ditarik 
kebawah. Metode whole hand dilakukan terlebih dulu 
supaya puting tidak mudah kendor atau melar dan 
menjadi panjang ke bawah, karena metode whole hand 



tidak menarik puting melainkan hanya mengunci dan 
memeras, sedangkan metode strippen pada akhir 
pemerahan fungsinya adalah memeras sisa susu. 

Pemerahan dengan hand milking ini memiliki 
kelebihan yaitu sapi perah dapat di deteksi langsung 
apakah puting dan ambingnya bermasalah atau tidak pada 
saat diperah, selain itu juga lebih ekonomis karena 
memperkecil biaya produksi dari segi biaya listrik dan 
peralatan, sedangkan kelemahannya adalah peralatan 
yang akan digunakan terpisah-pisah tidak sepeti 
menggunakan mesin yang peralatannya disetting dalam 
satu unit, tidak higienis, membutuhkan tenaga kerja lebih 
banyak, dan tidak efisien dalam hal waktu. Menurut 
Krishna, dkk (2009) manyatakan bahwa pemerahan susu 
harus habis dan tuntas karena pemerahan yang kurang 
bersih pada setiap puting susu dapat menimbulkan 
penyakit mastitis. 

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.) Setelah Pemerahan 

Proses trakhir adalah setelah pemerahan, hal yang 
dilakukan meliputi puting sapi dibersihkan dengan air. 
Pada peternakan sapi perah dilokasi penelitian tidak 



dilakukan pencelup puting (teat dipping) dengan 
desinfektan. Menurut Firman (2010) teat depping 
digunakan untuk perawatan sehari-hari pada puting 
ternak sapi perah, tujuannya adalah untuk meminimalisi 
peradangan ambing yang disebabkan oleh bakteri 
Staphylococcus Aureus dan Streptococcuc Agalactie 
penyebab mastitis. 

 
4.3.5 Produksi Susu 

Susu merupakan hasil utama dari perusahaan 
peternakan sapi perah. Produksi susu per hari rata-rata 
yang dihasilkan oleh perusahaan peternakan UD. Mulya 
Jati yaitu 2500-2700 liter dari 250 induk laktasi, dengan 
perincian produksi susu per hari per ternak adalah 8-15 
liter dan perusahaan  peternakan UD. Anugrah adalah 
500-600 liter dari 54 induk laktasi dengan perincian 
produksi susu per hari per ternak adalah 8-15 liter. Data 
produksi susu peternakan sapi perah di desa Tropodo 
pada tanggal 15 Mei sampai 15 Juni dapat dilihat pada 
Lampiran 7.  
 
4.3.6 Perkawinan  

Sistem perkawinan sapi perah di UD.Mulya Jati dan 
UD. Anugrah dilakukan dengan cara IB (Inseminasi 
Buatan), dimana peternak mendatangkan inseminator 
dari dinas peternakan Krian dengan biaya Rp.50.000 per 
ekor untuk satu kali pelaksanaan IB. Banyaknya 
perkawinan untuk menghasilkan satu kali kebuntingan 
atau service per conseption (S/C) pada kedua perusahaan 



peternakan sapi perah di desa Tropodo adalah 1-3.  
Toelihere (2000) menyatakan bahwa nilai S/C yang 
normal berkisar antara 1,6-2, semakin rendah nilai 
tersebut maka semakin baik. Perkawinan menggunakan 
IB memerlukan perlakuan yang lebih intensif 
(maksudnya adalah mendeteksi birahi dari tingkah laku 
ternak, jika dibandingkan dengan perkawinan alam yang 
tidak perlu pendeteksian birahi karena ada penjantan 
pemacek). Keberhasilan IB tergantung dari peternak 
sendiri terhadap pendektesian birahi dan kemampuan 
inseminator dalam melakukan kawin suntik serta 
manajemen pemeliharaan ternak yang baik yaitu 
pemberian pakan yang sesuai dengan keutuhan ternak 
dan menjaga kesehatan ternak.  

Tujuan dari sistem perkawinan dengan cara 
Inseminasi buatan adalah untuk melakukan perbaikan 
genetik, sehingga dapat meningkatkan produksi susu 
sesuai dengan produksi susu dari FH murni (Krishna,dkk. 
2009). Data perkawinan di peternakan sapi perah pada 
tanggal 15 Mei sampai 15 Juni terlampir pada Lampiran 
8.   

Sapi perah di kedua perusahaan dikawinkan pertama 
kali pada umur 1,5-2 tahun, sedangkan pada induk 
sesudah melahirkan dilakukan pada 3 bulan setelah 
beranak. Siregar (1995) menyatakan bahwa masa 
mengawinkan kembali setelah beranak minimal 50-80 
hari, jika perkawinan dilakukan kurang dari 50 hari akan 
berakibat kurang baik pada ternak yaitu akan 
menurunkan fertilitas karena uterus belum kembali ke 



posisi semula (setelah melahirkan posisi uterus belum 
kembali ke posisi semula sehingga belum bisa 
dikawinkan, dan kembalinya uterus ke posisi semula 
membutuhkan waktu 50-80 hari) dan mengalami 
penurunan produksi susu pada masa yang akan datang. 
 
4.3.7 Recording 

Recording yang telah dilakukan perusahaan 
peternakan sapi perah di desa tropodo meliputi recording 
produksi susu dan rekording perkawinan. Sedangkan 
recording kelahiran, recording penyakit serta penandaan 
pada ternak seperti cap ataupun aer tag  tidak dilakukan. 
Akibat dari tidak adanya penandaan pada sapi akan 
berakibat sulit untuk diidentifikasi dan sulit untuk 
diketahui silsilah dari sapi tersebut. Firman (2010)  
menyatakan bahwa tanpa pemberian tanda pada pedet 
yang baru lahir akan sukar diketahui di kemudian hari 
mengenai induk, pejantan, dan informasi lainya 
mengenai pedet tersebut. 

Pencatatan yang lengkap merupakan suatu 
persyaratan mutlak demi ketepatan seleksi ternak dan 
pembanding dengan metode-metode estimasi yang 
diterapkan pada tempat lain serta untuk pengembangan 
ilmu pemuliaan. Pencatatan yang diperlukan dalan 
peternakan sapi perah adalah pencatatan reproduksi , 
pencatatan produksi susu, pencatatan indentifikasi ternak,  
dan pencatatan penyakit (Krishna,dkk. 2009) 

 
 



4.3.8 Pengendalian Penyakit   
Secara umum sapi perah yang dipelihara di 

perusahaan peternakan sapi perah desa Tropodo 
kondisinya sehat. Pada waktu dilakukan penelitian 
penyakit yang pernah menyerang ternak ditempat lokasi 
penelitian adalah kembung, diare, dan luka- luka dengan 
rincian ternak yang terkena kembung selama 
dilakukannya penelitian adalah 11 ternak yang rata-rata 
dialami oleh pedet, terkena diare adalah 10 ternak pedet 
dan 15 ternak luka-luka dibagian kaki.  

 Perawatan kesehatan dan pengobatan penyakit 
ternak dilakukan oleh peternak sendiri dengan 
berdasarkan pengalaman yang ada, seperti kembung 
pengobatannya adalah memposisikan ternak berdiri tegak 
agar gas di dalam rumen bisa keluar dari belakang 
kemudian diberi obat anti bloat dengan dosis 10 ml + 2 
gelas air hangat diberikan dengan cara oral, setelah 
pemberian obat, ternak diberi pengganjal kayu di bagian 
mulut untuk membuat mulut ternak menganga dan 
ditekan pada bagian perut guna mengeluarkan gas dari 
dalam perut hingga ternak bersendawa. Selang 2 jam 
kemudia diberi anti bloat dengan dosis yang sama karena 
kemungkinan akan terjadi kembung lagi, kemudian 
ternak dilatih untuk makan dan diberi vitamin (amoxan 
sebanyak 5 ampul/ekor). Menuntun ternak untuk berjalan 
di tanjakan agar proses pengeluaran gas dari belakang 
bisa mudah.  

Secara umum diare dibagi menjadi dua kategori 
yaitu diare yang disebabkan oleh ketidakseimbangan 



nutrisi yaitu terlalu banyak lemak pada hijauan dan diare 
yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme. Untuk 
diare yang disebabkan oleh non infeksi, yang harus 
dilakukan adalah melakukan managemen pemberian 
pakan yang baik. Diare banyak menyerang pedet, cara 
pengobatan untuk pedet yang diare adalah pedet diberi 
obat oralit, atagip, ampicilin, dan new diatabs dengan 
dosis satu ternak diberi 2 tablet. Cara pemberian obat 
dicampur dengan susu yang akan diberikan. Sapi yang 
luka – luka akibat gesekan kulit dengan lantai di lokasi 
penelitian dilakukan penyemprotan dengan gusanex. 

 
4.3.9 Pengolahan Limbah 

Seekor sapi dewasa mampu menghasilkan kotoran 
padat sebanyak 23,6 kg/hari dan kotoran cair 9,1 kg 
(Kardin,2007). Untung (2002) menyatakan bahwa seekor 
sapi muda akan menghasilkan 15-30 kg kotoran per hari. 
Jadi jika rata-rata satu ternak menghasilkan kotoran 23 
kg/hari dikalikan jumlah ternak yang ada di perusahaan 
sapi perah UD.Mulya Jati sebanyak 395 ekor atau 310 ST 
akan menghasilkan kotoran sebanyak 7.130 kg/hari, 
sedangakan di UD. Anugrah dengan ternak sebanyak 135 
ekor atau 96,25 ST akan menghasilkan kotoran sebayak 
2.213,75 kg/hari. Hasil dari kotoran yang dihasilkan 
kedua perusahaan ini dimanfaatkan sebagai pupuk 
kompos, yaitu dengan cara menampung kotoran ditempat 
yang telah disediakan  dengan tujuan dikeringkan terlebih 
dahulu, sehingga kadar air kotoran rendah. Pemanfaatan 
kompos sepenuhnya digunakan sendiri oleh kedua 



perusahaan sebagai pupuk untuk penanaman rumput 
gajah.  

Manfaat kompos adalah memperbaiki struktur tanah 
berlempung, sahingga menjadi ringan, memperbesar daya 
ikat tanah berpasir dan tanah tidak berderai, menambah 
daya ikat tanah terhadap air dan unsur-unsur hara tanah, 
memperbaiki drainase dan tata udara dalam tanah, 
mengandung unsur hara yang lengkap, membantu proses 
pelapukan bahan mineral, memberi ketersediaan bahan 
makanan bagi mikrooraganisme, serta menurunkan 
aktivitas mikroorganisme yang merugikan (Yovita, 
2001). 
 
4.4 Modal 

Modal atau disebut juga investasi dalam usaha 
peternakan merupakan dana awal untuk memenuhi suatu 
usaha. Usaha peternakan sapi perah di desa Tropodo 
dalam pengelolaan modal terdiri dari pembelian bibit, 
pembuatan kandang, tanah, peralatan dan tenagakerja 
yang merupakan modal tetap, sedangkan untuk modal 
tidak tetap terdiri dari pakan, ongkos IB , listrik dan obat-
obatan. Modal usaha peternakan sapi perah di desa 
Tropodo berasal dari modal pribadi karena milik 
perorangan. Asumsi modal dari data yang diambil dari 
peternakan sapi perah di desa Tropodo dapat dilihat pada 
Tabel 22. 

 
 
 



Tabel 22.  Modal Perusahaan Peternakan Sapi Perah di 
Desa Tropodo 

 
Jenis Modal Perusahaan Peternakan 

UD. Mulya Jati UD. Anugrah 

Rp  % Rp % 

Modal Tetap 
1.  Kandang  1.500.000.000 30,92 500.000.000 28,95 
2.  Peralatan 298.640.000 6,16 252.234.000 14,60 
3.  Ternak 2.150.000.000 44,31 627.500.000 36,33 
4.  Tanah     750.000.000 14,50 300.000.000 17,37 
Total modal tetap 4.698.640.000 96,84 1.679.734.000 97,25 
Modal Tidak Tetap         
1.    Pakan 98.782.500 2,04 32.365.500 1,87 
2.    Tenaga Kerja 19.100.000 0,39 5.900.000 0,34 
3.    Listrik 6.500.000 0,13 2.000.000 0,12 
4.    Obat-oabatan 10.000.000 0,21 3.000.000 0,17 
5.    Ongkos IB 1.500.000 0,03 450.000 0,03 
Biaya Transportasi 

1 .   Solar 4.000.000 0,08 1.000.000 0,06 
2.    Bensin 2.500.000 0,05 1.000.000 0,06 
3.    Service truck  500.000 0,01 500.000 0,03 
4.    Ganti oli 200.000 0,00 200.000 0,01 

Biaya lain-lain 10.000.000 0,21 1.000.000 0,06 
Total modal tidak tetap 153.082.500 3,16 47.415.500 2,75 
Jumlah total modal  4.851.722.500 100 1.727.149.500 100 

 
Sumber: Data Primer Diolah 
 

Tabel 22. menunjukkan bahwa semakin besar tingkat 
skala usaha maka modal yang diinvestasikan juga 
semakin besar, diketahui bahwa jumlah modal yang 
diinvestasikan oleh UD.Mulya Jati sebesar Rp. 
4.851.722.500 dengan modal tetap sebesar Rp. 
4.698.640.000 dan modal tidak tetap sebesar Rp. 
153.082.500, sedangkan pada UD. Anugrah modal yang 



diinvestasikan sebesar Rp. 1.727.149.500 dengan modal 
tetap sebesar Rp. 1.679.734.000 dan modal tidak tetap 
sebesar Rp. 47.415.500. 

 Pengelolaan modal yang paling besar di setiap 
perusahaan peternakan sapi perah di desa Tropodo yaitu 
pada penyediaan ternak dan kandang. Perbedaan modal 
dari peternakan sapi perah di desa Tropodo dikarenakan 
oleh perbedaan jumlah ternak yang dimiliki. Keseluruhan 
dari penggunaan modal peternak fungsinya adalah 
sebagai pembentuk untuk memperoleh pendapatan 
(Riyanto, 1996). Nilai asumsi modal perusahaan 
peternakan sapi perah di desa Tropodo secara fisik pada 
Lampiran 9. 

 
4.5 Biaya Produksi 

Biaya yang dikeluarkan oleh seorang peternak dalam 
proses produksi serta membawanya menjadi produk 
disebut biaya produksi. Asumsi biaya produksi dari data 
yang diambil dari perusahaan peternakan sapi perah di 
Desa Tropodo dapat dilihat pada Tabel 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 23.  Biaya Produksi Per bulan Pada Perusahaan 
Peternakan Sapi Perah di Desa Tropodo 

 

Jenis Biaya 

Perusahaan Peternakan 

UD. Mulya Jati UD. Anugrah 
Rp  % Rp  % 

Biaya Tetap 

1. Penyusutan kandang 750.000 0,42 250.000 0,45 
2. Penyusutan ternak 19.624.999 11,02 5.110.416 9,21 
3. Penyusutan Peralatan 3.155.869 1,90 2.104.101 3,79 
4. Sewa Lahan 1.458.333 0,82 625.000 1,13 
Jumlah Biaya Tetap 24.989.201 14,03 8.089.517 14,57 
Biaya tidak tetap         

1.    Biaya pakan 98.782.500 55,47 32.365.500 58,31 
2.    Biaya tenaga Kerja 19.100.000 10,73 5.900.000 10,63 
3.    Biaya listrik 6.500.000 3,65 2.000.000 3,60 
4.    Biaya obat-oabatan 10.000.000 5,62 3.000.000 5,40 
5.    Ongkos IB 1.500.000 0,84 450.000 0,81 

Biaya Transportasi         
1. Solar 4.000.000 2,25 1.000.000 1,80 
2.   Bensin 2.500.000 1,40 1.000.000 1,80 
3.   Service truck  500.000 0,28 500.000 0,90 
4.   Ganti oli 200.000 0,11 200.000 0,36 

  Biaya lain-lain 10.000.000 
5,62 

1.000.000 
1,80 

Jumlah Biaya Tidak Tetap 153.082.500 85,97 47.415.500 85,43 
Jumlah Biaya Produksi (TC) 178.071.701 100,00 55.505.017 100,00 

 
Sumber : Data Primer Diolah 

 
4.5.1 Biaya tetap 

Komponen yang termasuk dalam biaya tetap adalah 
penyusutan kandang, penyusutan ternak, penyusutan 
peralatan dan sewa lahan.  Biaya tetap peternakan sapi 
perah di UD. Mulya Jati sebesar Rp. 24.989.201/bulan 
atau 14,03% dari total biya produksi dan UD. Anugrah 



sebesar Rp. 8.089.517/bulan bulan atau 14,57% dari total 
biya produksi. Rincian biaya penyusutan kandang, 
penyusutan ternak, penyusutan peralatan dan sewa lahan 
terlampir pada Lampiran 10,11, 12 dan 13. 

 
4.5.2 Biaya tidak tetap 
4.5.2.1 Biaya Pakan  

Biaya pakan merupakan biaya yang paling besar 
pada setiap perusahaan peternakan, menurut Firman 
(2010) biaya pakan bisa mencapai 70% dari total biaya 
produksi. Asumsi biaya pakan untuk sapi perah selama 
15 Mei-15 Juni 2011 untuk UD. Mulya Jati biaya pakan 
sebesar Rp. 98.782.500 atau 55,47% dari total biya 
produksi sedangkan UD. Anugrah Rp.32.365.500 atau 
58,31% dari total biya produksi. 

 
4.5.2.2 Biaya Tenaga Kerja 

Jumlah tenaga kerja di UD. Mulya Jati adalah 18 
orang dengan pembagian kerja yaitu 13 orang memerah 
sapi dan 5 orang merumput, sedangkan jumlah tenaga 
kerja UD. Anugrah adalah 6 orang dengan pembagian 
kerja yaitu 3 orang memerah sapi dan 3 orang merumput. 
Sistem  penggajian di lokasi penelitian pada tenaga kerja 
memerah sapi adalah sistem borongan dengan syarat 
apabila dapat memerah sebanyak 15 ekor maka per bulan 
mendapat gaji Rp.1.100.000, dan apabila pekerja dapat 
memerah sebanyak 22 ekor maka per bulan mendapat 
gaji Rp.1.200.000. Gaji tenaga kerja merumput adalah 
Rp.800.000. Tabel 23 menunjukkan biaya tenaga kerja 



yang harus dikeluarkan selama satu bulan pada UD. 
Mulya Jati sebesar Rp.19.100.000 dan UD. Anugrah 
sebesar Rp. 5.900.000.  
 
4.5.2.3 Biaya Listrik 

Tabel 23 menunjukkan biaya yang dikeluarkan oleh 
UD.Mulya Jati untuk membayar listrik adalah sebesar Rp 
6.500.000,00 per bulan dan UD. Anugrah sebesar 
Rp.2.000.000. Biaya tersebut kurang lebih sama setiap 
bulannya. 
 
4.5.2.4 Biaya Obat – obatan 

Perawatan kesehatan sangat mempengaruhi hasil 
produksi susu dan kesehatan ternak. Perawatan yang 
dilakukan berupa pembelian obat– obatan, seperti 
amoxan, oralit, atagip, ampicilin, diatabs, gusanex, anti 
kembung, antibiotik dll. Tabel 23 menunjukkan bahwa 
asumsi biaya pembelian obat-obatan dalam waktu satu 
bulan pada UD. Mulya Jati sebesar Rp.10.000.000 dan 
UD. Anugrah sebesar Rp. 3.000.000.semakin banyak 
ternak yang dipelihara maka semakin besar pula biaya 
obat-obatan yang dikeluarkan. 

 
4.5.2.5 Ongkos IB 

Tabel 23 menunjukkan biaya untuk ongkos IB setiap 
satu kali penyuntikan sebesar Rp.50.000, dalam waktu 
satu bulan UD. Mulya Jati melakukan IB sebanyak 30 
kali dengan total biaya sebesar Rp. 1.500.000, sedangkan 



UD. Anugrah melakukan IB sebanyak 9 kali dengan total 
biaya sebesar Rp. 450.000. 
 
4.5.2.6 Biaya Transportasi 

Biaya transportasi UD. Mulya Jati adalah Rp. 
6.200.000/bulan yang terdiri dari biaya solar untuk truk 
sebesar Rp.4.000.000,  bensin untuk pick-up sebesar Rp. 
2.500.000, service sebesar Rp. 500.000 dan ganti oli 
sebesar Rp.200.000, sedangkan UD. Anugrah sebesar Rp. 
2.700.000/bulan yang terdiri dari biaya solar untuk truk 
sebesar Rp.1.000.000,  bensin untuk pick-up sebesar Rp. 
1.000.000, service sebesar Rp. 500.000 dan ganti oli 
sebesar Rp.200.000. 
 
4.5.2.7 Biaya Lain-Lain 

Biaya lain-lain adalah biaya yang dipersiapkan diluar 
biaya produksi. Biaya lain-lain pada UD. Mulya Jati 
sebesar Rp.10.000.000 dan UD. Anugrah sebesar 
Rp.1.000.000. Semakin besar skala usaha maka semakin 
besar biaya lain-lain yang dipersiapkan.   
 
4.5.2.8 Biaya Produksi  Per Unit Ternak 

Tabel 23 menunjukkan bahwa total biaya produksi 
dari UD. Mulya Jati sebesar Rp.178.071.701 sedangkan 
UD. Anugrah sebesar Rp. 55.505.017, dari total biaya 
produksi yang dikeluarkan oleh masing-masing 
perusahaan dapat dihitung biaya produksi untuk satu unit 
ternak yang dipelihara. 



Populasi ternak di UD. Mulya Jati sebanyak 395 
ekor atau 310 ST, jadi jika biaya produksi sebesar Rp. 
178.071.701 dibagi dengan 310 ST maka akan diketahui 
biaya produksi untuk satu unit ternak adalah Rp. 
574.450/bulan, sedangkan populasi ternak di UD. 
Anugrah sebanyak 135 ekor atau 96,25 ST, jadi jika 
biaya produksi sebesar Rp. 55.505.017 dibagi dengan 
96,25 ST maka akan diketahui biaya produksi untuk satu 
unit ternak adalah Rp.576.700/bulan. 

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa biaya 
produksi per unit ternak dari UD. Mulya Jati lebih rendah 
Rp. 2.250 dari UD. Anugrah, hal ini menunjukkan bahwa 
pemeliharan ternak yang lebih banyak akan lebih 
ekonomis dalam biaya pemeliharaan. 

 
4.6 Penerimaan  

Penerimaan (revenue) merupakan uang yang 
diperoleh dari penjualan  hasil produksi. Penerimaan 
perusahaan peternakan sapi perah di Desa Tropodo 
berasal dari penjualan susu dan penjualan sapi pejantan 
dewasa. Penerimaan peternak dapat dilihat pada tabel 24. 

Sumber penerimaan terbesar dalam perusahaan 
peternakan sapi perah adalah penjualan susu. Penerimaan 
yang berasal dari penjualan susu dipengaruhi oleh jumlah 
ternak yang dimiliki, semakin banyak ternak (sapi 
laktasi) yang dimiliki maka produksi susu yang 
dihasilkana akan semakin banyak dan semakin banyak 
pula penerimaan yang akan diterima. 



Sistem pejualan susu pada kedua perusahaan berbeda 
yaitu UD. Mulya Jati melakukan penjulan susu dengan 
dua cara yakni dijual dengan cara eceran dengan harga 
Rp. 4000/liter dan sisa dari penjualan eceran dikirim ke 
koperasi Waluyo Jati dengan harga Rp. 3.250/liter 
(jumlah susu yang dijual eceran mulai 15 Mei-15 Juni 
terlampir pada Lampiran. 14) , sedangakan UD. Anugrah 
sistem penjualannya langsung dikirim ke koperasi 
Waluyo Jati. Jumlah penerimaan dari penjualan susu 
melalui koperasi (Lampiran 15). 

Susu dari koperasi Waluyo Jati kemudian dikirim ke 
IPS Indolakto dengan harga yang sesuai dengan kualitas 
susu yang diterima dari koperasi. Harga dari IPS mulai 
15 Mei-15 Juni terlampir (Lampiran 16).  

Penerimaan perusahaan peternakan sapi perah selain 
dari susu yaitu penjualan penjualan sapi jantan umur 1,5-
2 tahun, penjualan sapi jantan yaitu langsung dijual ke 
RPH (Rumah Potong Hewan) krian. RPH krian letaknya 
tidak begitu jauh dari lokasi peternakan sekitar 2 km. 
Sistem penjualan sapi jantan lebih menguntungkan 
dibanding dari penjualan pedet umur 1-2 minggu, karena 
harga sapi jantan per ekor mencapai Rp.10.000.000-
Rp.11.000.0000. Sedangkan harga pedet hanya Rp. 
1.500.000- Rp. 2.000.000. Jika dilihat dari efisiensi 
keuntungan dari segi biaya produksi mulai pedet hingga 
umur 1,5-2 tahun sebesar Rp.6.000.000-Rp.8.000.0000.   
 
 
 



Tabel 24. Total Penerimaan Perusahaan Peternakan Sapi 
Perah di Desa Tropodo Per Bulan 

 
Jenis Penerimaan Perusahaan Peternakan 

UD. Waluya Jati UD. Anugrah 
Total Produksi  Rp % Total 

Produksi  
Rp % 

Susu dijual eceran 4172 liter 16.688.000 6,0 0 0 0 
Susu dijual ke 
koperasi 76.053 liter 247.172.250 88,9 

16.355 liter 53.153.750 
92,7 

Sapi pejantan 
dewasa 17 ekor/tahun 14.166.000 5,1 

5 ekor/tahun 4.166.000 
7,3 

Total Penerimaan  278.026.250 100  57.319.750 100 

 
 Sumber : Data Primer diolah 
 
4.7 Keuntungan   

Keuntungan suatu usaha diperoleh dari pengurangan 
total penerimaan dengan total biaya. Keuntungan 
perusahaan peternakan sapi perah di Desa Tropodo dapat 
dilihat pada Tabel 25. 
Tabel 25. Keuntungan Perusahaan Peternakan Sapi Perah 

di Desa Tropodo Per bulan 
 

Item Perusahaan Peternakan 
UD. Mulya Jati (Rp) UD. Anugrah (Rp) 

Penerimaan 278.026.250 57.319.750 
Biaya Produksi 178.071.701 55.505.017 
Keuntungan 99.954.549 1.814.733 

         
 Sumber : Data Primer Diolah 

 



Tabel.25 menunjukkan bahwa UD. Mulya Jati 
mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 99.954.549/bulan 
dan UD. Anugrah sebesar Rp. 1.814.733/bulan. 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. 
 
4.8 Break Even Point (BEP) 

BEP adalah keadaan suatu usaha yang tidak 
memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Suatu usaha 
dikatan impas apabila jika jumlah pendapatan (revenues) 
sama dengan jumlah biaya atau apabila laba kontribusi 
hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja, 
dari nilai BEP dapat diketahui pada tingkat produksi dan 
harga berapa suatu usaha peternakan tidak memberikan 
keuntungan dan tidak pula mengalami kerugian. 
(Mulyadi, 2001) 

Analisa BEP digunakan oleh peternak sebagai acuan 
untuk mengetahui pada jumlah penerimaan atau produksi 
berapa usaha peternakan yang sedang dijalankan tidak 
mengalami keuntungan dan tidak menderita kerugian. 
Besarnya BEP Hasil dan BEP harga pada masing-masing 
perusahan peternakan sapi perah terdapat pada Tabel 25. 
 
 
 



Tabel 26. Biaya Produksi, Harga Penjualan, Total 
Produksi, BEP harga dan BEP hasil Per 
Bulan Pada Masing-Masing Perusahaan 
Peternakan Sapi Perah di Desa Tropodo 

 
Peternak Biaya Produksi 

(Rp) 
Harga 
Penjualan 
(Rp) 

Total 
Produksi 
susu (liter)  

BEP  
Harga 
(Rp) 

BEP 
Hasil 
(liter) 

UD. Mulya Jati 178.071.701  3400 76.053 2.341,4 52.374 

H. Gufron 55.505.017  3250 16.355  3.393,8 17.078,5 

 
Sumber : Data Primer Diolah 

 
Tabel 26. menunjukkan hasil analisa BEP didapatkan 

bahwa UD. Mulya Jati mengalami titik impas atau BEP 
produksi selama satu bulan mencapai 52.374 liter dan 
BEP harga sebesar Rp. 2.341,4. Sedangkan peternakan 
milik H.Gufron mengalami titik impas atau BEP 
produksi selama satu bulan mencapai 17.078,5 liter dan 
BEP harga sebesar Rp. 3.393,8. Perhitungan besarnya 
BEP hasil dan BEP harga peternak sapi perah di desa 
Tropodo terlampir (Lampiran 18). 

Tabel 26. menunjukkan perbedaan pada harga 
penjulan susu karena sistem penjualan yang dilakukan 
oleh kedua perusahaan berbeda yaitu penjualan susu 
dengan cara eceran lebih mahal dibandingkan harga dari 
koperasi, sehingga rata-rata harga jual juga berbeda yaitu 
UD. Mulya Jati Rp. 3.400 sedangkan UD. Anugrah Rp. 
3.250. 



 Hasil perhitungan BEP dapat diketahui bahwa nilai 
BEP harga dan BEP hasil pada UD. Mulya Jati berada 
dibawah harga penjualan dan produksi susu, sehingga 
total penerimaan melebihi penerimaan minimum yang 
digunakan untuk menutup seluruh pengeluaran dan UD. 
Mulya Jati dapat dikatakan usaha yang menguntungkan. 
Sedangkan UD. Anugrah BEP harga dan BEP hasil 
berada diatas penjualan dan produksi susu, sehingga total 
penerimaan kurang dari penerimaan minimum yang 
digunakan untuk menutup seluruh pengeluaran dan 
kondisi ini secara ekonomi dapat dikatakan bahwa usaha 
peternakan UD. Anugrah kurang efisien karena tidak 
menguntungkan. 
 
4.9 Rentabilitas  

Rentabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh 
mana tingkat keuntungan yang diperoleh suatu usaha. 
Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan modal, 
dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu 
perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Tjiptoadinugroho (1989) menyatakan tentang kriteria 
persentase 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 pada masing-masing perusahaan 
peternakan sapi perah di Desa Tropodo dapat dilihat pada 
Tabel 27. 
Tabel 27. Rentabilitas Perusahaan Peternakan Sapi Perah 
di Desa Tropodo per bulan 
 

Uraian Perusahaan Peternakan 
UD. Mulya Jati (Rp) UD. Anugrah (Rp) 

Laba 99.954.549 1.814.733 
Modal 4.851.722.500 1.727.149.500 
Rentabilitas (%) 2,060 0,001 

 
Sumber : Data Primer Diolah 

 
Tabel 27 menunjukkan bahwa besarnya rentabilitas 

dari masing-masing perusahaan adalah UD. Mulya Jati 
2,06 % per bulan atau 24,722 % per tahun, menurut 
Tjiptoadinugroho (1989) nilai rentabilitas UD. Mulya Jati 
termasuk dalam kategori buruk karena nilai rentabilitas 
diantara 1-25%. Sedangkan UD. Anugrah 0,001% per 
bulan atau 0,013% per tahun, menurut Tjiptoadinugroho 
(1989) nilai rentabilitas pada UD. Anugrah termasuk 
dalam kategori sangat  buruk karena nilai rentabilitas 
kurang dari 1-25%. Perbedaan nilai rentabilitas pada 
kedua perusahaan disebabkan oleh perbedaan jumlah sapi 
produkti yang di pelihara sehingga mempengaruhi laba 



yang diperoleh, hal ini menunjukkan bahwa semakin 
tinggi skala pemeliharaan sapi perah produktif, maka 
indeks efisiensi ekonomi juga semakin tinggi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian 

ini adalah : 
1. Analisis perusahaan sapi perah UD. Mulya Jati 

per bulan mendapatkan hasil senagai berikut : 
Investasi modal sebesar Rp. 4.851.722.500, biaya 
produksi per bulan yang dikeluarkan Rp. 
107.022.741, penerimaan Rp. 278.026.250, 
keuntungan Rp.99.954.549, BEP harga Rp. 
2.341,4, BEP hasil 52.374 liter dan nilai 
rentabilitas 2,06 % per bulan atau 24,722 % per 
tahun, nilai rentabilitas termasuk dalam kategori 
buruk karena nilai rentabilitas diantara 1-25%. 

2. Analisis perusahaan sapi perah UD. Anugrah per 
bulan mendapatkan hasil senagai berikut : 
Investasi modal sebesar Rp. 1.727.149.500, biaya 
produksi per bulan yang dikeluarkan Rp. 
55.505.017, penerimaan Rp. 57.319.750, 
keuntungan Rp. 1.814.733, BEP harga Rp. 
3.393,8 BEP hasil 17.078,5 liter dan nilai 
rentabilitas 0,001% per bulan atau 0,013% per 
tahun, nilai rentabilitas termasuk dalam kategori 
sangat buruk karena nilai rentabilitas kurang dari 
1-25%. 

3. Kepemilikan skala usaha sapi perah yang 
produktif akan menghasilkan output yang 



optimal. Hal ini akan terkait dengan penggunaan 
faktor-faktor produksi yang semakin efisien. 
 

5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan kepada masing-masing 

peternak sapi perah di desa Tropodo adalah:  
1. Pakan sapi kering yang diberikan pada kedua 

perusahaan kurang efektif karena pemberiannya 
tidak sesuai dengan kebutuhan dari sapi kering, 
seharunya sapi kering masih diberi pakan 
tambahan 23 Kg/ ternak/ hari sehingga memenuhi 
kebutuhan sapi kering. 

2. Melengkapi data recording yang kurang yaitu 
recording tentang kelahiran, recording penyakit 
serta penandaan pada ternak seperti cat ataupun 
eartag. 

3. Sebaiknya UD. Anugrah memiliki sapi produktif 
lebih dari 60% populasi ternak, sehingga 
memaksimalkan keuntungan. 

4. Sebaiknya UD. Anugrah menjual susu secara 
eceran seperti UD. Mulya Jati, sehingga dapat 
meningkatkan harga susu. 
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Lampiran 1. Denah Lokasi Penelitian 
 

 
 



Lampiran 2. Sketsa Kandang sistem tail to tail di Lokasi 
Penelitian  

       
       U  
            

Palungan pakan dan minum 
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Keterangan : 
P : Panjang kandang 
L : Lebar kandang 
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SLOK 

 

 
SLOK 
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Lampiran 3. Foto kandang sistem tail to tail 
� UD. Anugrah 

 

 
 

Tampak depan kandang sistem tail to tail 
 

� UD. Mulya Jati 
 

 
  

Tampak depan kandang sistem tail to tail 



Lampiran 4. Sketsa Kandang Sistem head to head Di 
Lokasi Penelitian              U 
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 L 
Keterangan : 
X : Palungan pakan dan minum 
P  : Panjang kandang 
L  : Lebar kandang 
 

SELOKAN 

 
SLOK 
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JALAN 
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Lamiran 5. Foto kandang sistem head to head 
 

� UD. Anugrah 
 

 
 

Tampak depan kandang sistem kandang head to head 
 
 

� UD. Mulya Jati 
 

 
 

Tampak depan kandang sistem kandang head to head 



Lampiran 6. Sketsa dan Foto Kandang Box Individual Di 
Lokasi Penelitian 

� Sketsa Kandang Box Individual  

  
� Foto Kandang Indvidual UD. Anugrah 

    
     Tampak Depan 
 
� Foto Kandang Indvidual UD. Mulya Jati 

 
Tampak Depan 



Lampiran 7. Data Produksi Susu Perusahaan Peternakan 
Sapi Perah di desa Tropodo 
Tabel produksi susu UD. Mulya Jati            Tabel produksi susu UD. Anugrah 
tanggal 15 Juni-15 Mei                            tanggal 15 Juni-15 Mei 

Lampiran 8. Data perkawinan IB  

Tanggal/ 
Bulan 

Produksi susu 
(liter) 

Total 
Produksi 
(liter) Pagi Sore 

15/ Mei 1.350 1.300 2.650 
16/ Mei 1.350 1.300 2.650 
17/ Mei 1.350 1.330 2.680 
18/ Mei 1.355 1.330 2.685 
19/ Mei 1.350 1.335 2.685 
20/ Mei 1.350 1.330 2.680 
21/ Mei 1.360 1.340 2.700 
22/ Mei 1.350 1.340 2.690 
23/ Mei 1.340 1.340 2.680 
24/ Mei 1.330 1.300 2.630 
25/ Mei 1.315 1.280 2.595 
26/ Mei 1.300 1.250 2.550 
27/ Mei 1.330 1.280 2.610 
28/ Mei 1.300 1.230 2.530 
29/ Mei 1.360 1.340 2.700 
30/ Mei 1.350 1.350 2.700 
31/ Mei 1.360 1.330 2.690 
1/ Juni 1.350 1.345 2.695 
2/ Juni 1.350 1.340 2.690 
3/ Juni 1.355 1.350 2.705 
4/ Juni 1.360 1.350 2.710 
5/ Juni 1.360 1.350 2.710 
6/ Juni 1.355 1.355 2.710 
7/ Juni 1.360 1.360 2.720 
8/ Juni 1.360 1.355 2.715 
9/ Juni 1.350 1.345 2.695 
10/ Juni 1.360 1.335 2.695 
11/ Juni 1.350 1.315 2.665 
12/ Juni 1.350 1.300 2.650 
13/ Juni 1.330 1.280 2.610 
14/ Juni 1.350 1.310 2.660 
15/ Juni 1.320 1.290 2.610 

Total Produksi 85.345 

Tanggal/ 
bulan 

Produksi susu 
(liter) 

Total 
Produksi 
(liter) Pagi Sore 

15/ Mei 300 300 600 
16/ Mei 300 280 580 
17/ Mei 310 260 570 
18/ Mei 300 290 590 
19/ Mei 320 270 570 
20/ Mei 300 290 590 
21/ Mei 330 280 610 
22/ Mei 330 290 620 
23/ Mei 300 280 580 
24/ Mei 315 300 615 
25/ Mei 300 280 580 
26/ Mei 310 280 590 
27/ Mei 300 300 600 
28/ Mei 310 300 610 
29/ Mei 300 290 590 
30/ Mei 290 290 580 
31/ Mei 300 280 580 
1/ Juni 320 290 610 
2/ Juni 330 300 630 
3/ Juni 320 320 640 
4/ Juni 325 325 650 
5/ Juni 335 320 655 
6/ Juni 330 300 630 
7/ Juni 300 280 580 
8/ Juni 280 260 540 
9/ Juni 275 260 535 
10/ Juni 290 265 555 
11/ Juni 300 255 555 
12/ Juni 305 280 585 
13/ Juni 300 280 580 
14/ Juni 295 290 585 
15/ Juni 275 255 530 
Total Produksi 18.915 



� UD. Mulya Jati pada tanggal 15 Mei-15 Juni 
No Ket. Ternak yang di IB Tanggal IB 

I II 
1 Kandang P.Mar’i stal no.12 dari utara 17/05/2011 9/06/2011 
2 Kandang P.Mar’i stal no. 15 dari selatan 17/05/2011 - 
3 Kandang P.Mar’i stal no.7 dari utara 18/05/2011 9/06/2011 
4 Kandang P.Mar’i stal no.28 dari utara 20/05/2011 - 
5 Kandang P.Dadang stal no.30 dari utara 22/05/2011 14/06/2011 
6 Kandang P.mail stal no.9 dari selatan 22/05/2011 14/06/2011 
7 Kandang P.mail stal no.10 dari selatan 22/05/2011  
8 Kandang P.dadang  stal no.11 dari selatan 25/05/2011 15/06/2009 
9 Kandang P.slamet stal no.22 dari utara 25/05/2011  
10 Kandang P.Slamet stal no.3 dari utara 25/05/2011 15/06/2009 
11 Kandang P.mar’i stal no.14 dari selatan 26/05/2011 15/06/2009 
12 Kandang P.dadang  stal no.6 dari selatan 27/05/2011 - 
13 Kandang P.mail stal no.8 dari utara 29/05/2011 - 
14 Kandang P.mail stal no.19 dari selatan 29/05/2011 - 
15 Kandang P.mali stal no.13 dari selatan 29/05/2011 - 
16 Kandang P.mali stal no.2 dari utara 30/05/2011 - 
17 Kandang P.dadang  stal no.16 dari selatan 30/05/2011 - 
18 Kandang P.mail  stal no.16 dari selatan 31/05/2011 - 
19 Kandang P.mar’i  stal no.16 dari selatan 1/06/2011 - 
20 Kandang P.dadang  stal no.16 dari selatan 1/06/2011 - 
21 Kandang P.dadang  stal no.16 dari selatan 5/06/2011 - 
22 Kandang P.mali  stal no.16 dari selatan 8/06/2011 - 
23 Kandang P.mali  stal no.16 dari selatan 10/06/2011 - 

 
� UD. Anugrah pada tanggal 15 Mei-15 Juni  

No Ket. Ternak yang di IB Tanggal IB 
I II 

1 Kandang P.jianto stal no.12 dari utara 16/05/2011 - 
2 Kandang P.jianto stal no. 15 dari selatan 20/05/2011 - 
3 Kandang P.rokim stal no.7 dari utara 20/05/2011 11/06/2011 
4 Kandang P.salimstal no.28 dari utara 23/05/2011 - 
5 Kandang P.rokim stal no.30 dari utara 25/05/2011 - 
6 Kandang P.salim stal no.9 dari selatan 25/05/2011 - 
7 Kandang P.jianto stal no.10 dari selatan 29/05/2011 - 
8 Kandang P.  stal no.11 dari selatan 3/05/2011 - 

Lampiran 9.  Asumsi Modal Peternakan Sapi Perah di    
Desa Tropodo Secara Fisik 



� UD. Mulya Jati 
Modal Tetap 
1. Kandang Rp. 1.500.000.000 
2. Peralatan  

NO Peralatan Jumlah 
(Bh) 

Harga / unit (Rp) Total Harga (Rp) 

1. Milkcan ukuran : 
10 liter 
15 liter 
20 liter 
40 liter 
50 liter 

 
2 
4 
2 

23 
2 

 
 400.000 
 350.000 
 800.000 

 1.500.000 
2.000.000 

 
 800.000 

1.400.000 
 1.600.000 34.500.000 

4.000.000 

2. Timba Stainless 13  500.000  6.500.000 
3. Pick-up 1 75.000.000 75.000.000 
4. Truck 1  150.000.000 150.000.000 
5. Gledekan Pakan 10  500.000  5.000.000 
6. Tampar 1950 m  6000/meter 11.700.000 
7. Slang air 365 m  8000/meter 2.920.000 
8. Pompa Air 6  870.000 5.220.000 

Total 298.640.000 

 
Sumber : Data Primer Diolah 

 
3. Ternak 

NO Ternak  Jumlah Harga / ekor (Rp) Total Harga (Rp) 

1. Laktasi+kering 260 7.500.000  1.950.000.000 
2. Dara 40  5.000.000  200.000.000 

Total  2.150.000.000 

 
Sumber : Data Primer Diolah 

 
 

4. Tanah 
Tanah seluas 1.750 m² : Rp. 750.000.000 



 
Modal Tidak Tetap 
1. Pakan  

Item Total 
Pemberian/ 
Hari (kg) 

Harga /kg 
(Rp) 

Total Harga 
(Rp) 

Hijauan 
(Rumput gajah) 

5.195  200   1.039.000 

Pakan tamabahan 
Gamblong 3570  225 803.250 
Gaplek  150  1.400 210.000 
Kulit kopi 75  400 30.000 
Bungkil kelapa 75  2.200 165.000 
Bekatul 400  1.100 440.000 
Tumpi jagung 75  600 45.000 
Ampas tahu 2.455  150 368.000 
Tetes tebu 15  1.521 23.250 
Garam  50  1.140 57.000 
Total harga pakan tamabahan  2.141.750 
Susu bubuk kadaluarsa 8 14.000 112.000 
Total biaya pakan/hari (Rp) 3.292.750 
Total biaya pakan/bulan (Rp) 98.782.500 

 
Sumber : Data Primer Diolah 
 
2. Tenaga Kerja 

Pekerjaan Jumlah Tenaga 
Kerja 

Gaji/ orang (Rp) Total Gaji (Rp) 

Memerah 8 1.200.000 9.600.000 
5 1.100.000 5.500.000 

Merumput 5  800.000  4.000.000 
Total Gaji Karyawan/bulan 19.100.000 

 
Sumber : Data Primer Diolah 
 
� UD. Anugrah 
Modal Tetap 



1. Kandang Rp. 600.000.000 
2. Peralatan  

NO Peralatan Jumlah 
(Bh) 

Harga / unit (Rp) Total Harga (Rp) 

1. Milkcan ukuran : 
20 liter 
40 liter 

 
3 

10 

 
800.000 

 1.500.000  

 
2.400.000 

15.000.000 
2. Timba Stainless 3  500.000  1.500.000 
3. Pick-up 1 75.000.000 75.000.000 
4. Truck 1  150.000.000 150.000.000 
5. Gledekan Pakan 3  500.000  1.500.000 
6. Tampar 624 m  6000/meter 3.744.000 
7. Slang air 60 m  8000/meter 480.000 
8. Pompa Air 3  870.000 2.610.000 

Total 252.234.000 

 
Sumber : Data Primer Diolah 
 
3. Ternak 

NO Ternak  Jumlah 
(ekor) 

Harga / ekor (Rp) Total Harga (Rp) 

1. Laktasi + Kering 63  7.500.000  472.500.000 
2. Dara 31  5.000.000  155.000.000 

Total  627.500.000 

 
Sumber : Data Primer Diolah 
 
4. Tanah 

Tanah seluas 750 m² : Rp. 300.000.000 
 

 
 
Modal Tidak Tetap 
1. Pakan  



Item Total 
Pemberian/ Hari 

(kg) 

Harga /kg 
(Rp) 

Total Harga  
(Rp) 

Hijauan 
(Rumput gajah) 

1.655 200   331.000 

Pakan Tambahan 
Gamblong 1120  225 274.500 
Gaplek  51  1.400 71.400 
Kulit kopi 25  400 10.000 
Bungkil kelapa 25  2.200 55.000 
Bekatul 140  1.100 154.000 
Tumpi jagung 25 600 15.000 
Ampas tahu 674  150 101.100 
Tetes tebu 5  1.521 7.750 
Garam  15  1.140 17.100 

Total harga tamabahan (Rp)  705.850 
Susu bubuk 
kadaluarsa 

3 14.000  42.000 

Total Biaya pakan/ hari (Rp) 1.078.850 
Total Biaya pakan/ bulan (Rp) 32.365.500 

 
Sumber : Data Primer Diolah 
 
2. Tenaga Kerja 

Pekerjaan Jumlah Tenaga 
Kerja 

Gaji/ orang (Rp) Total Gaji (Rp) 

Memerah 2 1.200.000 2.400.000 
1 1.100.000 1.100.000 

Merumput 3  800.000  2.400.000 
Total Gaji Karyawan/bulan  5.900.000 

 
Sumber : Data Primer Diolah 

 
 
 



Lampiran 10.  Biaya Penyusutan Kandang Peternakan 
Sapi Perah di Desa Tropodo 

• Penyusutan kandang di UD. Mulya Jati 
Biaya penyusutan dihitung dengan metode garis lurus 

dengan rumus : 
Penyusutan  = Nilai Awal – Nilai Akhir 
   Daya Tahan 
   = Rp. 1.500.000.000 – Rp. 1.410.000.000 
        120 Bulan 
   = Rp. 750.000/bulan 
 

• Penyusutan kandang di UD. Anugrah 
Biaya penyusutan dihitung dengan metode garis lurus 

dengan rumus : 
Penyusutan  = Nilai Awal – Nilai Akhir 

  Daya Tahan 
   = Rp. 500.000.000 – Rp. 470.000.000  

       120 Bulan 
  = Rp. 250.000/bulan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 13. Sewa Lahan  
Sewa lahan di desa Tropodo per tahun sebesar 
Rp.10.000.000/1000m² 
� UD. Mulya Jati luas lahan 1.750 m²  

1.750 m²  X 10.000.000/1000m² = 
Rp.17.500.000/tahun atau Rp. 1.458.333/ bulan 

� UD. Anugrah luas lahan 750 m²  
750 m²  X 10.000.000/1000m² = 
Rp.7.500.000/tahun atau Rp. 625.000/ bulan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 14. Total penjualan susu sistem eceran di UD. 
Waluya Jati 

Tanggal / Bulan Jumlah susu yang 
Dijual (liter) 

Total Penerimaan 
(Rupiah) 

15/ Mei 102 Rp. 408.000 
16/ Mei 148 Rp. 592.000 
17/ Mei 108 Rp. 432.000 
18/ Mei 100,5 Rp. 402.000 
19/ Mei 201 Rp. 804.000 
20/ Mei 115,5 Rp .462.000 
21/ Mei 304 Rp. 1.216.000 
22/ Mei 123 Rp. 492.000 
23/ Mei 126 Rp. 504.000 
24/ Mei 129 Rp. 516.000 
25/ Mei 106 Rp. 424.000 
26/ Mei 82 Rp. 328.000 
27/ Mei 112,5 Rp. 450.000 
28/ Mei 182 Rp. 728.000 
29/ Mei 99 Rp. 396.000 
30/ Mei 97,5 Rp. 390.000 
31/ Mei 160,5 Rp. 642.000 
1/ Juni 110 Rp. 440.000 
2/ Juni 116,5 Rp. 466.000 
3/ Juni 122 Rp. 488.000 
4/ Juni 82 Rp. 328.000 
5/ Juni 172 Rp. 688.000 
6/ Juni 61 Rp. 244.000 
7/ Juni 200 Rp. 800.000 
8/ Juni 170 Rp. 680.000 
9/ Juni 111 Rp. 444.000 
10/ Juni 205 Rp. 820.000 
11/ Juni 69 Rp. 276.000 
12/ Juni 85 Rp. 340.000 
13/ Juni 102 Rp. 408.000 
14/ Juni 178 Rp. 712.000 
15/ Juni 92 Rp. 368.000 
Jumlah 4172 Rp. 16.688.000 

 
Sumber : Data Primer Diolah 



Lampiran 15. Jumlah Penerimaan Susu yang Dijual di 
Koperasi 
1. UD. Mulya Jati 

Tanggal/ 
Bulan 

Jumlah 
Susu/hari 

(liter) 

Jumlah 
Penjualan 

eceran (liter) 

Jumlah susu 
untuk cempe 

(liter) 

Sisa susu seteleh 
diambil untuk 

eceran dan cempe  

Harga 
dari 

Koperasi 

Total 
Penerimaan/ 

hari (Rp) 
15/ Mei 2.650 102 160 2.388 3250 7761000 
16/ Mei 2.650 148 160 2.342 3250 7611500 
17/ Mei 2.680 108 160 2.412 3250 7839000 
18/ Mei 2.685 100,5 160 2.425 3250 7879625 
19/ Mei 2.685 201 160 2.324 3250 7553000 
20/ Mei 2.680 115,5 160 2.405 3250 7814625 
21/ Mei 2.700 304 160 2.236 3250 7267000 
22/ Mei 2.690 123 160 2.407 3250 7822750 
23/ Mei 2.680 126 160 2.394 3250 7780500 
24/ Mei 2.630 129 160 2.341 3250 7608250 
25/ Mei 2.595 106 160 2.329 3250 7569250 
26/ Mei 2.550 82 160 2.308 3250 7501000 
27/ Mei 2.610 112,5 160 2.338 3250 7596875 
28/ Mei 2.530 182 160 2.188 3250 7111000 
29/ Mei 2.700 99 160 2.441 3250 7933250 
30/ Mei 2.700 97,5 160 2.443 3250 7938125 
31/ Mei 2.690 160,5 160 2.370 3250 7700875 
1/ Juni 2.695 110 160 2.425 3250 7881250 
2/ Juni 2.690 116,5 160 2.414 3250 7843875 
3/ Juni 2.705 122 160 2.423 3250 7874750 
4/ Juni 2.710 82 160 2.468 3250 8021000 
5/ Juni 2.710 172 160 2.378 3250 7728500 
6/ Juni 2.710 61 160 2.489 3250 8089250 
7/ Juni 2.720 200 160 2.360 3250 7670000 
8/ Juni 2.715 170 160 2.385 3250 7751250 
9/ Juni 2.695 111 160 2.424 3250 7878000 
10/ Juni 2.695 205 160 2.330 3250 7572500 
11/ Juni 2.665 69 160 2.436 3250 7917000 
12/ Juni 2.650 85 160 2.405 3250 7816250 
13/ Juni 2.610 102 160 2.348 3250 7631000 
14/ Juni 2.660 178 160 2.322 3250 7546500 
15/ Juni 2.610 92 160 2.358 3250 7663500 

Total Penerimaan produksi susu/ bulan 76.053  247.172.250 

Sumber : Data Primer Diolah 



2. UD. Anugrah 
Tanggal/ 

Bulan 
Jumlah 

Susu/hari 
(liter) 

Jumlah susu 
untuk cempe 

(liter) 

Sisa susu 
seteleh diambil 
untuk cempe 

Harga dari 
Koperasi 

(Rp) 

Total 
Penerimaan/ 
hari (Rp)) 

15/ Mei 600 80 520 3250 1690000 
16/ Mei 580 80 500 3250 1625000 
17/ Mei 570 80 490 3250 1592500 
18/ Mei 590 80 510 3250 1657500 
19/ Mei 570 80 490 3250 1592500 
20/ Mei 590 80 510 3250 1657500 
21/ Mei 610 80 530 3250 1722500 
22/ Mei 620 80 540 3250 1755000 
23/ Mei 580 80 500 3250 1625000 
24/ Mei 615 80 535 3250 1738750 
25/ Mei 580 80 500 3250 1625000 
26/ Mei 590 80 510 3250 1657500 
27/ Mei 600 80 520 3250 1690000 
28/ Mei 610 80 530 3250 1722500 
29/ Mei 590 80 510 3250 1657500 
30/ Mei 580 80 500 3250 1625000 
31/ Mei 580 80 500 3250 1625000 
1/ Juni 610 80 530 3250 1722500 
2/ Juni 630 80 550 3250 1787500 
3/ Juni 640 80 560 3250 1820000 
4/ Juni 650 80 570 3250 1852500 
5/ Juni 655 80 575 3250 1868750 
6/ Juni 630 80 550 3250 1787500 
7/ Juni 580 80 500 3250 1625000 
8/ Juni 540 80 460 3250 1495000 
9/ Juni 535 80 455 3250 1478750 
10/ Juni 555 80 475 3250 1543750 
11/ Juni 555 80 475 3250 1543750 
12/ Juni 585 80 505 3250 1641250 
13/ Juni 580 80 500 3250 1625000 
14/ Juni 585 80 505 3250 1641250 
15/ Juni 530 80 450 3250 1462500 

Total Penerimaan produksi susu / 
bulan 

 
16.355  53.153.750 

 
Sumber : Data Primer Diolah 



Lampiran 16. Perhitungan Harga Susu yang Ditentukan 
IPS Berdasarkam Kadar Lemak dan 
Protein 

 
Net harga dari indolakto 
Fat (lemak) > 3,0 harga susu per liter dikali Rp.310 
Protein        > 2,7 harga susu per liter dikali Rp 726 
TPC        > 5 Juta harga susu per liter dikurangi Rp.100 
Subsidi pakan dan transport masing-masing adalah 
350/liter dan 50/liter 
Keterangan: 
Misalnya harga per liter susu milik peternak : 
Rata –rata fat 3,5 =  3,5 X Rp. 310 = Rp. 1.085/liter 
Rata-rata protein 3,0 = 3,0 X Rp. 726 = Rp. 2.178/liter 
Sehingga harga susu: Rp. 1085 + Rp. 2.178 = Rp. 3.263, 
ditambah dengan subsidi pakan dan tranport menjadi: 
Rp.3.263 + Rp.350 + Rp.50 = Rp. 3.663/liter.  
Jadi harga susu per liter adalah Rp. 3.663/liter.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 17.  Harga Susu dari IPS Mulai Tanggal 15 
Mei-15 Juni 

 
Tanggal/bulan Harga Keterangan 

15/ Mei 3387 - 
16/ Mei 3459 - 
17/ Mei 3490 - 
18/ Mei 3459 - 
19/ Mei 3490 - 
20/ Mei 3459 - 
21/ Mei 3459 - 
22/ Mei 3490 - 
23/ Mei 3459 - 
24/ Mei 3459 - 
25/ Mei 3459 - 
26/ Mei 3459 - 
27/ Mei 3459 - 
28/ Mei 3459 - 
29/ Mei 3532 - 
30/ Mei 3532 - 
31/ Mei 3632 - 
1/ Juni 3490 Pinalti (TPC >5jt yaitu 5,8jt)  
2/ Juni 3590 - 
3/ Juni 3490 - 
4/ Juni 3490 Pinalti (TPC >5jt yaitu 6,4jt) 
5/ Juni 3590 - 
6/ Juni 3590 - 
7/ Juni 3632 - 
8/ Juni 3632 - 
9/ Juni 3590 - 
10/ Juni 3590 - 
11/ Juni 3590 - 
12/ Juni 3590 - 
13/ Juni 3590 - 
14/ Juni 3590 - 
15/ Juni 3590 - 

 
Sumber: Data Primer Diolah 



Lampiran 18.  Perhitungan BEP hasil dan BEP harga 
Perusahaanm Peternak Sapi Perah di 
Desa Tropodo 

Rumus  
BEP Hasil :     BEP Harga : 
Biaya Total      Biaya Total 
Harga Penjualan                   Total Produksi 
                    
Nilai BEP pada UD. Mulya Jati : 
BEP Hasil:  Biaya Total     BEP Harga : Biaya Total 
               Harga Penjualan             Total Produksi 
     :  Rp. 178.071.701                : Rp. 178.071.701 
                   Rp. 3.400           76.053 liter 
     : 52.374 liter     : Rp. 2.341,4  

       

Nilai BEP pada UD. Anugrah : 
BEP Hasil :  Biaya Total     BEP Harga : Biaya Total 
        Harga Penjualan                     Total Produksi 
                 :  Rp.55.505.017                   : Rp.55.505.017 
         Rp. 3.250    16.355 liter 
      : 17.078,5 liter        :Rp.3393,8     

        

 

 
 
  
 


