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ABSTRACT 

 

 The study was conducted in Ngajum sub-district, 

Malang regency. This research aimed to investigate small 

scale dairy farming income and its influencing factors. This 

study used 45 respondents, who stratified into three farm 

scales (Scale I with 1.96 AU, n=21 farmers; scale II with 3.37 

AU, n=17 farmers; and scale III with 5.25 AU, n=7 farmers), 

were selected by multistage sampling method. Data were 

collected from April 1st to May 1st 2014. Primary data 

production and revenue were obtained by survey method and 

using structured questionnaire. Secondary data were collected 

by milk cooperative and related institution. Descriptive and 

multiple regression were applied to analyzed the data. Results 

discovered that first, scale III appeared more profitable than 

scale I and II with IDR 3,854 per liters of production cost, IDR 

5,440 per liter of revenue, and IDR 1,586 per liters of income 

in producing one liter of milk. Second, the efficiency of dairy 

farming was represented by scale 3 with 1.41 of R/C ratio. 

Third, dairy farming profit will increase as the improving of 

milk production. However, dairy income will decrease since 
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the feed cost increase. The farmers needed to cooperate with 

Greenfields Indonesia co.Ltd to balance feed cost and price of 

milk produce.  

 

Keywords : cost, revenue, profitable, efficiency, production 
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RINGKASAN 

 

 Usaha ternak sapi perah merupakan usaha yang 

memiliki prospek yang baik jika didukung dengan manajemen 

keuangan yang baik pula, sehingga dilakukan adanya analisis 

pendapatan dalam usaha untuk mengetahui seberapa efisien 

usaha dengan mengetahui pendapatan peternak yang diperoleh 

dalam usaha ternak sapi perah. Penelitian dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh dari usaha 

beternak sapi perah yang dijalankan oleh peternakan rakyat 

dan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pendapatan peternak sapi perah. Penelitian dilaksanakan di 

peternakan sapi perah wilayah Kecamatan Ngajum Kabupaten 

Malang pada tanggal 1 April 2014 sampai dengan 1 Mei 2014. 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan Multistage sampling 

method yaitu dengan menggunakan metode pengambilan 

sampel yang berbeda dalam setiap tahapannya. Pada penelitian 

menggunakan sebanyak 45 responden yang dikelompokkan 

menjadi tiga skala usaha. Pengambilan data dilakukan dengan 

menggunakan kuisioner, observasi dan wawancara. Data 
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kuisioner yang ada kemudian diolah dan dengan analisa 

ekonomi yang meliputi biaya produksi, penerimaan, 

pendapatan, dan efisiensi usaha (R/C Ratio) dan analisis 

regresi berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya 

produksi nilainya akan semakin besar seiring dengan semakin 

besar tingkat skala usaha peternak. Tingkatan skala usaha 

ditunjukkan dengan, skala I dengan kepemilikan ternak 1-2,7 

ST, n=21 responden; skala II dengan kepemilikan ternak 2,71-

4,41 ST, n=17 responden; dan skala III dengan kepemilikan 

ternak 4,42-6,12 ST, n=7 responden.  Total biaya ditunjukkan 

pada skala I Rp. 35.291.530/tahun/farm, skala II Rp. 

45.650.665/tahun/farm, dan skala III Rp. 

67.254.723/tahun/farm. Penerimaan yang diperoleh dalam 

usaha ternak sapi perah nilainya semakin besar sesuai dengan 

tingkat skala usaha. Pada skala I Rp. 44.958.686/tahun/farm, 

skala II Rp. 57.235.196/tahun/farm, dan skala III Rp. 

94.890.052/tahun/farm. Dari total biaya produksi dan 

penerimaan yang diperoleh dalam usaha ternak sapi perah, 

maka dapat diketahui pendapatan dan efisiensi usaha. 

Pendapatan yang diperoleh pada setiap skala usaha yaitu pada 

skala I Rp. 9.951.072/tahun/farm, skala II Rp. 

11.584.531/tahun/farm, dan skala III Rp. 

27.635.329/tahun/farm. Usaha ternak sapi perah yang paling 

efisien yaitu usaha pada skala III yang ditunjukkan dengan 

nilai dari R/C Ratio 1,41. Dari analisis regresi berganda yang 

dilakukan dalam penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan yaitu biaya 

pakan (X5) dan jumlah produksi susu (X8) dengan nilai 

koefisien determinasi (R2) sebesar 82,7%, sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.   



viii 
 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1.1) Skala III 

merupakan skala usaha yang paling menguntungkan  

dibandingkan skala I dan II. Berdasarkan modal yang 

dibutuhkan pada skala III sebesar Rp. 7.704, biaya produksi 

Rp. 3.854, dan penerimaan Rp. 5.440, diperoleh pendapatan 

sebesar Rp. 1.586 per liter. 1.2) Skala III merupakan usaha 

yang memiliki nilai efisiensi lebih tinggi dibandingkan skala I 

dan II, dengan nilai R/C Ratio yaitu 1,41. 2) Pendapatan dalam 

usaha beternak sapi perah akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya produksi susu, dan pendapatan akan menurun 

seiring dengan meningkatnya biaya pakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Usaha peternakan di Indonesia mempunyai 

prospek yang baik di masa depan, karena permintaan akan 

protein hewani terus meningkat setiap tahunnya. 

Didukung dengan tingkat kebutuhan susu nasional untuk 

bahan baku susu olahan. Kebutuhan bahan baku susu 

segar dalam negeri membutuhkan 3,3 juta ton per tahun, 

dengan pasokan bahan baku susu segar dalam negeri 690 

ribu ton per tahun (2,1 persen) dan sisanya diimpor dalam 

bentuk skim milk powder, anhydrous milk fat, dan butter 

milk powder dari berbagai negara (Kemenperin, 2013). 

Perkembangan ini diikuti dengan banyaknya usaha 

peternakan sapi perah mulai dari peternak skala kecil 

(kurang dari 4 ekor sapi perah) dan peternak skala 

menengah (4-7 ekor sapi perah) yang mendominasi usaha 

peternakan sapi perah di Indonesia, serta peternak skala 

besar (lebih dari 7 ekor sapi perah) yang tidak terlalu 

mendominasi.  

 Usaha ternak sapi perah mempunyai prospek 

yang baik jika didukung dengan manajemen keuangan 

yang baik pula. Pendapatan diperoleh dari penjualan susu 

sapi, sapi betina afkir dan sapi anakan. Pendapatan bersih 

usaha ternak sapi perah diperoleh dari hasil pengurangan 

dari penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan selama 

proses produksi atau pemeliharaan. Upaya mengetahui 

dan menganalisis seberapa besar menguntungkan usaha 

yang dilakukan peternak sapi perah, maka perlu dilakukan 

analisa pendapatan usaha peternakan rakyat sapi perah. 
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Pengambilan keputusan peternak untuk menjalankan 

usaha dipengaruhi oleh karakteristik rumah tangga 

peternak sapi perah yang dapat menjadi faktor usaha 

peternak. Karakteristik rumah tangga yang perlu diamati 

dalam pengambilan keputusan secara efektif dan efisien 

adalah usia peternak, pendidikan formal, jumlah anggota 

keluarga, pengalaman beternak sapi perah dan pemilihan 

sapi perah (Hartono, 2010).  

 Pendapatan usaha tergantung seberapa besar 

produksi yang didapat. Pada peternakan sapi perah, 

pendapatan diperoleh dari seberapa banyak produksi susu 

yang dihasilkan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

produksi susu yaitu faktor eksternal dan faktor internal. 

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari kondisi 

ternak, sementara faktor eksternal meliputi jumlah sapi 

laktasi, biaya produksi, jumlah pemerahan setiap harinya. 

Pengusaha yang menjalankan usaha akan memilih metode 

produksi yang paling efisien, dimana dapat memproduksi 

output pada biaya terendah. Hal ini umum dilakukan 

karena pada dasarnya semua usaha sama yaitu ingin 

memperoleh keuntungan. Prioritas utama tidak hanya 

keuntungan tapi menghasilkan produk yang memiliki 

kualitas baik juga.  

Di Kecamatan Ngajum, masyarakat mayoritas 

bekerja sebagai petani dan merangkap sebagai peternak 

sapi perah. Umumnya usaha peternakan merupakan usaha 

peternakan rakyat yang mempunyai ciri-ciri antara lain : 

skala usaha kecil dengan cabang usaha, teknologi 

sederhana, produktivitas rendah, mutu produk kurang 

terjamin, belum sepenuhnya berorientasi pasar dan kurang 

peka terhadap perubahan-perubahan. Peternak sapi perah 
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umumnya menyetorkan produksi susu sapi di beberapa 

koperasi susu yang ada di daerah masing-masing 

peternak, yang kemudian susu tersebut di setorkan ke 

perusahaan-perusahaan pengolahan susu sapi. Sama 

halnya dengan peternak sapi perah di Kecamatan Ngajum 

yang menjalin kerjasama dengan sistem kemitraan dengan 

PT. Greenfield Indonesia yang berada di Kecamatan 

Ngajum. Peternak di sekitar Kecamatan Ngajum 

mendapatkan kemudahan untuk menjual produk mereka 

berupa susu sapi segar dengan menyetorkannya ke PT. 

Greenfield Indonesia yang sebelumnya ditampung 

terlebih dahulu di koperasi yang diawasi oleh perusahaan 

tersebut. Pendapatan peternak juga akan berpengaruh 

dengan adanya hal ini, dimana peternak lebih mudah 

untuk memasarkan dengan biaya transportasi yang tidak 

besar, selain itu potensi usaha ternak sapi perah sangat 

baik di wilayah ini sehingga berpotensi besar untuk 

mengembangkan usaha beternak sapi perah di wilayah ini.

  

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang ada berhubungan dengan hal-

hal yang menyangkut segi ekonomi dari peternak, maka 

dapat diketahui permasalahan yang ada sebagai berikut : 

1. Berapa pendapatan yang diperoleh dari usaha 

beternak sapi perah berdasarkan tingkat skala 

usaha ? 

2. Apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pendapatan peternak sapi perah ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan diadakannya penelitian yaitu : 

1. Mengetahui pendapatan yang diperoleh dari usaha 

beternak sapi perah yang dijalankan oleh peternak 

di Kecamatan Ngajum berdasarkan tingkat skala 

usaha 

2. Mengetahui faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pendapatan peternak sapi perah 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian diharapkan dapat bermanfaat seperti 

berikut : 

1. Bahan pertimbangan dalam perencanaan 

pengembangan usaha peternakan sapi perah yang 

lebih efisien dan efektif 

2. Bahan informasi untuk penelitian selanjutnya 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Peternak sapi perah dalam menjalankan usahanya 

membutuhkan modal. Modal merupakan faktor produksi 

yang dapat menunjang proses produksi untuk memperoleh 

keuntungan. Modal dapat dibedakan berdasarkan sumber 

dan penggunaannya. Modal berdasarkan penggunaannya 

yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal tetap adalah 

modal yang dibutuhkan dalam proses produksi tetapi tidak 

akan habis dalam satu kali proses produksi, contohnya 

tanah, bangunan kandang, peralatan kandang, alat 

transportasi, dan lain-lain. Modal kerja memiliki fungsi 

sebaliknya dimana modal ini akan habis jika digunakan 

dalam satu kali proses produksi. Modal kerja terdiri atas 

biaya tetap dan tidak tetap sesuai dengan penggunaannya, 
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biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses 

produksi dalam kurun waktu tertentu namun biaya 

totalnya akan tetap, sementara biaya tidak tetap 

merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi 

dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah 

yang dibutuhkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama 

proses produksi akan diperoleh suatu produk untuk 

mendapatkan penerimaan dan pendapatan. Banyak atau 

tidaknya biaya yang dikeluarkan selama proses produksi 

akan mempengaruhi produk yang dihasilkan, sehingga 

dapat pula mempengaruhi penerimaan dan pendapatan. 

Modal berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi modal 

sendiri dan modal luar. Modal sendiri adalah modal yang 

sumbernya dari uang pribadi peternak atau pengusaha. 

Modal luar adalah modal yang sumbernya dari pinjaman 

bank, koperasi atau pinjaman lain. Sumber modal dari 

luar nantinya juga akan mempengaruhi biaya produksi 

dan akan ada bunga bank setiap bulannya untuk 

mengembalikan pinjaman, dari sinilah perubahan biaya 

akan dapat mempengaruhi pendapatan.  

Di samping membutuhkan modal, dalam 

menjalankan usaha juga harus diimbangi dengan 

kemampuan memanajemen terutama keuangan untuk 

meminimalisir biaya produksi dan memperoleh 

pendapatan yang optimal. Kemampuan untuk 

memanajemen suatu usaha tergantung dari sumberdaya 

manusia dan sumberdaya internal. Sumberdaya manusia 

yang dimaksud meliputi karakteristik yang ada pada 

peternak, yaitu meliputi umur peternak saat melakukan 

usaha ternak sapi perah, pendidikan terakhir yang 

ditempuh oleh peternak, pengalaman beternak sudah 
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ditempuh berapa tahun, dan jumlah anggota keluarga 

yang dimiliki. Semakin tua umur peternak tenaga yang 

digunakan juga berkurang dan kreatifitas dalam 

menjalankan usaha juga akan berkurang, selain itu juga 

sulitnya untuk menerima adanya teknologi baru. 

Pendidikan juga mempengaruhi sumberdaya manusia 

tentang pengetahuan yang  dimiliki, semakin tinggi 

jenjang pendidikan yang ditempuh, akan banyak pula 

pengetahuan yang dapat diterapkan untuk 

mengembangkan usaha terutama dalam bidang beternak 

sapi perah. Peternak yang memiliki pengalaman beternak 

bertahun-tahun akan lebih mudah untuk mengembangkan 

usahanya, serta dapat meminimalisir kerugian jika terjadi 

hal-hal buruk yang tak terduga. Jumlah anggota yang 

semakin banyak akan berdampak pada beban yang 

ditanggung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan yang 

diperoleh. 

Sumberdaya internal meliputi jumlah sapi yang 

dikuasai, luas lahan yang dimiliki, luas lahan yang 

dikuasai, tenaga kerja dan teknologi yang digunakan 

dalam proses produksi. Lahan yang dimiliki adalah lahan 

yang merupakan milik peternak sendiri, sementara lahan 

yang dikuasai adalah lahan yang terdiri dari lahan yang 

dimiliki dan lahan sewa. Kepemilikan lahan dan 

kepemilikan ternak akan dapat mempengaruhi pendapatan 

karena dapat mempengaruhi biaya produksi. Semakin luas 

lahan yang dikuasai maka biaya sewa lahan juga semakin 

besar, begitu pula dengan jumlah ternak yang dikuasai 

akan berpengaruh terhadap pendapatan, biaya produksi 

terutama biaya pakan akan bertambah banyak seiring 
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dengan banyaknya pakan yang dihabiskan oleh ternak. 

Karakteristik usaha dapat dilihat dari ratio produktif sapi 

perah, semakin banyak sapi laktasi dalam usaha tersebut 

maka semakin besar juga beban biaya yang harus 

dikeluarkan. Darihal tersebut akan mempengaruhi jumlah 

produksi susu yang diperoleh. Semakin banyak ratio sapi 

produktif maka hasil yang diperoleh juga akan banyak, 

yang juga akan mempengaruhi pendapatan. Hal tersebut 

dapat ditunjukkan seperti bagan konsep penelitian pada 

Gambar 1. 

 
 

Gambar 1. Bagan kerangka konsep penelitian 
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1.6 Hipotesis  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan 

di atas, maka dapat diambil dugaan sementara yaitu : 

Hipotesis 1 : diduga bahwa umur peternak 

berpengaruh positif terhadap pendapatan.  

Hipotesis 2 : diduga tingkat pendidikan peternak 

berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak.  

Hipotesis 3 : diduga biaya pakan berpengaruh negatif 

terhadap pendapatan.  

Hpotesis 4 : diduga jumlah produksi susu 

berpengaruh positif terhadap pendapatan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

 Hasil penelitian Siregar (2009) menunjukkan 

bahwa total biaya produksi peternak selama satu tahun 

dari usaha ternak sapi perah per responden berkisar antara 

Rp. 2.171.250 sampai dengan Rp. 4.569.250 dengan 

rataan sebesar Rp. 3.100.746 per tahun. Biaya-biaya ini 

meliputi biaya pakan, biaya tenaga kerja, dan biaya 

penyusutan peralatan. Biaya variabel merupakan 

komponen biaya yang terbesar dikeluarkan oleh peternak 

dalam usahanya. Hal ini ditunjukkan pada hasil 

penelititan Syamsidar (2012) bahwa total biaya produksi 

yang dikeluarkan paling tinggi dalam usaha sapi potong 

pada skala kepemilikan ternak 8 ekor sebesar Rp. 

40.825.050/tahun, pada skala usaha 6 ekor sebesar Rp. 

32.578.130/tahun, dan paling sedikit pada skala usaha 4 

ekor ternak sebesar Rp. 20.715.408/tahun. Biaya variabel 

yang dikeluarkan juga lebih besar dibandingkan dengan 

biaya tetap. Pada skala usaha dengan kepemilikan 4 ekor 

sapi biaya tetap sebesar Rp. 147.620/tahun dan biaya 

variabel sebesar Rp. 20.540.788, sementara biaya tetap 

dan biaya vaiabel pada skala usaha 6 ekor yaitu sebesar 

Rp. 283.583/tahun dan Rp. 32.294.547/tahun, dan pada 

skala usaha 8 ekor sebesar Rp. 483.250/tahun dan Rp. 

40.341.800/tahun. Pada biaya produksi cenderung 

mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya 

skala usaha yang dimiliki petani-peternak.  
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Hasil penelitian Siregar (2009) menunjukkan 

bahwa total penerimaan peternak selama 1 tahun dari 

usaha ternak sapi berkisar antar Rp. 4.144.000 sampai Rp. 

34.839.999 dengan rataan sebesar Rp. 10.335.735 per 

tahun. Pendapatan bersih peternak di daerah Kecamatan 

Stabat Kabupaten Langkat selama 1 tahun dari usaha 

ternak sapi per peternak berkisar antara Rp. 1.336.000 

sampai Rp. 31.237.257 dengan rataan sebesar Rp. 

7.229.989 per tahun. Hasil penelitian yang dilakukan 

Hoddi, dkk (2011) menunjukkan bahwa usaha skala kecil 

dengan kepemilikan 7-10 ekor sapi memperoleh total 

penerimaan sebesar Rp. 41.204.545/tahun , sementara 

usaha skala sedang dengan kepemilikan 11-15 ekor 

memperoleh total penerimaan sebesar Rp. 

69.227.272/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

banyak kepemilikan ternak sapi perah yang dimiliki 

peternak, maka penerimaan yang diperoleh juga semakin 

banyak. Seiring dengan banyaknya ternak yang dimiliki 

maka banyak pula total biaya yang dikeluarkan selama 

pemeliharaan. Hal ini dapat dilihat pada usaha skala kecil 

dengan kepemilikan 7-10 ekor rata-rata total biaya 

produksi sebesar Rp. 5.028.943/tahun, sementara pada 

usaha skala sedang dengan kepemilikan 11-15 ekor rata-

rata total biaya produksi sebesar Rp. 7.855.772/tahun.  

 Riyanto (2012) menjelaskan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi keuntungan yaitu biaya pakan utama, 

biaya pakan tambahan, biaya tenaga kerja, biaya obat-

obatan, modal peternak, pelatihan dan pengalaman lama 

beternak. Dari beberapa faktor, yang menunjukkan 

pengaruh positif terhadap keuntungan dari hasil penelitian 

adalah biaya obat-obatan, biaya tenaga kerja dan modal 
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yang secara bersama-sama signifikan 0,05 terhadap 

keuntungan. Hasil statistik pengujian regresi pengaruh 

karakteristik peternak plasma terhadap kontrak perjanjian 

yang dilakukan oleh Fitriza, dkk (2012) umur peternak, 

tingkat pendidikan, pengalaman beternak, dan jumlah 

ternak berpengaruh secara nyata dengan koefisien 

determinasi yaitu sebesar 0,298 atau 29,8%. Hal ini 

dikarenakan besarnya pengaruh karakteristik peternak 

terhadap persepsi kontrak perjanjian ditentukan bersama-

sama oleh faktor umur peternak, tingkat pendidikan, 

pengalaman beternak dan jumlah ternak sebesar 29,8% 

dan 70,2% oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke 

dalam model ini. Penelitian Siregar (2009) menunjukkan 

bahwa nilai R square bernilai 0,558 yang artinya semua 

variabel bebas seperti skala usaha (jumlah ternak), umur 

peternak, tingkat pendidikan, pengalaman beternak, 

jumlah tanggungan keluarga, motivasi beternak, dan 

jumlah tenaga kerja mempengaruhi variabel terikat 

sebesar 55,8% dan  selebihnya oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian. Secara partial nilai t-hitung 

variabel yang berpengaruh positif adalah variabel jumlah 

ternak, sementara variabel lain berpengaruh negatif yaitu 

variabel umur peternak, variabel tingkat pendidikan, 

variabel pengalaman beternak, variabel jumlah 

tanggungan keluarga, variabel motivasi beternak, dan 

variabel jumlah tenaga kerja.  

  

2.2 Usaha Peternakan Sapi Perah 

 Peternakan yang ada di Indonesia kebanyakan 

peternak skala kecil dan menengah atau orang 

menyebutnya peternakan rakyat. Peternakan rakyat 
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mempunyai ciri-ciri yaitu skala usaha kecil dengan 

cabang usaha, teknologi sederhana, produktivitas rendah, 

mutu produk kurang terjamin, belum sepenuhnya 

berorientasi pasar dan kurang peka terhadap perubahan-

perubahan. Usaha skala kecil terdapat banyak kelemahan 

diantaranya adalah sebagai produsen perorangan yang 

tidak dapat memanfaatkan sumber daya produktivitas 

yang tinggi seperti pada sektor usaha besar dan modern 

(Siregar, 2009). Pada usaha kecil dalam pengadaan pakan, 

bibit, transportasi, pemeliharaan dan lain sebagainya akan 

menjadi lebih mahal dibandingkan dengan usaha skala 

besar. Usaha ternak sapi perah telah memberi kontribusi 

dalam peningkatan pendapatan keluarga peternak. Taslim 

(2011) berpendapat bahwa di Indonesia sebagaian besar 

usaha ternak sapi perah skala usaha kecil dengan 

kepemilikan ternak 1-3 ekor. Meskipun ada pula peternak 

yang mempunyai skala usaha sedang dengan kepemilikan 

4-6 ekor dan skala usaha besar dengan kepemilikan lebih 

dari 7 ekor, tetapi jumlahnya masih relatif sedikit. Johan 

(2011) menjelaskan bahwa secara umum usaha adalah 

sebuah kegiatan atau aktivitas yang mengalokasikan 

sumber daya yang dimiliki ke dalam suatu kegiatan 

produksi yang menghasilkan jasa atau barang, dengan 

tujuan barang dan jasa tersebut dapat dipasarkan kepada 

konsumen agar dapat memperoleh keuntungan. 

 Penggunaan teknologi dalam usaha beternak sapi 

perah diharap dapat membantu perkembangan usaha 

tersebut, baik dari segi alat pemeliharaan maupun 

pengolahan produksi. Usaha ternak sapi perah adalah 

usaha yang mempunyai sifat maju, yang secara selektif 

menggunakan masukan teknologi baru sehingga secara 



13 
 

proporsional mampu meningkatkan produksi akan tetapi 

dalam praktek peternak tidak sepenuhnya memahami 

penggunaan teknologi tersebut (Putranto, 2006). 

Penggunaaan teknologi dirasa belum dapat dipraktekkan 

oleh peternak sapi perah di Indonesia terutama peternak 

rakyat, hal ini dikarenakan penggunaan teknologi dalam 

usaha beternak sapi perah berarti meningkatkan biaya 

produksi dan mempengaruhi pendapatan peternak sapi 

perah. Usaha ternak sapi perah di Indonesia menggunakan 

sistem pemeliharaan yang berbeda-beda baik secara 

tradisional  maupun modern sesuai dengan komposisi 

ternak yang dimiliki. Sistem pemeliharaan sapi perah di 

Indonesia pada peternakan rakyat dilakukan secara 

tradisional, sementara di beberapa skala besar 

(perusahaan) menggunakan sistem pemeliharaan yang 

modern. Ciri umum peternakan sapi perah rakyat adalah 

rendahnya keterampilan peternak, kecilnya modal usaha, 

kecilnya jumlah ternak produktif dan cara pemberian 

ransum yang masih sederhana (Sudarmanto, dkk, 2005). 

Usaha beternak sapi perah dapat dijalankan secara 

kecil-kecilan, ada yang merupakan perusahaan industri 

rumah tangga dan ada pula yang merupakan industri 

raksasa. Sukirno (2003) mengemukakan bahwa organisasi 

perusahaan dibedakan menjadi tiga bentuk organisasi 

yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan firma dan 

perseroan terbatas. Berkembangnya teknologi di masa 

sekarang ini, menciptakan efek positif bagi perusahaan 

untuk mengelola proses produksi dalam menjalani 

aktivitasnya. Salah satu teknologi yang digunakan untuk 

proses produksi usaha peternakan yaitu close house 
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system. Adanya teknologi ini, sapi perah dapat dipelihara 

di daerah perkotaan (Riyanto, 2012).  

 

2.3 Modal 

 Modal menurut pengertian ekonomi adalah 

barang atau hasil produksi yang digunakan untuk 

menghasilkan produk lebih lanjut. Di dalam proses 

produksi, modal dapat berupa peralatan-peralatan dan 

bahan-bahan (Suprayitno, 2008). Soekartawi (2003) 

berpendapat bahwa berdasarkan penggunaannya modal 

dibedakan menjadi dua yaitu modal tidak tetap atau modal 

kerja dan modal tetap. Modal tetap dapat didefinisikan 

sebagai biaya yang tidak akan habis dalam sekali proses 

produksi, sementara modal kerja merupakan biaya yang 

dikeluarkan untuk proses produksi dan akan habis dalam 

satu kali proses produksi. Besar kecilnya modal juga 

dipengaruhi oleh skala usaha, macam komoditas, dan 

tersedianya kredit. Skala usaha sangat mempengaruhi 

besar kecilnya modal dimana dapat dilihat bahwa semakin 

besar skala usaha maka modal yang dibutuhkan juga 

semakin besar, demikian juga dengan jenis komoditas 

usahatani. Kebutuhan dana untuk modal kerja dibutuhkan 

pada awal mula mendirikan usaha. Herlianto dan 

Pujiastuti (2009) mengemukakan bahwa  sejumlah dana 

yang dibutuhkan diketahui diperoleh dari beberapa 

sumber. Beberapa sumber dana yang penting antara lain : 

modal pemilik yang disetor, saham yang diperoleh dai 

penerbitan saham di pasar modal, obligasi yang 

diterbitkan oleh pasar modal, kredit yang diterima dari 

bank, dan sewa guna (leasing) dari lembaga non bank. 
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 Modal pertanian secara ekonomi dapat berasal 

dari milik sendiri (equity capital) dan modal pinjaman 

(credit), dan modal yang berasal dari luar ini biasanya 

merupakan kredit. Bentuk lain dari modal yaitu modal 

fisik berupa pengetahuan yang sifatnya teknis 

(technological knowledge) dan modal manusiawi berupa 

pengetahuan yang sifatnya organisatoris atau managerial 

(managerial knowledge). Modal adalah barang atau uang 

yang bersama-sama faktor-faktor produksi tanah dan 

tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru, yang 

dimaksud modal petani adalah ternak beserta kandangnya, 

cangkul, bajak dan alat-alat pertanian lain, pupuk, bibit, 

hasil panen yang belum dijual, tanaman yang masih 

disawah dan lainnya (Riyanto, 2012). Rahardja dan 

Manurung (2002) berpendapat bahwa dalam modal nilai 

barang modal juga harus disusutkan (depreciation cost) 

dalam laporan rugi laba, biaya barang modal dinilai 

sebagai biaya implisit.   

  

2.4 Biaya Produksi 

 Biaya total (total cost) sama dengan biaya tetap 

ditambah biaya variabel. Salvatore (2005) menyatakan 

bahwa kewajiban total perusahaan per periode waktu 

untuk seluruh inpu tetap disebut biaya tetap total, 

sementara biaya variabel total adalah kewajiban total 

perusahaan per periode waktu untuk seluruh input 

variabel yang digunakan. Rahardja dan Manurung (2010) 

berpendapat bahwa biaya tetap (fixed cost) adalah biaya 

yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi, 

contohnya biaya barang modal, gaji pegawai, bunga 

pinjaman, sewa gedung kantor. Bahkan pada saat 
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perusahaan tidak berproduksi (Q=0), biaya tetap harus 

dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Biaya variabel 

(variable cost) adalah biaya yang besarnya tergantung 

pada jumlah produksi, contohnya biaya bahan baku. 

Miller and Mainners (2000) berpendapat bahwa biaya 

tetap adalah biaya yang tidak berubah mengikui tingkat 

produksi, sementara biaya variabel adalah biaya-biaya 

yang dikeluarkan atas penggunaan input-input variabel 

dalam proses produksi.  

 Suprayitno (2008) berpendapat bahwa terdapat 

tiga (3) konsep tentang biaya produksi, yaitu : biaya tetap 

total (total fixed cost) yang biasanya hanya muncul pada 

saat pertama akan berproduksi, biaya variabel total (total 

variable cost), dan total cost (TC=TFC+TVC) yaitu 

keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses 

produksi. Laila (2012) menjelaskan bahwa penghitungan 

total biaya produksi dapat ditunjukkan oleh rumus sebagai 

berikut : TC = VC + FC. Dari rumus dapat dijelaskan 

bahwa yang dimaksud TC adalah total cost / total biaya 

produksi, VC adalah variabel cost / biaya tidak tetap, dan 

FC adalah fix cost / biaya tetap.  

 

2.5 Penerimaan Usaha Ternak 

 Penerimaan dalam usaha tani meliputi seluruh 

penerimaan yang dihasilkan selama periode pembukuan 

yang sama. Peternak akan memperoleh penerimaan 

tergantung pada jenis usaha ternaknya baik sebagai ternak 

potong atau perah. Pada umumnya peternak menjual sapi 

yang masih anakan, mereka menjual ternaknya ketika 

mereka membutuhkan uang tunai untuk keperluan 

keluarganya. Penerimaan pada usaha ternak sapi potong 
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meliputi penerimaan dari penjualan ternak sapi, 

penerimaan dari penjualan feses (pupuk kandang) dan 

pertambahan nilai ternak (Siregar, 2009). Laba adalah 

selisih antara penerimaan total dengan biaya total, 

penerimaan total adalah jumlah total yang didapatkan 

perusahaan dari penjualan produksinya. Definisi 

fungsinya yaitu harga per unit dikaitkan dengan kuantitas 

output yang diproduksi. Penerimaan marjinal adalah 

penerimaan tambahan yang diterima perusahaan ketika 

perusahaan meningkatkan output sebanyak satu unit 

tambahan (Riyanto, 2012). 

 Penerimaan responden bervariasi tergantung pada 

jumlah populasi ternak sapi yang dimiliki oleh masing-

masing peternak dengan menggunakan hubungan antara 

penerimaan dan biaya maka dapat diketahui cabang-

cabang usaha tani yang menguntungkan untuk diusahakan 

(Hoddi, dkk, 2011). Sundari dan Katamso (2010) 

berpendapat bahwa dalam usaha peternakan sapi perah, 

penerimaan dapat diperoleh dari penjualan susu, 

penjualan kotoran sapi sebagai pupuk kandang, penjualan 

pedet, penjualan sapi afkir, penjualan dara, dan penjualan 

karung pakan.  

Laila (2012) menjelaskan bahwa penghitungan 

penerimaan dapat diketahui dengan rumus penerimaan 

sebagai berikut : TR = P x Q. TR adalah Total revenue / 

total penerimaan, P adalah price atau harga dari hasil 

produksi, dan Q adalah quantity atau jumlah produksi 

yang diperoleh selama periode produksinya. 

   

2.6 Pendapatan Usaha Ternak 

 Pendapatan bersih merupakan selisih antara 

penerimaan usaha ternak per tahun dengan total biaya 
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produksi per tahun. Pendapatan bersih usaha ternak 

merupakan hasil terhadap manajemen ternak dalam 

pelaksanaan usaha ternak sapi. Pendapatan peternak 

dipengaruhi oleh faktor permintaan dan harga jual. 

Pendapatan bersih usaha ternak diperoleh dari hasil 

pengurangan dengan biaya yang dikeluarkan selama 

proses produksi/pemeliharaan. Pendapatan usaha ternak 

sapi potong sangat dipengaruhi oleh banyaknya ternak 

yang dijual oleh peternak itu sendiri sehingga semakin 

banyak jumlah ternak sapi maka semakin tinggi 

pendapatan bersih yang diperoleh (Siregar, 2009). 

Rahardja dan Manurung (2010) berpendapat bahwa 

pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan 

uang) seseorang atau rumah tangga selama perode 

tertentu. Pendapatan terdiri dari upah, bunga dan deviden, 

serta pembayaran transfer atau penerimaan dari 

pemerintah seperti tunjangan sosial dan asuransi 

pengangguran. Pendapat lain dikemukakan oleh Sukirno 

(2003) bahwa pendapatan bersih adalah hasil penjualan 

dari tahun-tahun tertentu setelah dikurangi oleh biaya 

produksi dan operasi dalam tahun-tahun yang sama. 

 Untuk mengetahui besarnya pendapatan atau 

keuntungan yang diperoleh peternak maka harus ada 

keseimbangan antara penerimaan dengan biaya-biaya 

yang dikeluarkan dengan menggunakan suatu alat analisis 

yaitu 𝜋 = TR – TC dimana 𝜋 adalah pendapatan 

(keuntungan), TR adalah total revenue atau total 

penerimaan, dan TC adalah total cost atau total biaya-

biaya (Hoddi, dkk, 2011). Penggunaan alat analisis akan 

memudahkan dalam penelitian untuk mengetahui 

seberapa besar pendapatann yang diperoleh peternak 
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dalam menjalankan usaha ternak sapi perah, serta dapat 

mengetahui sejauh ini peternak memperoleh keuntungan 

yang memuaskan atau justru mendapat kerugian.  

 

2.7 Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

 Semakin tua seseorang sikap ketergantungan 

terhadap orang lain akan mulai berkurang. Semakin muda 

umur seseorang akan memiliki rasa keingintahuan dan 

minat adopsi terhadap teknologi baru yang tinggi. Petani 

yang sudah fanatik terhadap tradisi sebelumnya akan 

bersikap apatis terhadap teknologi baru dan akan sedikit 

sulit untuk diajak maju dan berkembang dengan kemajuan 

teknologi yang ada (Siregar, 2009). 

 Sistem pemeliharaan ternak yang dilakukan pada 

peternakan rakyat masih sangat sederhana, sehingga 

seluruh anggota keluarga lain dapat ikut serta dalam 

pemeliharaan ternak. Anggota keluarga lain yang turut 

membantu pemeliharaan ternak sapi juga termasuk tenaga 

kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi kedua 

selain tanah, modal, dan pengelolaan. Tenaga kerja 

manusia dipengaruhi oleh umur, pendidikan, 

keterampilan, pengalaman, tingkat kecukupan, tingkat 

kesehatan, faktor alam seperti iklim (Susilawati, 2007). 

Dalam sistem pemeliharaan adanya tenaga kerja yang 

memiliki ketrampilan yang baik sangat dibutuhkan untuk 

menunjang berjalannya usaha agar lebih efektif dan 

efisien. Produksi susu dari tiap peternak ditentukan oleh 

banyaknya sapi laktasi dan produksi susu rata-rata per 

ekor yang sangat tergantung pada panjang laktasi. Hasil 

penelitian Hartono (2006) menunjukkan bahwa semakin 

banyak ternak yang dipelihara pendapatan rumah tangga 
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peternak sapi perah juga semakin meningkat karena 

produksi susu dan jumlah pedet  yang dijual merupakan 

komponen utama juga semakin meningkat. 

 

2.8 Analisa Ekonomi 

Pengambilan keputusan oleh manajer dilakukan 

atas adanya data akuntan. Manajer secara terus-menerus 

dihadapkan pada pengambilan keputusan yang 

menyangkut harga jual, biaya variable, dan biaya tetap. 

Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara 

proporsional dengan perubahan total kegiatan atau 

volume yang berkaitan dengan biaya variabel. Biaya tetap 

adalah biaya yang jumlah totalnya tetap selama periode 

waktu tertentu meskipun terjadi perubahan besar dalam 

total kegiatan atau volume yang berkaitan dengan biaya 

tersebut. Titik impas (break event point) adalah titik 

kegiatan (volume penjualan) dimana total pendapatan 

(revenue) sama dengan total beban (expense), yakni tidak 

berlaba ataupun rugi. Biaya tetap tidaklah statis dari tahun 

ke tahun. Biaya tetap mungkin secara sengaja dinaikkan 

untuk mendapatkan kombinasi produksi dan distribusi 

yang lebih menguntungkan. Perubahan ini dapat 

mempengaruhi pendapatan, biaya variabel, dan biaya 

tetap (Rahardja dan Manurung, 2010). 

 Biaya total berarti total pengeluaran terendah 

yang diperlukan untuk memproduksi setiap tingkat output. 

Total cost meningkat saat output meningkat. Biaya tetap 

adalah total pengeluaran yang dibayarkan meskipun tidak 

ada output yang diproduksi, biaya tetap tidak berpengaruh 

oleh berbagai variasi dalam jumlah output. Biaya variabel 

adalah pengeluaran yang berubah bersama dengan tingkat 
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output seperti bahan mentah, upah, dan bahan bakar, dan 

termasuk semua biaya yang tidak tetap. Total biaya 

didefinisikan sebagai : TC = FC + VC  (Paul and William, 

2001). Pendapatan usahatani adalah selisih antara 

penerimaan dan semua biaya, dengan rumus sebagai 

berikut :  Pd = TR – TC (Soekartawi, 2003), Pd adalah 

pendapatan usahatani, TR adalah total penerimaan, dan 

TC adalah total biaya. Jumlah TC ini selalu lebih besar 

bila analisis ekonomi yang dipakai, dan selalu lebih kecil 

bila analisis finansial yang dipakai. Oleh karena itu, setiap 

kali melakukan analisis perlu disebutkan analisis apa yang 

digunakan. 

 

2.9 Persamaan Regresi 

 Analisis regresi berganda dapat digunakan pada 

saat variabel terikat yang kita cari untuk dijelaskan, 

dihipotesis tergantung pada jumlah lebih dari satu variabel 

bebas atau variabel penjelas (Rahardja dan Manurung, 

2010). Analisis regresi tidak hanya sebatas pada studi 

ketergantungan satu variabel dependen pada variabel 

independen. Analisis regresi secara implisit terdapat 

beberapa pengertian yang terkandung didalamnya. 

Regresi digunakan sebagai alat analisis dapat menemukan 

tempat-tempat sebagai kedudukan atau lokasi dari rata-

rata suatu variabel tergantung untuk berbagi nilai dari satu 

atau lebih variabel bebas. Analisis regresi dapat juga 

digunakan untuk menguji dan menjelaskan suatu 

hubungan sebab-akibat. Analisis regresi terkandung 

adanya proses penyesuaian terhadap suatu fungsi atau 

kurva dari sekumpulan data (Sudarmanto, 2005).  
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 Siregar (2009) menjelaskan bahwa analisis regresi 

linier berganda digunakan untuk menguji faktor-faktor 

yang mempengaruhi pendapatan peternak sapi potong, 

dimana yang menjadi variable bebas (independent) adalah 

jumlah ternak (X1), umur peternak (X2), tingkat 

pendidikan (X3), pengalaman beternak (X4), jumlah 

tanggungan keluarga (X5), motivasi beternak (D1), 

jumlah tenaga kerja (X6), sedangkan yang menjadi 

variable terikat/tidak bebas (dependent) adalah 

pendapatan (Y). Analisis yang digunakan menggunakan 

model Pendekatan Teknik Ekonometri dengan 

menggunakan analisis regresi linear berganda (alat bantu 

software (SPSS 13 / Statistical Package for Social 

Sciences) dengan model penduga sebagai berikut : 

Y = a +  b1 X1i + b2 X2i + b3 X3i + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + 

b7 X7 + µ. 

 Riyanto (2012) mengemukakan bahwa analisis 

regresi adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menganalisis hubungan antar variabel. Hubungan ini 

dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan variable 

dependen (Y) dengan beberapa variable independen 

(X1,X2,….Xn).  

 

2.10 Uji Asumsi Klasik 

Sudarmanto (2005) berpendapat bahwa beberapa 

hal lain yang penting juga untuk dipahami dalam 

penggunaan analisis regresi linear ganda yaitu perlunya 

memenuhi persyaratan dalam penggunaan statistik 

parametrik (yang berupa uji normalitas dan uji 

homogenitas) dan persyaratan untuk penggunaan analisis 

regresi linear ganda yang terdiri dari uji linearitas, uji 
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multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji 

heterokedastisitas, sehingga persamaan garis regresi yang 

diperoleh benar-benar dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen.  

Riyanto (2012) menjelaskan bahwa beberapa 

asumsi harus dipenuhi agar taksiran parameter menjadi 

BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) untuk membuat 

regresi linear, yaitu :  

a. Nilai rata-rata untuk kesalahan pengganggusama 

dengan nol atau E(ui)=0 

b. Tidak ada autokorelasi antara error ui dan uj atau 

covarian (ui,uj)=0 

c. Keragaman dari u konstan (homoskedastis) atau varian 

(uj)=ò2 

d. Nilai error harus berdistribusi normal dengan nilai sama 

dengan nol dan keragaman dari u konstans 

(homokedastis) untuk pengujian hipotesis 

e. Tidak ada hubungan linier (kolinearitas) antara variabel 

bebas. 

 

2.10.1 Uji Normalitas 

 Data perlu diuji normalitas sebelum dilakukan 

analisis regresi untuk menguji model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas tidak dilakukan dapat 

mengakibatkan uji statistik tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi residual 

berdistribusi nomal atau tidak yaitu dengan analisis grafik 

dan analisis statistik (Suharjo,2008). Gujarati (2006) 

berpendapat bahwa kurva distribusi normal memilki titik-

titik data yang simetris di sekitar nilai rata-ratanya, 
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kombinasi linear (fungsi) dari dua (atau lebih) variabel 

acak yang didistribusikan secara normal akan dengan 

sendirinya didistribusikan secara normal. 

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan plot 

probabilitas normal dan detrend normal plot. Plot 

probabilitas normal dapat diamati dengan memasangkan 

masing-masing nilai pengamatan dengan nilai harapan 

dari distribusi normal, dan apabila titik-titik (data) 

terkumpul disatu garis lurus. Dasar pengambilan 

keputusannya sebagai berikut : Jika titik-titik data 

menyebar disekitar garis lurus maka data memenuhi 

asumsi normalitas dan jika titik-titik data menyebar 

menjauh dari garis lurus maka data tidak memenuhi 

asumsi normalitas. (Sulaiman,2004). 

 Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov dengan 

criteria yang digunakan yaitu Ho diterima apabila nilai 

Asymp. Sig.(2-tailed) > dari tingkat alpha yang ditetapkan 

(5%), sehingga dapat dinyatakan bahwa data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal (Sudarmanto,2005). 

 

2.10.2 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

autokorelasi berarti kesalahan pengganggu tidak bebas 

dari satu observasi ke observasi lainnya. Uji autokorelasi 

dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson yang 

digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dengan 

menggunakan DW test, uji Lagrange Multiplier (LM test) 
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yang digunakan untuk sampel diatas 100 observasi, uji 

Statistic Q (Box-Pierce dan Ljung Box) yang digunakan 

untuk melihat autokorelasi dengan lag lebih dari dua, dan 

uji autokorelasi dengan Run test untuk melihat data 

residual terjadi secara random atau tidak (Ghozali, 2011). 

 Suharjo (2008) menjelaskan bahwa autokorelasi 

adala suatu korelasi antara nilai variabel dengan nilai 

variabel yang sama pada lag satu atau lebih sebelumnya. 

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan 

uji Durbin-Watson dengan membandingkan antara nilai 

DW kritis dan hasil perhitungan Durbin Watson dengan 

mengetahui batas-batas atas (dU) dan batas-batas bawah 

(dL) dengan ketentuan sebagai berikut :  

1. Jika nilai 0 < d < dL, maka terjadi autokorelasi 

positif 

2. Jika nilai dL < d < dU, maka tidak dapat 

disimpulkan apa-apa 

3. Jika nilai dU < d < 4-dU, maka tidak terjadi 

autokorelasi 

4. Jika nilai 4-dU < d < 4-dL, maka tidak dapat 

disimpulkan apa-apa, dan  

5. Jika nilai 4-dL < d < 4, maka terjadi autokorelasi 

negative. 

 

2.11 Uji Statistik 

 Koefisien determinasi (R2) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas (Sudarmanto,2005). Koefisien 
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determinasi merupakan kuadrat dari korelasi pada 

persamaan regresi. Koefisien determinasi yang dihasilkan 

dari perhitungan dalam persentase menunjukkan bahwa 

variabel independen (X) dapat menjelaskan variabel 

dependen (Y) sebesar nilai perhitungan dan sisanya tidak 

dapat dijelaskan oleh variabel lainnya (Ghozali,2011). 

Sulaiman (2004) menjelaskan bahwa nilai R2 mempunyai 

interval antara 0 sampai 1 ( 0< R2 <1 ) yang artinya 

semakin besar R2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk 

model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka 

variabel independen secara keseluruhan tidak dapat 

menjelaskan variabel dependen. R2 yang disesuaikan 

(adjusted R2-R2) berfungsi untuk mempertimbangkan 

kenyataan bahwa besaran derajat kebebasan menurun 

sehubungan dengan bertambahna variabel bebas atau 

variabel penjelas di dalam regresi (Salvatore, 2005). 

 Ada hubungan penting antara koefisien 

determinasi (R2) dan rasio F dalam ANOVA yaitu kedua 

statistic tersebut bervariasi secara langsung. Koefisien 

determinasi sama dengan 0 (dalam hal ini, tidak ada 

hubungan antara Y dan variabel-variabel X), F juga sama 

dengan 0. Nilai R2 semakin besar maka nilai F akan 

semakin besar pula (Gujarati, 2006). Uji F dilakukan 

untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen 

secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian 

ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung 

dengan F tabel ( Sulaiman, 2004). Uji statistik F pada 

dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan dalam menguji hipotesis 
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dengan uji F yaitu membandingkan nilai F hasil 

perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F 

hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H0 ditolak 

dan menerima HA (Ghozali,2011).  

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Penentuan kriteria dalam uji t yaitu membandingkan nilai 

statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Bila nilai 

statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai 

t tabel dapat menerima hipotesis yang menyatakan bahwa 

suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali,2011). 

Sudarmanto (2005) menjelaskan bahwa kriteria yang 

dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan uji t ada 

dua cara yaitu menggunakan harga koefisien t yang 

apabila t hitung < t tabel dinyatakan tidak signifikan 

sehingga disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara Y 

dengan X. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 1 April 2014 sampai dengan 1 Mei 2014 dan 

penelitian dilakukan pada peternakan rakyat sapi perah 

yang berada di wilayah Kecamatan Ngajum Kabupaten 

Malang. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara 

sengaja berdasarkan populasi ternak untuk dijadikan 

lokasi sampel penelitian. Penelitian dilaksanakan di 

Kecamatan Ngajum dengan memilih desa yang memiliki 

populasi ternak sapi perah minimal 5 sapi laktasi.  

 

3.2 Metode Penelitian 

 Penelitian melibatkan sejumlah data yang cukup 

banyak dan terdapat kesulitan untuk mengumpulkan dan 

mengolah data tersebut, sehingga dibutuhkan beberapa 

metode. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu studi kasus (Case Study), pada 

penelitian membahas permasalahan yang ada di wilayah 

Kecamatan Ngajum dengan unit analisis keluarga yang 

memelihara ternak sapi perah.  

 

3.2.1 Pengambilan sampel : 

Pengambilan sampel dilakukan dengan Multi 

stage sampling method yaitu dengan menggunakan 

metode pengambilan sampel yang berbeda dalam setiap 

tahapannya, yang bertujuan untuk mempermudh dalam 

pengambilan sampel. Metode yang akan digunakan dapat 

digambarkan dalam bagan berikut : 
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Gambar 2. Bagan konsep pengambilan sampel 

 

Keterangan : 

1. Tahap1 : pengambilan sampel dengan pusposive 

sampling. Menentukan Kecamatan Ngajum sebagai 

sampel penelitian dilakukan dengan sengaja dengan 

mengetahui jumlah populasi sapi perah dan adanya 

kerjasama peternak di sekitar Kecamatan Ngajum 

dengan PT. Greenfield yang memudahkan dalam 

pemasaran susu sapi. 

2. Tahap 2 : koperasi sapi perah dipilih untuk 

mempermudah dalam pengambilan sampel 

selanjutnya, dimana dalam koperasi data-data 

tentang peternak akan lebih jelas. 
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n = 
𝑵

𝟏 + 𝑵 (𝒆)²
 

3. Tahap 3 : pengambilan sampel dengan purposive 

sampling. Kelompok ternak sapi perah dipilih 

secara sengaja yang memiliki sapi perah laktasi 

minimal 1 ST dan berpengalaman dalam peternakan 

minimal 1 tahun.  

4. Tahap 4 : jumlah populasi sebelumnya sudah 

diketahui dari data koperasi dan kelompok yang 

kemudian penentuan jumlah sampel dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus slovin 

(Umar, 2004)  

    

 

 

Keterangan : n = jumlah responden / sampel populasi 

N = total populasi peternak sapi perah 

e = tingkat kesalahan (10%) 

Hasil perhitungannya adalah n = 
𝟖𝟓

𝟏 + 𝟖𝟓 (𝟎,𝟏)²
 

 = 45 

5. Tahap 5 : dari jumlah sampel yang diketahui, 

kemudian ditentukan sampel berdasarkan skala 

usaha. Kepemilikan sapi perah di setiap peternak 

berbeda, sehingga dikelompokkan menjadi 

beberapa skala. Skala kepemilikan akan dibagi 

menjadi Skala I, Skala II, dan Skala III. Sugiyono 

(2006) menyatakan bahwa rentang data dapat 

diketahui dengan cara mengurangi data kepemilikan 

ternak terbesar dengan data kepemilikan ternak 

terkecil dengan rumus : 

R = XT – XR 

Keterangan :  R = Rentang 
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   XT = Data kepemilikan jumlah 

ternak terbesar (ST / Satuan Ternak) 

   XR = Data kepemilikan jumlah 

ternak terkecil (ST / Satuan Ternak) 

Hasil perhitungannya adalah R = 6 – 1 = 5  

Dari nilai rentang yang sudah diketahui untuk 

mengetahui kelas interval menurut Sudjana (2013) 

dapat menggunakan rumus : 

 Kelas interval = 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 

Hasil perhitungannya adalah Kelas interval = 
5

3
 = 

1,7 

Jumlah responden atau jumlah sampel diketahui 

sebanyak 45 orang, kemudian dipilih dan 

dikelompokkan responden berdasarkan kelas 

interval yang diperoleh. Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut maka : 

Skala I dengan kepemilikan ternak antara 1 – 2,7 

ST (n = 21) 

Skala II dengan kepemilikan ternak antara 2,71 – 

4,41 ST (n = 17) 

Skala III dengan kepemilikan ternak antara 4,42 – 

6,12 ST (n = 7) 

 

3.2.2 Pengumpulan data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah 

data primer dan data sekunder, dimana data primer 

diperoleh secara langsung dari: 

a. Observasi yaitu pengamatan langsung 

terhadap lokasi dan obyek penelitian, 
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b. Wawancara yaitu tatap muka langsung 

dengan responden untuk mengumpulkan data 

yang dibutuhkan 

c. Kuisioner yang diisi oleh peternak. 

Data sekunder diperoleh dari pencatatan selama 

mengumpulkan data di Instansi terkait seperti Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, 

Kantor Kecamatan, dan Koperasi susu. Studi pustaka 

yang dapat diperoleh dari website, jurnal, skripsi, dan text 

book juga menjadi metode pengumpulan data untuk data 

sekunder.  

 

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian terdiri dari variable terikat 

(dependent variable) dan variabel bebas (independent 

variable), dimana variable independen (X) yang 

mempunyai pengaruh terhadap variable dependen (Y). 

Variabel terikat meliputi pendapatan (Y), sementara 

variabel bebas meliputi : umur peternak (X1), tingkat 

pendidikan (X2), pengalaman beternak (X3), jumlah 

anggota keluarga (X4), biaya pakan (X5), jumlah sapi 

laktasi (X6), luas lahan dikuasai (X7), jumlah produksi 

susu (X8), dependensi ratio (X9). 

 

3.4 Analisis Data 

 Analisis data meliputi analisis ekonomi dan 

analisis regresi. uji ekonomi dilakukan untuk mengetahui 

total biaya yang dibutuhkan selama masa pemeliharaan 

sapi perah, total penerimaan yang diperoleh dalam usaha 

ternak sapi perah, dan pendapatan yang diperoleh 

peternak dari setiap skala usaha. 



33 
 

 

3.4.1 Analisis Ekonomi 

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa 

data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh 

dari wawancara secara langsung selama penelitian dan 

data sekunder diperoleh dari catatan yang telah dilakukan 

oleh peternak sendiri. Analisis data hipotesis pertama 

dijelaskan secara deskriptif dan dilakukan perhitungan 

dengan menggunakan rumus : 

 

a. Biaya produksi (Total Cost) 

TC = VC + FC  

Keterangan : TC = total cost atau total biaya  

 VC = variable cost atau biaya 

variabel (Rp/bln/Farm) 

 FC = fix cost atau biaya tetap 

(Rp/bln/Farm) 

 

b. Penerimaan (Revenue) 

TR = (P1 x Q) + P2 + P3     

Keterangan: TR = total revenue atau total 

penerimaan 

 P1 = price atau harga susu 

(Rp/bln/Farm) 

 P2 = harga sapi pedet (Rp/bln/Farm) 

 P3 = harga sapi afkir (Rp/bln/Farm) 

 Q = jumlah susu (Ltr/bln) 

 

c. Pendapatan (Income) :  

  

 
I = TR - TC 
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Keterangan :  I = income atau pendapatan 

 TR = total revenue atau penerimaan 

total (Rp/bln/Farm) 

 TC = total cost atau biaya total 

(Rp/bln/Farm) 

 

b. Revenue Cost Ratio (analisis efesiensi usaha) : 

 

 

 

Kriteria pengujian yaitu, jika nilai R/C Ratio > 1 

maka usaha efisien; jika nilai R/C Ratio = 1 maka 

usaha belum efisien; jika R/C Ratio < 1 maka usaha 

tidak efisien. 

 

3.4.2 Uji Persyaratan Regresi Berganda 

Berdasarkan data yang ada akan dapat diketahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, untuk 

mengetahui pengaruh tersebut dapat dianalisis dengan 

analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan analisis 

regresi berganda, kuisioner akan diuji normalitas terlebih 

dahulu. Prosedur yang dilakukan sebelum dilakukan 

analisis regresi terdapat beberapa tahap, sebagai berikut : 

R/C Ratio = 
𝑇𝑅

𝑇𝐶
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Gambar 3. Bagan Konsep Analisis Data dengan 

Analisis Regresi 

 

Keterangan : 

1. Tahap 1 : pengujian data dengan melakukan uji 

normalitas. Data yang berdistribusi normal akan 

menunjukkan penyebaran titik data pada sumbu 

diagonal dilihat dari grafik dan histogramnya. Jika 

data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya maka data menunjukkan pola 

distribusi normal, sehingga model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

2. Tahap 2 : pengujian data dengan melakukan uji 

autokorelasi. Beberapa penilaian dalam uji 
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autokorelasi dilakukan berdasarkan nilai r 

(korelasi). Model yang baik yaitu jika r = 0 berarti 

tidak ada korelasi, jika r sama dengan lebih besar 0-

0,25 berarti korelasi sangat lemah, jika r >0,25-0,5 

berarti korelasi cukup, jika r >0,5-0,75 berarti 

korelasi kuat, dan jika r >0,75 berarti korelasi 

sangat kuat. Apabila terdapat r yang >0,5 maka 

dipilih salah satu yang akan diregresikan. Sarwono 

(2006) menyatakan bahwa koefisien korelasi adalah 

pengukuran statistik kovarian atau hubungan antar 

dua variabel. 

3. Tahap 3 : dilakukan analisis regresi dengan trial 

system yaitu menggunakan salah satu variabel yang 

terjadi autokorelasi dan variabel yang tidak terjadi 

autokorelasi, dicoba satu persatu dengan sistem 

pemasangan variabel satu dan diganti dengan 

variabel yang lain kemudian dilakukan analisis 

regresi. Hasil analisis regresi diketahui nilai 

koefisien determinasi (R2) yang paling besar, maka 

variabel dengan nilai R2 yang paling tinggi akan 

digunakan dalam pembahasan.  

 

3.4.3 Analisis Regresi Berganda 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan 

penghitungan menggunakan analisa ekonomi, maka untuk 

mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi produksi susu perlu dilakukan analisis 

regresi berganda sehingga analisa data hipotesis kedua 

dengan menggunakan rumus : 

 

 
Yi = β0 + β1 X1i + β2 X2i + β3 X3i + … + βk Xki +  𝜀i 
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Keterangan : Y adalah pendapatan 

X1 adalah umur peternak (Tahun) 

X2 adalah tingkat pendidikan peternak (0=SD, 

1=SMP, 2=SMA, 3=PT) 

X3 adalah pengalaman beternak (Tahun) 

X4 adalah jumlah anggota keluarga (Orang) 

X5 adalah biaya pakan (Rp/Tahun) 

X6 adalah jumlah sapi laktasi (Satuan Ternak) 

X7 adalah luas lahan (Hektar) 

X8 adalah jumlah produksi susu (Liter/Tahun) 

X9 adalah skala usaha (0=skala 1, 1=skala 2, 

2=skala 3) 

β0adalah konstanta  

βn adalah parameter estimasi 

𝜀 adalah kesahalan atau error 

 

3.4.4 Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional masing-masing variabel yaitu 

: 

1. Umur peternak yang menjadi koresponden sebagai 

variabel bebas satu (X1), umur menentukan peernak 

dalam kondisi usia yang produktif atau tidak dalam 

menjalankan usaha beternak sapi perah. Variabel 

diukur dengan satuan tahun. 

2. Tingkat pendidikan peternak sebagai variabel bebas 

dua (X2). Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 

berkembangnya usaha, berjalan efisien atau tidak, 

kemampuan mengaplikasi teknologi baru. Variabel 

diukur dengan tingkatan yang ada, yaitu SD, SMP, 

SMA dan PT. 

3. Pengalaman beternak sebagai variabel bebas tiga 

(X3), yang dimaksudkan adalah lama tahun peternak 

dalam menekuni usaha ternak sapi perah. Variabel 
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diukur lama tahun mulai usaha ternak awal berdiri 

sampai tahun 2014.  

4. Jumlah anggota keluarga sebagai variabel empat (X4). 

Jumlah anggota keluarga yang ada menjadi 

tanggungan peternak untuk memberi penghidupan, 

pendapatan yang diperoleh dari hasil beternak akan 

mempengaruhi kesejahteraan anggota keluarga. 

Variabel diukur dengan satuan jiwa/orang 

5. Biaya pakan selama satu tahun sebagai variabel bebas 

lima (X5), yang dimaksud biaya pakan adalah biaya 

hijauan dan konsentrat. Hijauan yang diperoleh dari 

ladang sendiri atau limbah pertanian lain akan 

diasumsikan sama dengan beli. Variabel diukur 

sengan menjumlah biaya pembelian hijauan dan 

konsentrat selama satu tahun (dalam bentuk rupiah).  

6. Jumlah sapi laktasi yang dikuasai peternak sebagai 

variabel bebas enam (X6), jumlah sapi laktasi yang 

ada akan berpengaruh terhadap biaya produksi selama 

satu tahun dan pendapatan yang diperoleh dari 

penjualan produksi susu sapi. Variabel diukur dari 

jumlah sapi laktasi yang dikuasai peternak dengan 

ukuran Unit Ternak (ST).  

7. Luas lahan yang dikuasai peternak sebagai variabel 

bebas tujuh (X7). Luas lahan yang dimaksud meliputi 

lahan yang didirikan bangunan kandang dan lahan 

pertanian baik milik sendiri dan atau sewa yang 

digunakan bercocok tanam tanaman pangan maupun 

pakan. Variabel diukur dari total luas lahan yang 

dikuasai dalam bentuk hektar (ha). 

8. Jumlah produksi susu sebagai variabel bebas delapan 

(X8), yaitu produksi susu yang diperoleh selama satu 
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tahun dengan didukung data produksi di peternak dan 

koperasi. Variabel diukur dengan satuan liter per 

tahun.  

9. Skala usaha sebagai variabel sembilan (X9), yaitu 

tingkatan skala usaha setiap responden yang diukur 

menggunakan dummy (skala I = 0, skala II = 1, skala 

III = 2). 

  

3.4.5 Uji statistik 

 Uji yang dilakukan meliputi uji F, R2, dan t. Uji F 

(Fisher test) digunakan agar dapat mengetahui adanya 

pengaruh variable independen secara bersama-sama 

terhadap variable dependen secara signifikan atau tidak. 

R2 (koefisien determinasi) digunakan untuk menunjukkan 

sampai seberapa besar variasi variable independen yang 

dapat dijelaskan oleh variansi dari variable dependen. 

Terdapat hubungan yang erat antara koefisien (R2) dan 

nilai F test. Jika R2=0, maka F juga sama dengan nol. 

Semakin besar nilai R2, maka semakin besar pula nilai F. 

Namun demikian jika R2=1 maka F menjadi tak terhingga. 

Uji t digunakan untuk menguji signifikan pengaruh 

masing-masing independent variable. Uji ini dilakukan 

dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t table. 

Ho ditolak apabila t hitung > t table atau t hitung < t table 

yang berarti signifikan. Ho diterima apabila t table < t 

hitung yang berarti tidak signifikan. Langkah pengujian 

hipotesis dilakukan dalam pengolahan data peneliti jika 

sudah menyiapkan table t student, namun jika table tidak 

tersedia maka pengujian dapat melihat nilai Signifikansi 

(Sig).  
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3.5 Batasan Istilah 

1. Usaha ternak sapi perah adalah usaha yang dikelola 

dalam bidang beternak sapi perah. 

2. Skala usaha adalah ukuran usaha dengan melihat 

jumlah ternak yang dimiliki peternak. 

3. Sapi laktasi adalah sapi perah betina dewasa dalam 

masa produktif. 

4. Modal adalah biaya awal yang dibutuhkan untuk 

memulai usaha ternak sapi perah. 

5. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

pemeliharaan ternak selama satu tahun meliputi biaya 

tetap dan tidak tetap.  

6. Pendapatan adalah total semua pemasukan yang 

diperoleh dikurangi biaya yang dikeluarkan.  

7. Biaya tetap adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya 

dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang 

dihasilkan banyak atau sedikit. 

8. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya 

berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan. 

9. Satuan Ternak adalah ukuran yang digunakan dalam 

skala usaha kepemilikan sapi perah, dimana sapi 

perah dewasa umur > 2 tahun = 1 ST, sapi perah 

muda umur 1-2 tahun = 0,5 ST, dan sapi perah umur 

< 1 tahun = 0,25 ST. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Kecamatan Ngajum merupakan salah satu 

wilayah dari 33 kecamatan yang berada di Kabupaten 

Malang dengan luas wilayah 6.329,04 Ha (2,02% luas 

Kabupaten Malang) dan terletak di 112°31’40″ – 

112°34’29″ BT dan 8°01’98″ – 8°06’30″ LS. Terdiri atas 

9 desa, yaitu Desa Ngajum, Balesari, Jambuer, Palaan, 

Maguan, Ngasem, Banjarsari, Kranggan, Kesamben, dan 

Babadan. Topografi yang ada di wilayah Kecamatan 

Ngajum terdiri dari perbukitan dan dataran tinggi. Batas 

wilayah Kecamatan Ngajum yaitu :   

 Utara berbatasan dengan Kecamatan Wagir  

 Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji 

 Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kepanjen 

dan Sumberpucung 

 Barat berbatasan dengan Kecamatan Wonosari 

dan Kromengan 

 Kecamatan Ngajum dengan jumlah penduduk 

50.527 jiwa yang terdiri dari 25.289 jiwa (50,05%) laki-

laki dan 25.238 jiwa (49,95%) perempuan dengan 

kepadatan penduduk sebesar 946 jiwa/km². Sebagian 

besar mata pencaharian penduduk di bidang pertanian 

sebesar 14.458 jiwa, karyawan 348 jiwa, perdagangan 648 

jiwa, konstruksi 940 jiwa, jasa-jasa 1.676 jiwa, PNS 568 

jiwa, TNI/POLRI 70 jiwa, dan lainnya 907 jiwa. Besarnya 

jumlah masyarakat yang bermata pencaharian di bidang 
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pertanian sebanding dengan luas lahan pertanian seperti 

pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Luas lahan Kecamatan Ngajum menurut 

kegunaannya 

No Penggunaan Luas lahan 

(Ha) 

% 

1 Sawah 1.616,39 25,60 

2 Pemukiman 1.206,70 19,10 

3 Tegal 2.014,50 31,80 

4 Hutan  198,00 3,10 

5 Perkebunan 1.247,10 19,70 

6 Lainnya 46,50 0,70 

Sumber : Kecamatan Ngajum (2014) 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sektor pertanian di 

wilayah Kecamatan Ngajum sangat didukung dengan luas 

lahan yang ada. Lahan sawah sebagian besar wilayahnya 

berada di dataran rendah, sementara lahan kebun/tegal 

berada di wilayah dataran tinggi sesuai dengan topografi 

Kecamatan Ngajum. Masyarakat sebagian besar bekerja 

di sektor pertanian yang juga berusaha beternak sapi 

perah dengan populasi ternak sapi perah di Kecamatan 

Ngajum sebanyak 3.134 ekor, selain sapi perah populasi 

ternak lain juga ditampilkan pada tabel berikut. 
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Tabel 2. Populasi ternak di Kecamatan Ngajum 

No. Jenis Ternak 
Populasi 

(ekor) 

1 Sapi perah 3.134 

2 Sapi potong 4.451 

3 Kerbau 47 

4 Kambing 3.641 

5 Domba 198 

6 Ayam petelur 32.000 

7 Ayam potong 668.000 

8 Ayam buras 61.000 

9 Itik 7.554 

Sumber : Kecamatan Ngajum, 2014 

 

4.2 Profil Usaha Peternakan Sapi Perah 

 Usaha beternak sapi perah bagi sebagian besar 

masyarakat merupakan mata pencaharian sampingan. 

Masyarakat umumnya sebagai petani kebun dan sawah 

baik milik sendiri ataupun sebagai buruh atau penggarap. 
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Lahan pertanian berada di wilayah perbukitan dan dataran 

tinggi, sehingga didominasi oleh tanaman kebun seperti 

sayuran, kopi, pisang, cengkeh, tebu, dan jenis rumput, 

sementara padi dan palawija terdapat di wilayah dataran 

rendah. 

 Usaha ternak sapi perah yang dilakukan oleh 

masyarakat di wilayah tersebut umumnya merupakan 

usaha peternakan rakyat dengan jumlah ternak berkisar 1 

– 7 ST. Jenis sapi yang dipelihara adalah sapi Frisian 

Holstein (FH) yang memiliki ciri-ciri warna kulit belang 

putih dan hitam/merah, pada kaki bagian bawah dan 

ekornya berwarna putih, sifatnya jinak dan mudah 

dikuasai, tidak tahan panas, bobot badan dewasa dapat 

mencapai 750 Kg, dan lama produksi sekitar 6 tahun.  

 Sistem pengelolaan yang digunakan di wilayah 

ini adalah sistem perkandangan yang modalnya lebih 

sedikit dibandingkan dengan sistem pasture grazing. 

Ternak ditempatkan di kandang yang dibangun dekat 

dengan rumah, biasanya di belakang rumah dan atau 

samping rumah. Kandang termasuk semi permanen yang 

terbuat dari kayu dan bambu untuk tiang bangunan, atap 

kandang menggunakan genteng atau asbes, bahan lantai 

terbuat dari semen yang dibuat agak miring agar 

memperlancar drainase, dinding kandang berbahan 

bambu, dan kayu, palungan pakan dibuat dari bambu dan 

atau semen. 

 Pakan ternak berupa hijauan dan konsentrat. 

Hijauan yang diberikan berupa rumput seperti rumput 

gajah, rumput raja, dan sejenisnya, leguminosa seperti 

daun gamal, daun lamtoro. Hijauan yang diberikan untuk 

ternak diperoleh dari kebun atau ladang sekitar baik 
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sengaja ditanam atau tidak. Saat hijauan sulit didapatkan 

peternak akan membeli hijauan di desa lain.  

 Usaha ternak sapi perah yang dijadikan sebagai 

koresponden dibagi menjadi tiga skala usaha berdasarkan 

komposisi ternak yang dikuasai yaitu skala I, skala II, 

skala III yang ditunjukkan pada Tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Komposisi ternak sapi perah 

 
Keterangan :  * n = 21 responden (1,00-2,70 ST) 

  ** n = 17 responden (2,71-4,41 ST) 

  *** n = 7 responden (4,42-6,12 ST) 

Sumber : Data primer diolah,2014 
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 Penghitungan rasio antara ternak produktif dan 

tidak produktif dapat mengetahui produksi yang 

dihasilkan optimal atau tidak dibanding dengan biaya 

yang harus dikeluarkan untuk menanggung biaya ternak 

yang tidak produktif. Ternak yang produktif meliputi sapi 

laktasi dan kering, sementara sapi non produktif yaitu 

pedet (jantan dan betina), dara, jantan muda, dan jantan 

dewasa. Penghitungan yang dilakukan diperoleh hasil 

yaitu nilai rasio terbesar yaitu pada skala I dengan rasio 

sebesar 8,4. Nilai rasio antara sapi produktif dan sapi 

produktif menunjukan bahwa semakin besar skala usaha 

ternak sapi perah maka nilai rasio yang ditunjukkan juga 

semakin kecil. Nilai rasio skala I lebih besar sebesar 8,4 

atau 84% yang artinya setiap 8,4 ST menanggung beban 

biaya sebesar 3,75 ST ternak non produktif, sehingga 

semakin sedikit biaya yang ditanggung maka penerimaan 

yang diperoleh juga semakin besar. 

 

4.3 Profil Koperasi Susu PT. Greenfields Indonesia   

 Milk Collection Centre Precet atau koperasi susu 

milik PT. Greenfields Indonesia berada di Dusun Precet 

Desa Babadan Kecamatan Ngajum. Peternak sapi perah 

menyetorkan produksi susu ke MCC Precet yang berdiri 

pada tanggal 28 Agustus 2008 dengan jumlah anggota 

koperasi sebanyak 164 orang. Struktur organisasi di MCC 

Precet dapat dilihat pada gambar berikut. 
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 MSU = Milk Sourching Unit 

 MCC = Milk Collecting Center 

Gambar 4. Struktur Organisasi Koperasi Susu PT. 

Greenfields Indonesia 

 

 Pada gambar 4 dapat diketahui bahwa MCC 

Precet merupakan salah satu MCC milik PT. Greenfields 

Indonesia, terdapat pula MCC Ngantang dan MCC Batu. 

Peternak menyetorkan susu setiap pagi hari (pukul 06.00) 

dan sore hari (pukul 16.00). Peternak yang jarak 

rumahnya lebih dari 10 Km dari MCC Precet disediakan 
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akodomasi transportasi keliling yang membantu 

membawa susu ke MCC Precet. Pada penelitian di 

wilayah Kecamatan Ngajum, diketahui bahwa peternak 

dapat melakukan pembelian tunai dan kredit ternak sapi 

perah kepada PT. Greenfield Indonesia dengan beberapa 

persyaratan yaitu menyerahkan fotokopi kartu keluarga, 

fotokopi KTP, dan akta/sertifikat tanah. Peternak dapat 

mengangsur dengan cara dilakukan pemotongan 30% dari 

penerimaan hasil penyetoran susu.  

 Peternak dapat memperoleh penerimaan hasil 

penyetoran susu setiap 15 hari sekali. Penentuan harga 

susu di PT. Greenfields Indonesia meliputi kuantitas dan 

kualitas susu dengan ketentuan yaitu dilihat dari total 

solid yang meliputi Fat (lemak) dan SNF (solid non fat). 

Susu sapi yang berkualitas baik dengan kualitas MP (Milk 

Processing) akan diproses lebih lanjut, sementara susu 

berkualitas buruk dengan kualitas DF (Dairy Farm) tetap 

diterima namun dengan harga yang lebih rendah 

dibanding susu kualitas MP.  

 

4.4 Karakteristik Responden 

4.4.1 Responden Berdasarkan Umur 

 Berdasarkan hasil kuisioner dalam penelitian 

menunjukkan bahwa umur responden di daerah 

penelitian berkisar antara 32-57 tahun dengan rata-

rata umur 42 tahun. Adapun klasifikasi umur peternak 

Kecamatan Ngajum yang menjadi responden pada 

penelitian dapat dilihat pada gambar 4.  

 



49 
 

 
Gambar 5. Klasifikasi umur responden 

 

 Pada usia produktif peternak mampu 

mengembangkan usaha beternak sapi perah seperti 

yang dijelaskan pada gambar 5, semakin tua umur 

peternak maka semakin besar skala usaha dalam 

beternak sapi perah. Pada gambar 5. dapat dilihat 

bahwa pada usaha peternakan skala I dan skala II 

responden lebih banyak yang berumur antara 32-40 

tahun dengan persentase 57% dan 47%. Pada skala III 

umur responden didominasi responden berumur 41-49 

tahun dengan persentase 71 % yang umurnyanya 

lebih tua dibandingkan dengan skala I dan II. Pada 

hasil penelitian menunjukkan bahwa peternak dalam 

umur produktif akan lebih mampu mengambil 

keputusan yang lebih efisien dan efektif dalam 

mengembangkan usaha sapi perah serta dapat 

memahami kebutuhan teknologi pada perkembangan 

usahanya.  

 Supriatna (2009) berpendapat bahwa umur non 

produktif berkisar antara 0-15 tahun dan >65 tahun. 

Data pada gambar 5 diketahui bahwa semua 

responden termasuk dalam usia produktif dan 
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didominasi kisaran umur 32-49 tahun. Umur 

produktif seseorang antara 20-65 tahun, membuat 

seseorang akan memiliki rasa keingintahuan yang 

tinggi dan minat adopsi terhadap teknologi baru 

(Siregar, 2009). Pengenalan terhadap teknologi baru 

akan lebih mudah diterima dibanding dengan umur 

seseorang yang lebih tua, adanya teknologi baru dapat 

menumbuhkembangkan usaha peternakan. 

 

4.4.2 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 Berdasarkan hasil kuisioner yang diberikan 

kepada peternak dalam penelitian ini, jenjang 

pendidikan responden dari tingkat Sekolah Dasar 

sampai dengan Perguruan Tinggi. Klasifikasi 

responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

 
Gambar 6. Tingkat pendidikan responden 

 

 Hasil penelitian sepeti yang terlihat pada 

gambar 6 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

pada setiap responden atau peternak tidak 

berpengaruh terhadap tingkatan skala usaha. Pada 

gambar menujukkan tingkat pendidikan peternak 
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didominasi oleh tingkat pendidikan sekolah dasar baik 

pada skala I, II, dan III. Tingkat pendidikan peternak 

dari gambar 6 dapat dilihat bahwa pada usaha 

peternakan skala I, II dan III tingkat pendidikan 

didominasi oleh tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan 

persentase 67%, 59% dan 43%. Data pada gambar 

juga ditemukan tingkat pendidikan perguruan tinggi 

pada skala I (penguasaan ternak 1-2,70 ST) dengan 

persentase 10% (2 responden). Adanya responden 

dengan tingkat pendidikan yang tinggi tetapi dengan 

penguasaan ternak yang terbilang kecil menjadi 

perhatian khusus dalam penelitian. Responden 

merupakan salah satu karyawan, sehingga dalam 

usaha peternakan sapi perah dijadikan sebagai usaha 

sampingan. Pada penjelasan sebelumnya sudah 

dibahas bahwa umumnya usaha peternakan yang 

dilakukan masyarakat Kecamatan Ngajum merupakan 

usaha sampingan. Mata pencaharian sebagian besar 

sebagai petani dengan persentase 14.458 jiwa dan  

karyawan 348 jiwa. 

 Tingkat pendidikan peternak atau responden 

yang di dominasi dengan tingkat pendidikan yang 

masih rendah, membuat perkembangan usaha tidak 

mengalami perkembangan yang signifikan. Masih 

rendahnya tingkat pendidikan peternak di wilayah ini 

yang menunjukan bahwa tingkat pengetahuan 

peternak terhadap pemeliharaan dan kualitas pakan 

yang diberikan masih kurang baik. Hal ini terbukti 

dengan kurangnya pemanfaatan limbah pertanian 

yang ada di lingkungan sekitar peternak sebagai 

pakan ternak, dan beberapa peternak juga mencampur 
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pakan konsentrat dan air minum sekaligus (combor). 

Pendidikan tidak hanya pada pendidikan formal saja, 

tetapi juga pendidikan non formal seperti kursus, 

pelatihan, dan penyuluhan-penyuluhan. Tingginya 

pendidikan peternak atau luasnya pengetahuan 

peternak maka diharapkan kinerja usaha peternakan 

akan semakin berkembang. Fitriza (2012) 

menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang 

ditempuh oleh peternak akan berpengaruh terhadap 

tingkat kemampuan dalam menyerap pengetahuan 

yang diberikan. 

   

4.4.3 Responden Berdasarkan Pengalaman 

Beternak 

 Pengalaman beternak merupakan berapa lama 

peternak tersebut berkecimpung di bidang peternakan. 

Hasil kuisioner yang diberikan kepada responden 

menunjukkan bahwa pengalaman peternak menyebar 

kisaran 4-10 tahun dengan rata-rata 6 tahun. Secara 

lengkap dapat dilihat pada gambar. 

 

 
Gambar 7. Lama responden dalam usaha peternakan 
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 Hasil penelitian seperti pada gambar 7 

menunjukkan bahwa semakin lama pengalaman 

peternak dalam usaha sapi perah bukan berarti tingkat 

skala usaha pada setiap peternak akan semakin besar 

pula. Berdasarkan gambar 7 menunjukkan bahwa 

pengalaman responden pada skala I dan II didominasi 

kisaran 4-6 tahun dengan persentase 76% dan 59%. 

Pada skala III pengalaman responden kisaran 6,1-8 

tahun dengan persentase 57%. Umumnya peternak di 

wilayah Kecamatan Ngajum memiliki pengetahuan 

beternak dari keluarga secara turun temurun, dan juga 

peternak mempelajari dari penyuluhan-penyuluhan 

yang dilakukan di tingkat kelompok tani.  

 Pengalaman beternak diharapkan mampu 

mempengaruhi dalam proses menejemen yang 

digunakan peternak. Semakin lama pengalaman yang 

didapatkan maka semakin berkembang pula 

pengalaman peternak dalam bidang peternakan yang 

diharapkan akan semakin berkembang pula usaha 

beternak tersebut. Peternak yang memiliki tingkat 

pengalaman lebih lama, akan lebih mampu 

mengoreksi kekurangan pada setiap hasil produksi 

terutama dari produksi susu pada ternak. Pada hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada skala I terdapat 

responden dengan pengalaman 8,1-10 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengalaman beternak tidak 

berpengaruh signifikan terhadap usaha peternakan. 

Fitriza, dkk (2012) menjelaskan bahwa pengalaman 

beternak yang dilakukan secara turun-temurun 

mengakibatkan peternak kurang memperhatikan 

aspek usaha terutama keuntungan yang diperoleh 
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dalam usahanya. Syafrudin (2003) dalam Fitriza 

(2012) berpendapat hal yang sama bahwa pengalaman 

beternak tidak menjamin adanya pengaruh dalam 

usaha beternak.  

 

4.4.4 Respoden Berdasarkan Jumlah Anggota 

Keluarga 

 Jumlah anggota keluarga dalam suatu keluarga 

akan menjadi tanggungan peternak. Hasil penelitian 

dapat diketahui pada gambar berikut.  

 

 
Gambar 8. Jumlah anggota keluaga Responden 

 

 Berdasarkan data pada gambar 8, jumlah 

anggota keluarga tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan, disebabkan jumlah anggota 

keluarga merupakan tanggungan yang harus dibiayai 

hidupnya. Data pada gambar 8 dapat diketahui jumlah 

anggota keluarga pada setiap skala didominasi oleh 

jumlah anggota keluarga sebanyak 3-4 orang, pada 

skala I dengan persentase 76%, pada skala II dengan 

persentase 71% dan pada skala III dengan persentase 

57%. Jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan yang diperoleh peternak, tetapi 
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banyaknya jumlah anggota keluarga dapat menjadi 

salah satu motivasi bagi kepala keluarga (peternak) 

dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya 

(Maharani, 2013). Semakin banyak jumlah anggota 

keluarga, maka semakin besar pula tanggungan dari 

kepala keluarga (peternak) untuk memebuhi 

kebutuhan hidup. Anggota keluarga peternak tediri 

dari suami/istri, anak, dan orang tua peternak.  

 

4.4.5 Reponden berdasarkan kepemilikan lahan 

 Lahan merupakan salah satu faktor pendukung 

yang akan mempengaruhi faktor utama dan 

pemanfaatan limbah yang akan dapat digunakan 

dalam usaha peternakan sapi perah. Berdasarkan hasil 

kuisioner yang diberikan kepada responden, 

penguasaan lahan dapat dilihat pada gambar.  

 

 
Gambar 9. Luas lahan yang dikuasai Responden 
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Gambar 10. Jenis lahan yang dikuasai 

 

 Pada gambar 9 dapat dilihat bahwa kepemilikan 

lahan pada skala I, II, dan III didominasi dengan luas 

lahan <0,5 Ha dengan persentase 62%, 59%, dan 

100%. Peternak mayoritas bermatapencaharian 

sebagai petani, dengan kepemilikan lahan <0,5 Ha. 

Berdasarkan data pada gambar 10, mayoritas jenis 

lahan yang dikuasai peternak merupakan lahan 

kebun/tegal. Lahan yang dikuasai kebanyakan 

merupakan lahan kebun yang ditanami tumbuh-

tubbuhan jangka menengah-panjang seperti cengkeh, 

kopi, mahoni, lamtoro, dan lain-lain. Hutagalung 

(2007) dalam Syamsidar (2012) menjelaskan bahwa 

usaha tani dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

lahan sempit yang mengusahakan dengan luas lahan 

kurang dari 0,5 Ha, lahan sedang yaitu usaha tani 

yang mengusahakan dengan luas lahan 0,5 – 1 Ha, 

dan lahan luas yaitu usaha tani yang mengusahakan 

dengan luas lahan lebih dari 1,0 Ha. Dilihat dari data 

di atas luas lahan yang dikuasai oleh responden 

umumnya merupakan lahan sempit yaitu dengan luas 

kurang dari 0,5 Ha. 
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4.5 Modal Usaha Ternak Sapi Perah 

 Kebutuhan dana untuk modal kerja dibutuhkan 

pada awal mula mendirikan usaha, dimana modal 

merupakan faktor yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan suatu usaha. Modal terdiri dari modal 

tetap dan modal kerja. Adapun rincian modal hasil 

penelitian diperoleh seperti pada tabel berikut.  

 

Tabel 4. Modal Usaha Ternak Sapi Perah 

 
Keterangan :  * n = 21 responden (1,00-2,70 ST) 

  ** n = 17 responden (2,71-4,41 ST) 

  *** n = 7 responden (4,42-6,12 ST) 

Sumber : Data primer diolah,2014 
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Hasil penelitian seperti pada gambar 

menunjukkan bahwa semakin besar tingkat skala usaha 

peternak maka modal yang dibutuhkan juga semakin 

besar. Data pada tabel 5 merupakan total modal peternak 

atau responden sesuai dengan pengelompokan pada 

masing-masing skala. Modal yang paling besar yaitu 

modal pada skala III sebesar Rp. 134.384.246, dan modal 

tetap merupakan yang paling besar nilainya dibanding 

dengan modal kerja. Modal peternak termasuk modal 

campuran yang merupakan kerjasama antara PT. 

Greenfield Indonesia dengan peternak rakyat yang ada di 

sekitar wilayah perusahaan. Pembayaran kredit ternak 

sapi akan dilakukan pada setiap 15 hari sekali dari 30% 

penerimaan hasil setor susu. Pada modal tetap diperoleh 

dari asumsi harga penyewaan tanah yang dikuasai, harga 

pembuatan kandang, jumlah ternak yang digunakan pada 

awal usaha, dan peralatan pendukung yang digunakan 

dalam pemeliharaan sapi perah.  

Modal yang dibutuhkan pada setiap skala usaha 

pada hasil penelitian nilainya berbeda-beda tergantung 

dari jumlah penguasaan sapi perah. Semakin banyak 

ternak yang dikuasi maka akan semakin besar pula total 

modal yang dibutuhkan. Soekartawi (2003) berpendapat 

bahwa modal tetap dapat didefinisikan sebagai biaya yang 

tidak akan habis dalam sekali proses produksi, sementara 

modal kerja merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

proses produksi dan akan habis dalam satu kali proses 

produksi, sehingga nilai pada modal kerja nilainya lebih 

besar karena masa penggunan dalam proses produksi 
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lebih lama dibanding dengan modal kerja yang hanya 

dapat digunakan dalam satu kali proses produksi.  

 

4.6 Struktur Biaya Produksi Usaha Ternak Sapi Perah 

 Biaya produksi merupakan faktor utama untuk 

menjalankan suatu usaha untuk menghasilkan keuntungan 

yang terdiri dari biaya tetap dan biaya tetap. Struktur 

biaya produksi usaha ternak sapi perah hasil penelitian 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 5. Biaya produksi Usaha Ternak Sapi Perah 

 
Keterangan :  * n = 21 responden (1,00-2,70 ST) 

  ** n = 17 responden (2,71-4,41 ST) 

  *** n = 7 responden (4,42-6,12 ST) 

Sumber : Data primer diolah,2014 

 

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 6 

menunjukkan bahwa biaya produksi akan semakin besar 

seiring dengan semakin tinggi tingkat skala usaha 

peternak. Hasil penelitian diketahui, biaya produksi per 

tahun per farm lebih sedikit yang dikeluarkan pada skala I 

dan biaya produksi yang semakin besar pada skala III. 

Pada hasil penelitian ternak menghabiskan hijauan dan 
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konsentrat per hari rata-rata sebanyak 60 Kg/ST dan 6 

Kg/ST. Biaya produksi yang meningkat didukung dengan 

banyaknya biaya tetap dan biaya variabel. Biaya yang 

paling banyak dikeluarkan yaitu biaya pakan. Jumlah 

ternak yang dikuasai semakin banyak, maka jumlah pakan 

yang dikeluarkan juga semakin bertambah. Data pada 

tabel 6 menunjukkan bahwa biaya produksi akan semakin 

bertambah seiring dengan semakin banyaknya ternak 

yang dikuasai. Syamsidar (2011) menjelaskan dalam hasil 

penelitiannya bahwa pada biaya produksi cenderung 

mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya 

skala usaha yang dimiliki petani-peternak. 

Nilai yang berbeda hasil penelitian yang 

ditunjukkan pada gambar 11 menjelaskan bahwa semakin 

tinggi tingkat skala usaha, biaya produksi per satuan 

ternak per hari nilainya semakin turun. Biaya produksi 

yang semakin menurun dipengaruhi oleh jumlah 

kepemilikan ternak. Jumlah kepemilikan ternak semakin 

banyak, maka beban yang ditanggung oleh jumlah ternak 

akan semakin berkurang karena beban biaya produksi 

dibagi oleh banyaknya ternak yang dimiliki. Hasil 

penelitian dapat dilihat pada gambar 11 yang 

menunjukkan bahwa skala III memiliki biaya produksi 

berupa biaya tetap dan biaya variabel yang paling sedikit 

nilainya.  
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Gambar 11. Biaya tetap usaha ternak sapi perah 

 

Biaya pakan berupa hijauan dan konsentat 

merupakan biaya yang paling besar dikeluarkan oleh 

peternak, dilihat dari persentase total pada gambar 12, 

skala I 67%, skala II 72%, dan skala III 82%. Pembelian 

bakalan dilakukan untuk meregenerasi kepemilikan ternak 

untuk menghasilkan produksi yang berkelanjutan dengan 

persentase 13-24%. Pembelian bakalan pada skala I lebih 

banyak dilakukan untuk meningkatkan produksi susu dan 

menyeimbangkan dengan jumlah sapi afkir dan pedet 

yang dijual.  

 
Gambar 12. Biaya variabel usaha ternak sapi perah 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya tetap 

terdiri dari biaya penyusutan kandang, biaya penyusutan 

ternak, biaya penyusutan peralatan kandang, dan sewa 

tanah, sementara biaya variabel terdiri dari biaya pakan 

berupa hijauan dan konsentrat, biaya pembayaran iuran 

air yang merupakan swadaya masyarakat, dan biaya 

transportasi untuk mengantar susu ke Koperasi Susu dan 

mencari rumput.  

  

4.7 Penerimaan usaha peternakan sapi perah 

 Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan dalam 

usaha peternakan sapi perah meliputi penjualan susu sapi, 

penjualan sapi afkir dan penjualan pedet. Data dapat 

dilihat lebih lengkap pada gambar berikut.  

 
Gambar 13. Penerimaan usaha ternak sapi perah 

 

Semakin banyaknya penjualan produksi dalam 

usaha peternakan sapi perah, maka semakin meningkat 

pula penerimaan pada setiap skala usaha. Penerimaan 
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sapi afkir dan pedet pada saat dilakukan penelitian. 

Penjualan pedet tergantung jumlah pedet yang dilahirkan 

dan adanya kebutuhan biaya produksi. Sapi afkir yang 

dijual merupakan salah satu penerimaan bagi peternak, 

umumnya sapi afkir dijual sebagai sapi potong dan 

memiliki produksi susu yang menurun. Harga jual setiap 

ternak baik pedet maupun afkir berbeda,  dilihat dari 

kesehatan ternak, bobot badan ternak, dan harga ternak 

dipasaran. Hasil penelitian pada gambar 13 dapat 

diketahui bahwa penerimaan lebih besar diterima pada 

skala III. Besarnya penerimaan paling besar diperoleh dari 

penjualan susu terutama pada skala III. Usaha sapi perah 

yang dimiliki responden rata-rata memproduksi susu 

6.369 liter/tahun pada Skala I, 9.215 liter/tahun pada skala 

II, dan 17.443 liter/tahun. Penjualan susu membeikan 

kontribusi paling besar dalam penerimaan usaha ternak 

sapi perah sebesar  64-83%. Banyaknya produksi susu 

dapat dipengaruhi oleh kondisi ternak seperti jenis ternak, 

kesehatan ternak, bulan laktasi, dan sudah beranak 

keberapa kalinya. 

Penerimaan dari penjualan susu pada setiap skala 

semakin bertambah nilainya, disebabkan penguasaan 

ternak yang lebih banyak sehingga produksi susu yang 

dihasilkan lebih banyak. Hoddi,dkk (2011) berpendapat 

bahwa jumlah penerimaan bervariasi tergantung dari 

jumlah ternak yang dikuasai. Penjualan sapi afkir dan 

pedet tidak dipengaruhi oleh  penguasaan ternak tetapi 

lebih pada kebutuhan peternak dan kondisi ternak yang 

masih menguntungkan atau tidak.  
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4.8 Analisa Usaha Peternakan Sapi Perah 

4.8.1 Pendapatan peternak sapi perah 

 Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan 

yang diperoleh selama usaha ternak sapi perah dengan 

total biaya selama proses pemeliharaan sapi perah. 

Pendapatan pada setiap skala dari hasil penelitian di 

wilayah Kecamatan Ngajum dapat diketahui pada tabel 

analisa rugi laba seperti berikut. 

 

Tabel 6. Analisa Rugi Laba pada Usaha Tenak Sapi Perah 
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Keterangan :  * n = 21 responden (1,00-2,70 ST) 

  ** n = 17 responden (2,71-4,41 ST) 

  *** n = 7 responden (4,42-6,12 ST) 

Sumber : Data primer diolah,2014 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

skala usaha peternak yang semakin tinggi akan diiringi 

dengan semakin meningkat pula pendapatan yang 

diproleh dalam usaha ternak sapi perah. Pada tabel 6 

analisa rugi laba dapat diketahui bahwa penerimaan 

paling banyak diperoleh pada skala III dengan pendapatan 

sebesar Rp. 1.586 untuk setiap liternya. Biaya produksi 

yang dikeluarkan pada skala III lebih besar nilainya 

dibandingkan dengan skala I dan II, tetapi diimbangi 

dengan penerimaan yang lebih besar pula. Hasil 

pengolahan data untuk mengetahui pendapatan 

Soekartawi (2003) menjelaskan bahwa pendapatan dapat 

dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :  

 𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶  

Keterangan : 

𝜋 = pendapatan dari usaha ternak sapi perah 

(Rp/bln/Farm) 

TR (Total Revenue) = penerimaan total yang diperoleh 

dalam usaha ternak sapi perah (Rp/bln/Farm) 

TC (Total Cost) = biaya total yang dikeluarkan selama 

proses pemeliharaan (Rp/bln/Farm) 

 

 Data pada tabel dapat diketahui bahwa jumlah 

kepemilikan atau penguasaan ternak pada setiap skala 

semakin besar, maka jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada setiap skala juga berbeda. Sama halnya dengan biaya 
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produksi, semakin banyak ternak yang dimiliki maka 

biaya produksi akan meningkat terutama biaya pakan. 

Biaya pakan mempengaruhi pendapatan pada setiap usaha 

peternakan sapi perah karena baik ternak dalam kondisi 

produktif maupun tidak produktif, ternak akan tetap 

membutuhkan pakan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Peternak dituntut harus mampu 

menyeimbangkan antara penerimaan yang diperoleh dan 

biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan yang optimal. Hoddi,dkk (2011) dalam hasil 

penelitiannya menjelaskan bahwa semakin banyak 

kepemilikan ternak sapi perah yang dimiliki peternak, 

maka penerimaan yang diperoleh juga semakin banyak. 

Ternak yang dikuasai semakin banyak maka banyak pula 

total biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan. Hasil 

penelitian Hoddi, dkk (2011) dapat dilihat pada usaha 

skala kecil dengan kepemilikan 7-10 ekor rata-rata total 

biaya produksi sebesar Rp. 5.028.943/tahun, sementara 

pada usaha skala sedang dengan kepemilikan 11-15 ekor 

rata-rata total biaya produksi sebesar Rp. 7.855.772/tahun 

 

4.8.2 Revenue Cost Ratio 

 Revenue cost ratio (R/C Ratio) merupakan 

perbandingan antara penerimaan dan biaya produksi 

untuk menganalisis efesiensi suatu usaha. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan di wilayah Kecamatan Ngajum, 

hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 7. R/C Ratio pada Usaha Ternak Sapi Perah 

No Keterangan Skala I    

* 

Skala II 

** 

Skala III 

*** 

I Penerimaan  44.958.686 57.235.196 94.890.052 

II Biaya 

produksi  

35.291.530 45.650.665 67.254.723 

III R/C Ratio 

(I/II) 

1,28 1,25 1,41 

Keterangan :  * n = 21 responden (1,00-2,70 ST) 

  ** n = 17 responden (2,71-4,41 ST) 

  *** n = 7 responden (4,42-6,12 ST) 

Sumber : Data primer diolah, 2014 

 

R/C Ratio merupakan analisis yang ditujukan 

untuk mengetahui usaha tersebut efisien atau tidak. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin tinggi tingkat skala maka usaha tersebut akan 

semakin efisien. Data pada tabel 7 menunjukkan bahwa 

nilai terbesar R/C Ratio pada skala III 1,41 yang 

menunjukkan bahwa pada skala III merupakan usaha yang 

paling efisien dibandingkan dengan skala I dan II. Usaha 

yang efisien pada skala III ditunjukkan dengan jumlah 

biaya produksi yang besar Rp. 67.254.723 namun juga 

menghasilkan penerimaan yang besar pula seperti yang 

ditunjukkan pada tabel. Efisiensi usaha diperoleh dengan 

mengoptimalkan pemeliharaan ternak untuk memperoleh 

produksi yang optimal. Kriteria pengujian dapat dilakukan 

dengan cara menarik kesimpulan dimana jika nilai R/C 
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Ratio > 1 maka usaha efisien, jika nilai R/C Ratio = 1 

maka usaha belum efisien dan jika R/C Ratio < 1 maka 

usaha tidak efisien. Berdasarkan nilai R/C Ratio pada 

skala I dan II dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut 

tidak efisien, nilai R/C Ratio sama dengan 1 yang artinya 

usaha tersebut mengalami Break Event Point atau usaha 

tersebut dalam kondisi tidak untung dan tidak rugi. 

Pengujian kriteria yang dilakukan pada masing-masing 

skala dapat disimpulkan bahwa nilai R/C Ratio pada 

setiap skala usaha memiliki nilai R/C Ratio > 1, sehingga 

termasuk dalam usaha yang efisien. Nilai R/C Ratio yang 

paling besar yaitu pada skala III sebesar 1,41, artinya 

setiap satu juta rupiah yang dikeluarkan oleh responden 

akan diperoleh keuntungan sebesar 1,41 rupiah, sehingga 

usaha beternak sapi perah yang dilakukan oleh responden 

atau peternak merupakan usaha yang efisien (Laila,dkk, 

2012). 

 

4.9 Analisis Regresi Berganda Faktor Pendapatan 

Peternakan Sapi Perah  

4.9.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan salah satu persyaratan 

dalam penggunaan statistik parametrik yang harus 

dipenuhi sebelum dilakukannya analisis regresi linear 

berganda. Data hasil penelitian dari uji normalitas dapat 

dilihat pada gambar yang ditunjukkan pada setiap 

variabel. 
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Gambar 14. Grafik normal Gambar 15. Grafik normal  

plot X1 plot X2 

 

 Data pada variabel X1 (umur peternak) 

merupakan data berdistribusi normal yang ditunjukkan 

pada hasil pengamatan pada gambar 15 yang dapat 

menjelaskan bahwa data berdistribusi normal dilihat dari 

sebaran titik-titik data yang menyebar disekitar garis 

diagonal. Menurut Riyanto (2012) jika data menyebar di 

sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

maka data menunjukkan pola distribusi normal, sehingga 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil yang 

sama ditunjukkan bahwa data pada variabel X2 (tingkat 

pendidikan peternak) merupakan data berdistribusi 

normal. Hal ini ditunjukkan pada data yang menunjukkan 

sebaran titik-titik data menyebar di sekitas garis diagonal. 

Setyadharma (2010) berpendapat hal serupa bahwa data 

termasuk data berdistribusi normal dilihat dari sebaran 

data yang mendekati garis diagonal.  
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Gambar 16. Grafik normal  Gambar 17. Grafik normal 

plot X3 plot X4 

 

Pengujian yang dilakukan dengan plot 

probabilitas normal menunjukkan bahwa data pada 

variabel X3 (pengalaman beternak) merupakan data 

berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan pada gambar 17 

yang memberikan pola titik-titik data menyebar di sekitar 

garis diagonal. Pada gambar juga tidak menunjukkan pola 

distribusi data menceng (swekness) ke kiri atau ke kanan 

dan atau data menjauh dari garis diagonal. Data variabel 

X4 (jumlah anggota keluarga) pada gambar 18 

menunjukkan bahwa data termasuk data yang 

berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan pola yang 

ditunjukkan pada titik-titik data mendekati garis diagonal 

dan menyebar beraturan. Sulaiman (2004) berpendapat 

bahwa melalui plot probabilitas normal, masing-masing 

nilai pengamatan dapat dilihat apabila titik-titik data 

terkumpul di sekitar garis lurus. 

 

   

Gambar 18. Grafik normal  Gambar 19. Grafik normal  

plot X5 plot X6 
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 Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat 

grafik normal plot pada data menyebar di sekitar garis 

lurus atau tidak. Data pada gambar 19 menunjukkan 

bahwa data variabel X5 (biaya pakan) termasuk data 

berdistribusi normal dilihat dari penyebaran titik-titik data 

yang menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak 

menjauh dari garis diagonal. Hasil pada gambar 20 dapat 

disimpulkan bahwa data variabel X6 merupakan data yang 

memiliki distribusi normal yang ditunjukkan dengan titik-

titik data yang terkumpul di sekitar garis diagonal. Hasil 

yang diperoleh dari pengujian menunjukkan bahwa model 

regresi dapat memenuhi uji normalitas. 

  
Gambar 20. Grafik normal  Gambar 21. Grafik normal 

plot X7    plot X8 

  

 Hasil yang sama ditunjukkan pada data variabel 

X7 (luas lahan yang dikuasai) bahwa data termasuk data 

yang berdistribusi normal. Kesimpulan ini dapat dilihat 

pada gambar 21 bahwa pada gambar titik-titik data 

menyebar di sekitar garis lurus dan tidak menjauhi garis 

diagonal ataupun membentuk suatu pola. 

 
Gambar 22. Grafik normal plot X9 
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 Data pada variabel X8 (jumlah produksi susu) 

merupakan data yang berdistribusi tidak normal dilihat 

dari gambar bahwa titik-titik data menyebar melalui garis 

diagonal, tetapi pola yang ditunjukkan tidak normal. Data 

pada variabel X9 ( skala usaha) merupakan data yang 

berdistribusi normal dilihat dari titik-titik data yang 

menyebar di sekitar garis diagonal. Suharjo (2005) 

berpendapat bahwa uji normalitas dapat dilakukan dengan 

melihat sebaran titik-titik yang mendekati garis diagonal. 

Kesimpulan dari hasil pengujian yang 

ditunjukkan pada setiap gambar dari hasil uji normalitas 

yaitu data variabel X1 - X9 merupakan data berdistribusi 

normal. Menurut Ghozali (2011) bahwa uji normalitas 

dapat dilihat dari grafik histogram dan pada grafik normal 

plot, dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut: 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas,  

2. Jika data menyebar menjauh dari garis diagonal 

dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas.  

Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan 

mengetahui nilai Kolmogorov-Smirnof. Pada penelitian 

nilai Kolmogorov-Smirnof adalah 1,059 dan signifikansi 

pada 0,212, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi yaitu 

0,212 lebih besar nilainya dibandingkan dengan tingkat 

alpha yang ditetapkan yaitu 0,1 atau 10%, sehingga dapat 
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dinyatakan bahwa data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Sudarmanto (2005) menjelaskan 

bahwa Ho diterima apabila nilai Asymp. Sig.(2-tailed) > 

dari tingkat alpha yang ditetapkan (10%). Keuntungan 

dilakukan uji normalitas adalah apabila jumlah sampel 

diperbesar, penyimpangan asumsi normalitas semakin 

kecil pengaruhnya (Sudarmanto, 2005). Uji normalitas 

juga dapat dilakukan dengan menggunakan rasio 

skewness dan kurtosis. Rasio skewness adalah nilai 

skewness dibagi dengan standar eror skewness, sedangkan 

rasio kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standar 

eror kurtosis. Apabila rasio skewness dan kurtosis berada 

diantara -2 hingga +2 maka data berdistribusi normal 

(Setyadharma, 2010). Hasil yang ditunjukkan dengan 

menggunakan metode ini yaitu nilai skewness 0,082 dan 

standar eror skewness 0,354 dengan rasio 0,232, 

sementara nilai kurtosis -1,262 dan standar eror kurtosis 

0,695 dengan rasio -1,816. Nilai rasio skewness dan 

kurtosis berada di antara -2 hingga +2 sehingga data 

merupakan data berdisribusi normal. 

 

4.9.2 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi menguji hubungan dalam suatu 

model regresi linier antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. 

Jika terdapat korelasi maka dinamakan ada masalah 

autokorelasi. Dapat pula dikatakan bahwa suatu model 

dikatakan baik apabila telah memenuhi asumsi tidak 

terdapat gejala autokorelasi. Pada data silang waktu (cross 

section) masalah autokorelasi jarang terjadi karena 

gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari 
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individu kelompok yang berbeda. Persyaratan yang harus 

terpenuhi adalah jika nilai pearson correlation (r) 

dibawah 0,5 maka tidak terjadi autokorelasi dalam model 

regresi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa 

data yang terjadi autokorelasi yang ditunjukkan pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 8. Hasil r Uji Autokorelasi 

 
Keterangan : *) 0,5<r<0,75 = korelasi kuat,  

**) r>0,75 = korelasi sangat kuat 

 

 Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

data ditemukan adanya autokorelasi antar variabel. 

Autokorelasi terjadi jika nilai r lebih besar dari 0,5. Pada 

tabel 10 menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi pada 

beberapa variabel yaitu antara variabel X1 (umur 

peternak) dan variabel X3 (pengalaman beternak) dengan 

nilai r = 0,703, antara variabel X5 (biaya pakan) dan 

variabel X6 (jumlah sapi laktasi) dengan nilai r = 0,772, 

antara variabel X5 (biaya pakan) dan variabel X9 (skala 

usaha) dengan nilai r = 0,834, antara variabel X6 (jumlah 
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sapi laktasi) dan variabel X8 (jumlah produksi susu) 

dengan nilai r = 0,982, dan antara variabel X8 (jumlah 

produksi susu) dan variabel X9 (skala usaha) dengan nilai 

r = 0,778. Jika ditemukan adanya autokorelasi antar 

variabel, maka hanya ada salah satu variabel yang dapat 

diregresikan. Sarwono (2006) menyatakan bahwa 

koefisien korelasi adalah pengukuran statistik kovarian 

atau hubungan antar dua variabel. Besarnya koefisien 

korelasi berkisar antara ± 1 sampai dengan -1. Koefisien 

korelasi menunjukkan kekuatan hubungan linier dan arah 

hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi 

positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan 

searah. Hal ini berarti jika nilai variabel X  tinggi maka 

nilai variabel Y akan tinggi pula. Kriteria yang dipakai 

untuk menentukan kekuatan hubungan antara kedua 

variabel yakni jika r = 0 berarti tidak ada korelasi, jika r 

sama dengan lebih besar 0-0,25 berarti korelasi sangat 

lemah, jika r >0,25-0,5 berarti korelasi cukup, jika r >0,5-

0,75 berarti korelasi kuat, dan jika r >0,75 berarti korelasi 

sangat kuat. Apabila terdapat r yang >0,5 maka dipilih 

salah satu yang akan diregresikan. Salvatore (2005) 

menyatakan bahwa membuang satu dari variabel yang 

memiliki kolinar yang tinggi dapat dilakukan jik terjadi 

kolinearitas yang tinggi.  

 

4.9.3 Hasil Analisis Regresi Berganda Pendapatan 

Peternak Sapi Perah  

 Regresi berganda digunakan sebagai alat uji 

dalam penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan. Pengujian regresi berganda 

dibantu oleh program SPSS for windows release 16.00. 
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Variabel yang digunakan dalam analisis regresi berganda 

yaitu variabel umur peternak (X1), tingkat pendidikan 

peternak (X2), jumlah anggota keluarga (X4), biaya pakan 

(X5), luas lahan yang dikuasai peternak (X7), dan jumlah 

produksi susu (X8). Proses selanjutnya akan dilakukan uji 

statistik yang meliputi uji determinasi, uji F, dan uji t. 

hasil dari uji regresi berganda ditunjukkan pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Berganda Pendapatan Peternak 

Sapi Perah  

Variabel Koefisien regresi 

Konstanta -4,893 

Tingkat pendidikan (X2) 0,026 

Pengalaman beternak (X3) 0,036 

Anggota keluarga (X4) 0,067 

Biaya pakan (X5) -0,876 ***) 

Luas lahan (X7) 0,056 

Jumlah produksi susu (X8) 1,341 ***) 

R square (R2) 0,827 

Adjusted R square (Adj. R2) 0,800 

F hitung 30,378 

n 44 
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***) P<0,000  

Sumber : Data primer diolah, 2014 

 

4.9.4 Hasil Koefisien Determinasi Square (R2)  

 Pengujian selanjutnya dengan mengetahui nilai 

Koefisien Determinasi Square (R2) yang dilakukan untuk  

menunjukkan seberapa besar variasi variabel independen 

terhadap variabel dependen. Hasil penelitian sesuai 

dengan tabel 11 menunjukkan nilai koefisien determinasi 

(R2) yaitu 0,827 dan nilai Adjusted R2 yaitu 0,800. Nilai 

koefisien determinasi diperoleh 0,827 yang artinya 

besarnya nilai variabel independen dapat mempengaruhi 

variabel dependen yaitu biaya pakan (X5) dan jumlah 

produksi susu (X8) mempengaruhi terhadap pendapatan 

peternak sapi perah sebesar 82,7%, sedangkan sisanya 

sebesar 17,3% diterangkan oleh variabel lain. Sulaiman 

(2004) menjelaskan bahwa nilai R2 mempunyai interval 

antara 0 sampai 1, yang artinya semakin besar nilai R2 

yang mendekati nilai 1,  maka semakin baik hasil model 

regresi tersebut. Ghozali (2011) menjelaskan hal yang 

sama bahwa nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. 

 

4.9.5 Hasil Uji Stimulan (Uji F) 

  Data selanjutnya akan diuji dengan uji F atau uji 

signifikasi simultan. Uji F dilakukan untuk mengetahui 

adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Hasil pengolahan data diperoleh nilai df 6, nilai 

F hitung 30,378. Nilai yang diperoleh kemudian 
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dibandingkan dengan nilai F tabel dengan taraf 

signifikansi sebesar 10%, diperoleh nilai F 6;38;0,1 = 1,94. 

Perbandingan keduanya menunjukkan bahwa F hitung > F 

tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang 

artinya pada model regresi berganda terdapat hubungan 

yang linier. Pada nilai diatas juga dapat diketahui dengan 

cara perbandingan nilai signifikansi dengan taraf 

signifikansi, dengan nilai signifikansi pada tabel 0,000 

dengan taraf signifikansi 10% atau 0,1, sehingga dapat 

disimpulkan nilai signifikansi 0,000 <  taraf signifikansi 

0,1, yang artinya ada hubungan linier pada model regresi 

berganda. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen (umur, tingkat 

pendidikan, jumlah anggota keluarga, biaya pakan, luas 

lahan, dan jumlah produksi susu) berpengaruh secara 

bersama-bersama terhadap variabel dependen (pendapatan 

petenak sapi perah). Ghozali (2011) menjelaskan bahwa 

untuk menguji hipotesis menggunakan statistik F 

dilakukan pengambilan keputusan dengan 

membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F 

menurut tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F 

tabel maka semua variabel independen secara simultan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Suharjo (2008) berpendapat bahwa jika nilai F 

hitung lebih besar dari nilai F tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang dihasilkan secara 

keseluruhan adalah baik atau variabel Y (dependen) dapat 

dijelaskan secara bersama oleh variabel X (independen). 

 

4.9.6 Hasil Uji Parsial (uji t) 
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Data juga akan diuji dengan uji t atau uji 

signifikansi parameter individual. Harga koefisien 

masing-masing variabel independen harus diuji satu per 

satu sehingga dapat diketahui variabel independen mana 

yang memiliki pengaruh nyata dan tidak berpengaruh 

nyata, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan 

nilai koefisien t. Besarnya nilai koefisien t hitung yang 

dapat dilihat pada tabel 9 menunjukkan bahwa variabel 

independen yang secara individu mempengaruhi variabel 

dependen (pendapatan usaha ternak sapi perah) yaitu 

produksi susu (X8). Nilai t hitung yaitu 11,818 yang 

nilainya lebih besar dibanding dengan nilai t tabel 1,943. 

Sulaiman (2004) menjelaskan hal yang sama bahwa uji t 

dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan 

nilai t tabel, menurut Ghozali (2011) uji t juga dilakukan 

dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis 

menurut tabel. Uji t juga dapat dilakukan dengan melihat 

signifikansi t dan alpha yang ditetapkan. Data pada tabel 9 

menunjukkan bahwa signifikansi t hitung X5 yaitu 0,000 

dan X8 yaitu 0,000 yang nilainya lebih kecil dari alpha 0,1 

atau 10%. Hasil yang ditunjukkan dapat disimpulkan 

bahwa variabel biaya pakan (X5) dan jumlah produksi 

susu (X8) berpengaruh terhadap pendapatan.  

 Sudarmanto (2005) menjelaskan bahwa hasil 

pengolahan data dapat ditarik kesimpulan dengan kriteria 

sebagai berikut : 

1. Apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka 

dapat dinyatakan bahwa signifikan sehingga 

terdapat pengaruh yang signifikan variabel 

independen terhadap variabel dependen.  



80 
 

2. Apabila nilai t hitung lebih kecil dari t tabel maka 

dapat dinyatakan tidak signifikan sehingga secara 

signifikan tidak ada pengaruh antar variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

3. Apabila signifikansi t hitung lebih besar dari 

alpha yang ditetapkan maka dinyatakan tidak 

signifikan sehingga tidak ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

4. Apabila signifikansi t hitung lebih kecil dari alpha 

yang ditetapkan maka dinyatakan signifikan 

sehingga terdapat pengaruh yang nyata antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang 

ditunjukkan oleh tabel 9 dapat dimasukkan dalam 

persamaan garis regresi ganda yang dinyatakan seperti 

berikut : 

Y = -4,893 - 0,876 X5 + 1,341 X8  

 Sesuai persamaan yang yang diperoleh dari data, 

variabel dapat digambarkan pengaruhnya terhadap 

pendapatan seperti berikut: 

1. Nilai koefisien konstanta = -4,893. Hal ini 

menunjukkan bahwa apabila nilai X1, X2, X3, X4, 

X5, X6, X7, X8, dan X9 di obyek penelitian sama 

dengan nol maka besarnya variabel dependen Y 

akan sebesar 4,893 persen. 

2. Nilai koefisien b5 = -0,876. Hal ini menunjukkan 

bahwa apabila nilai X5 mengalami kenaikan 

sebesar satu poin sementara variabel independen 

lainnya tetap maka tingkat variabel Y dalam 

penelitian akan menurun sebesar 0,87 persen. 
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3. Nilai koefisien b8 = 1,341. Hal ini menunjukkan 

bahwa apabila nilai X8 mengalami kenaikan 

sebesar satu poin sementara variabel independen 

lainnya tetap, maka tingkat variabel Y dalam 

penelitian akan meningkat sebesar 1,34 persen. 

Berdasakan nilai signifikansi yang paling tinggi 

yaitu variabel X5 dan variabel X8 maka dapat diketahui 

yang memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan yaitu 

biaya pakan (Rp/Tahun) dan jumlah produksi susu 

(Liter/Tahun). 

 

 

 

4.9.7 Biaya pakan 

 Hasil analisis regresi ganda menunjukkan bahwa 

hasil penelitian sesuai dengan hipotesa ketiga yang 

menyatakan bahwa variabel biaya pakan (X5) mempunyai 

pengaruh negatif terhadap pendapatan dalam usaha ternak 

sapi perah. Berdasarkan data yang dihasilkan, variabel 

biaya pakan (X5) memiliki nilai koefisien sebesar -0,876 

yang artinya apabila biaya pakan meningkat 10% maka 

akan mempengaruhi pendapatan yaitu pendapatan 

mengalami penurunan 8,76%. Pendapatan pada skala III 

diketahui Rp. 1.586/liter/hari, jika pakan meningkat 10% 

maka pendapatan akan mengalami penurunan sebesar Rp. 

139/liter/hari sehingga pendapatan yang diperoleh sebesar 

Rp. 1.447/liter/hari. Biaya pakan merupakan biaya yang 

harus dikeluarkan selama proses produksi, sehingga 

mempunyai pengaruh terhadap pendapatan. Hasil 

penelitian juga menunjukkan nilai t hitung dari variabel 

biaya pakan (X5) yaitu -8,030  dan nilai signifikansi 



82 
 

sebesar 0,000. Nilai t hitung -8,030 lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai t tabel yaitu 1,943 yang artinya 

tidak berpengaruh terhadap pendapatan, tetapi dari nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari signifikansi 

alpha yang ditentukan yaitu 0,1 sehingga variabel biaya 

pakan (X5) mempunyai pengaruh terhadap pendapatan. 

Hal ini telah menjawab hipotesis kelima yang menyatakan 

bahwa biaya pakan berpengaruh positif terhadap 

pendapatan usaha ternak sapi perah. 

 Biaya pakan terdiri dari biaya hijauan dan 

konsentrat yang merupakan salah satu bagian penting 

dalam usaha ternak sapi perah yang termasuk dalam biaya 

variabel. Biaya pakan memberikan sumbangan biaya yang 

cukup besar, semakin banyak ternak yang dikuasai maka 

jumlah biaya pakan yang dikeluarkan juga akan semakin 

besar. Penelitian Riyanto (2012) juga menunjukkan hasil 

yang sama bahwa biaya pakan utama dan pakan 

sampingan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keuntungan dalam usaha ternak. Hasil 

penelitian Dewanti dan Sihombing (2012) menunjukkan 

hasil yang sama bahwa biaya jagung dan dedak 

berpengaruh secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

pendapatan usaha ternak dengan tingkat signifikan 0,05.  

 

4.9.8 Jumlah Produksi Susu 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari 

analisis regresi ganda sesuai dengan hipotesa 4 yaitu 

variabel jumlah produksi susu (X8) mempunyai pengaruh 

positif terhadap pendapatan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 1,341 

yang artinya apabila jumlah produksi susu meningkat 
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10% maka akan meningkatkan pendapatan sebesar 13,41 

%. Rata-rata produksi susu pada skala III yaitu 1.716 

liter/bulan, pendapatan pada skala III Rp. 1.586/liter/hari, 

jika jumlah produksi susu meningkat maka pendapatan 

akan meningkat sebesar 13,41% menjadi Rp. 

1.799/liter/hari. Jumlah produksi susu merupakan salah 

satu penerimaan yang diterima dalam usaha ternak sapi 

perah, sehingga variabel berikut berpengaruh positif 

terhadap pendapatan teutama dalam usaha ternak sapi 

perah. Berdasarkan hasil penelitian, nilai t hitung pada 

variabel berikut yaitu 12,981 dan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Nilai t hitung 12,981 lebih besar dibandingkan 

dengan t tabel 1,943 sehingga variabel jumlah produksi 

susu dapat disimpulkan mempunyai pengaruh positif 

terhadap pendapatan. Berdasarkan nilai signifikansi t 

sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dibandingkan 

dengan signifikansi alpha yang sudah ditentukan 0,1 atau 

10%, sehingga juga dapat disimpulkan sesuai dengan 

hipotesis ke delapan bahwa jumlah produksi susu 

mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan. 

 Jumlah produksi susu setiap ternak berbeda 

tergantung dari bulan laktasi setiap sapi perah. Produksi 

susu mencapai puncak produksi susu pada laktasi bulan 

kedua dan ketiga. Setiap peternak memperoleh 

penerimaan yang berbeda dari jumlah produksi susu. 

Produksi susu dari tiap peternak ditentukan oleh 

banyaknya sapi-sapi laktasi dan produksi susu rata-rata 

per ekor yang sangat tergantung pada panjang laktasi. 

Panjang laktasi yang tidak sesuai akan mengurangi 

produksi susu dan hal ini dapat mempengaruhi 

pendapatan peternak. Sundari dan Katamso (2010) 
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menyatakan bahwa masa laktasi sapi perah lokal 

bervariasi ada yang terjadi pada bulan kedua, ketiga, 

keempat, dan kelima. Hasil penelitian Hartono (2006) 

menunjukkan bahwa semakin banyak ternak yang 

dipelihara pendapatan rumah tangga peternak sapi perah 

juga semakin meningkat karena produksi susu dan jumlah 

pedet  yang dijual merupakan komponen utama juga 

semakin meningkat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan   

2.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skala III 

merupakan skala usaha yang paling 

menguntungkan  dibandingkan skala I dan II. 

Berdasarkan modal yang dibutuhkan pada skala 

III sebesar Rp. 7.704, biaya produksi Rp. 3.854, 

dan penerimaan Rp. 5.440, diperoleh pendapatan 

sebesar Rp. 1.586 per liter.  

2.2. Skala III merupakan usaha yang memiliki nilai 

efisiensi lebih tinggi dibandingkan skala I dan II, 

dengan nilai R/C Ratio yaitu 1,41. 

3.1. Pendapatan dalam usaha beternak sapi perah 

akan meningkat seiring dengan meningkatnya 

produksi susu, dan pendapatan akan menurun 

seiring dengan meningkatnya biaya pakan. 

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan penelitian diharapkan peternak 

dapat mengefisienkan biaya produksi dengan 

memanfaatkan limbah pertanian di sekitar untuk dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan tidak tergantung 

dengan konsentrat yang dijual di pasaran. Diharapkan 

pula adanya kerjasama dengan pihak PT. Greenfields 

untuk memperhatikan kesejahteraan peternak dalam harga 

jual susu per liter dengan pertimbangan biaya produksi 

yang terus meningkat. 
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Lampiran 1. Identitas responden  

No 

Nama 

peternak 

Jenis 

kelamin Desa 

Umur 

(thn) 

Pendidikan 

terakhir 

Pekerjaan 

utama-

sampingan 

Lama 

beter-

nak 

Jumlah 

keluarga 

(orang) 

Luas 

kandang 

m2 

Luas 

lahan 

perta

nian 

Jenis 

Lahan 

Pertani

an 

*1 Takim 

Laki-

laki Jambuer 57 SD 

Peternak - 

petani 10 4 80 2500 

Kebun

/ Tegal 

2 Sahroni 

Laki-

laki Jambuer 33 SD 

Peternak - 

petani 6 3 65 2650 

Kebun

/ Tegal 

3 Sutris 

Laki-

laki Sembon 32 SD 

Petani - 

peternak 5 4 70 3000 Sawah 

4 Sukoco 

Laki-

laki Sembon 42 PT 

Peternak - 

petani 6 5 80 2500 Sawah 

5 Riadi 

Laki-

laki Balesari 43 SD 

Petani - 

peternak 8 4 63 7500 

Kebun

/ Tegal 

6 Baidah 

Peremp

uan Balesari 40 SD 

Petani - 

peternak 6 4 65 

1000

0 

Kebun

/ Tegal 

7 Sumardi 

Laki-

laki 

Gendog

o 38 SMP 

Buruh - 

peternak 5 3 55 2000 

Kebun

/ Tegal 
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8 Maslikan 

Laki-

laki Jambuer 44 SMP 

Peternak – 

petani 5 3 68 2500 

Kebun

/ Tegal 

9 Sabar 

Laki-

laki Jambuer 35 SD 

Buruh tani 

- peternak 6 4 65 2000 Sawah 

10 Watono 

Laki-

laki Jambuer 36 SD 

Buruh tani 

- peternak 4 5 69 5000 Sawah 

11 Suparman 

Laki-

laki Jambuer 50 SD 

Petani - 

peternak 10 4 72 7500 

Kebun

/ Tegal 

12 Mujiman 

Laki-

laki Jambuer 42 SD 

Petani - 

peternak 5 4 70 5000 

Kebun

/ Tegal 

13 Prianto 

Laki-

laki Jambuer 35 SMP 

Peternak - 

petani 5 4 66 2500 Sawah 

14 Sunarti 

Peremp

uan Jambuer 40 SD 

Petani - 

peternak 6 4 65 2500 Sawah 

15 Dariyem 

Peremp

uan Jambuer 40 SD 

Petani - 

peternak 5 5 68 5000 

Kebun

/ Tegal 

16 Wahman 

Laki-

laki Jambuer 45 SD 

Petani - 

peternak 7 4 52 7500 

Kebun

/ Tegal 
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17 Darsin 

Laki-

laki Ubalan 38 SD 

Buruh - 

peternak 6 4 67 2000 Sawah 

18 Sukirno 

Laki-

laki Ubalan 42 SMP 

Peternak - 

petani 6 5 65 2000 

Kebun

/ Tegal 

19 Andoyo 

Laki-

laki Ubalan 35 SMP 

Petani - 

peternak 4 4 73 5000 

Kebun

/ Tegal 

20 Muadi 

Laki-

laki Jambuer 48 SD 

Buruh - 

peternak 7 4 65 2000 Sawah 

21 

Munir 

Abdullah 

Laki-

laki Balesari 38 PT 

Karyawan - 

peternak 5 5 78 1500 Sawah 

** 

22 

Faqih 

sugiarto 

Laki-

laki Jambuer 51 SMP 

Peternak - 

petani 7 4 70 4000 

Kebun

/ Tegal 

23 

Kardani 

setiawan 

Laki-

laki Jambuer 46 SD 

Peternak - 

petani 6 6 66 2500 Sawah 

24 Sareh 

Laki-

laki Sembon 56 SD 

Petani - 

peternak 6 5 72 

1000

0 

Kebun

/ Tegal 

25 Tianah 

Peremp

uan Jambuer 40 SD 

Petani - 

peternak 5 5 70 7500 

Kebun

/ Tegal 
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26 Sami 

Peremp

uan Jambuer 35 SD 

Petani - 

peternak 7 4 75 7500 

Kebun

/ Tegal 

27 Tamin 

Laki-

laki Balesari 33 SD 

Petani - 

peternak 4 3 80 5000 Sawah 

28 Weseno 

Laki-

laki Jambuer 50 SD 

Peternak - 

petani 10 4 83 2000 Sawah 

29 

Tirto 

hartono 

Laki-

laki 

Petungr

oto 35 SMP 

Peternak - 

petani 5 3 80 2500 Sawah 

30 Hartono 

Laki-

laki 

Petungr

oto 40 SMP 

Peternak - 

petani 5 5 76 2500 

Kebun

/ Tegal 

31 Sutris 

Laki-

laki Sembon 37 SMP 

Buruh - 

peternak 5 3 75 2000 Sawah 

32 Lamini 

Peremp

uan 

Jambuw

er 41 SD 

Peternak - 

petani 5 4 78 2500 

Kebun

/ Tegal 

33 Suhardi 

Laki-

laki 

Jambuw

er 51 SD 

Petani - 

peternak 9 6 73 5000 Sawah 

34 Yuliantin 

Peremp

uan 

Jambuw

er 44 SD 

Peternak - 

petani 7 4 78 2000 Sawah 
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35 Nawawan 

Laki-

laki 

Jambuw

er 40 SMP 

Petani - 

peternak 5 3 81 5000 

Kebun

/ Tegal 

36 Waridi  

Laki-

laki Ubalan 53 SD 

Peternak - 

petani 7 3 73 2000 

Kebun

/ Tegal 

37 Parman 

Laki-

laki Ngajum 47 SMP 

Petani - 

peternak 7 4 72 4500 Sawah 

38 Wahyudi 

Laki-

laki Jambuer 36 SMP 

Petani - 

peternak 6 4 69 2500 

Kebun

/ Tegal 

*** 

39 Mat seno 

Laki-

laki Sembon 56 SD 

Peternak - 

petani 8 5 80 2500 Sawah 

40 

Rohman 

hadiono 

Laki-

laki Jambuer 48 SMP 

Peternak - 

petani 7 5 88 2000 

Kebun

/ Tegal 

41 Tomo 

Laki-

laki 

Petungr

oto 45 SMP 

Peternak - 

petani 10 4 93 1500 

Kebun

/ Tegal 

42 Endang  

Peremp

uan Jambuer 42 SD 

Peternak - 

petani 6 4 86 2500 Sawah 

43 Buari  

Laki-

laki Jambuer 46 SMA 

Peternak - 

petani 8 5 74 2500 Sawah 
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44 Lasiman 

Laki-

laki Jambuer 50 SD 

Peternak - 

petani 10 4 84 2500 

Kebun

/ Tegal 

45 

Wandi 

setiawan 

Laki-

laki Balesari 45 SMP 

Peternak - 

petani 7 4 105 2500 

Kebun

/ Tegal 

Keterangan : * n = 21 responden (1,00-2,70 ST) = Skala I;  

** n = 17 responden (2,71-4,41 ST) = Skala II ; *** n = 7 responden (4,42-6,12 ST) = Skala III 
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Lampiran 2. Modal tetap usaha ternak sapi perah  

No. 

Res 
Tanah 

Kandang 

 

Ternak 

 

Alat 
Total harga 

 Milk can    Sabit    Saringan  

*1 1.250.000 8.500.000 30.000.000 1.300.000 80.000 10.000 41.140.000 

2 1.250.000 4.500.000 26.000.000 650.000 40.000 5.000 32.445.000 

3 1.300.000 6.000.000 26.000.000 1.000.000 80.000 10.000 34.390.000 

4 1.250.000 8.000.000 30.000.000 1.300.000 80.000 10.000 40.640.000 

5 3.750.000 5.000.000 15.000.000 650.000 40.000 5.000 24.445.000 

6 4.500.000 5.500.000 26.000.000 650.000 40.000 5.000 36.695.000 

7 1.250.000 5.300.000 13.000.000 500.000 40.000 5.000 20.095.000 

8 1.250.000 4.250.000 13.000.000 650.000 40.000 5.000 19.195.000 

9 1.250.000 4.700.000 13.000.000 1.000.000 40.000 10.000 20.000.000 

10 2.500.000 5.000.000 26.000.000 650.000 40.000 5.000 34.195.000 

11 3.750.000 4.800.000 26.000.000 650.000 40.000 5.000 35.245.000 

12 2.500.000 5.000.000 26.000.000 650.000 40.000 5.000 34.195.000 

13 1.250.000 5.800.000 26.000.000 650.000 40.000 5.000 33.745.000 
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14 1.250.000 6.000.000 26.000.000 650.000 40.000 5.000 33.945.000 

15 2.500.000 4.800.000 26.000.000 650.000 40.000 5.000 33.995.000 

16 3.750.000 5.000.000 13.000.000 500.000 40.000 5.000 22.295.000 

17 1.250.000 5.500.000 26.000.000 650.000 40.000 5.000 33.445.000 

18 1.250.000 6.500.000 26.000.000 1.000.000 40.000 10.000 34.800.000 

19 2.500.000 6.000.000 26.000.000 1.300.000 40000 10.000 35.850.000 

20 1.250.000 5.700.000 13.000.000 650.000 40.000 5.000 20.645.000 

21 1.000.000 6.000.000 26.000.000 650.000 40.000 5.000 33.695.000 

**22 2.300.000 6.700.000 45.000.000 1.300.000 80.000 10.000 55.390.000 

23 1.250.000 5.800.000 26.000.000 650.000 40.000 5.000 33.745.000 

24 4.500.000 6.600.000 26.000.000 1.300.000 120.000 10.000 38.530.000 

25 3.750.000 5.500.000 39.000.000 1.000.000 40.000 10.000 49.300.000 

26 3.750.000 5.800.000 39.000.000 650.000 40.000 5.000 49.245.000 

27 2.500.000 6.500.000 52.000.000 650.000 40.000 5.000 61.695.000 

28 1.250.000 6.600.000 26.000.000 650.000 40.000 5.000 34.545.000 

29 1.250.000 7.700.000 52.000.000 1.300.000 40.000 10.000 62.300.000 
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30 1.250.000 7.000.000 39.000.000 1.300.000 40.000 10.000 48.600.000 

31 1.250.000 7.500.000 39.000.000 1.300.000 40.000 10.000 49.100.000 

32 1.250.000 6.000.000 39.000.000 1.000.000 40.000 10.000 47.300.000 

33 2.500.000 7.000.000 39.000.000 1.000.000 40.000 10.000 49.550.000 

34 1.250.000 6.500.000 39.000.000 1.000.000 40.000 10.000 47.800.000 

35 2.500.000 7.800.000 52.000.000 1.300.000 40.000 10.000 63.650.000 

36 1.250.000 6.000.000 39.000.000 1.000.000 40.000 10.000 47.300.000 

37 2.500.000 6.700.000 39.000.000 1.300.000 40.000 10.000 49.550.000 

38 1.250.000 6.000.000 39.000.000 650.000 40.000 5.000 46.945.000 

***39 1.250.000 8.500.000 52.000.000 2.000.000 80.000 10.000 63.840.000 

40 1.250.000 6.500.000 52.000.000 2.000.000 40.000 10.000 61.800.000 

41 1.000.000 9.000.000 65.000.000 2.600.000 40.000 10.000 77.650.000 

42 1.250.000 8.800.000 78.000.000 1.950.000 40.000 10.000 90.050.000 

43 1.250.000 8.700.000 65.000.000 1.500.000 40.000 10.000 76.500.000 

44 1.250.000 8.500.000 65.000.000 2.000.000 40.000 10.000 76.800.000 

45 1.250.000 10.000.000 39.000.000 1.300.000 40.000 10.000 51.600.024 
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.Keterangan :  *. n = 21 responden (1,00-2,70 ST) 

  ** n = 17 responden (2,71-4,41 ST) 

  *** n = 7 responden (4,42-6,12 ST) 
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Lampiran 3. Modal kerja usaha peternakan sapi perah (biaya tetap) 

No 

Penyusutan 

ternak 

Penyusutan 

kandang  

Penyusutan 

peralatan kandang  Sewa tanah  Total biaya  

*1 500000 85000 31000 28000 688500 

2 433333.3333 45000 15500 22750 547583.3333 

3 433333.3333 60000 25000 24500 583833.3333 

4 500000 80000 31000 28000 763000 

5 250000 50000 15500 22050 423550 

6 433333.3333 55000 15500 22750 641583.3333 

7 216666.6667 53000 12500 19250 329416.6667 

8 216666.6667 42500 15500 23800 330966.6667 

9 216666.6667 47000 23000 22750 334416.6667 

10 433333.3333 50000 15500 24150 557983.3333 

11 433333.3333 48000 15500 25200 616033.3333 

12 433333.3333 50000 15500 24500 554833.3333 

13 433333.3333 58000 15500 23100 558433.3333 
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14 433333.3333 60000 15500 22750 561083.3333 

15 433333.3333 48000 15500 23800 561133.3333 

16 216666.6667 50000 12500 18200 381366.6667 

17 433333.3333 55000 15500 23450 555283.3333 

18 433333.3333 65000 23000 22750 576083.3333 

19 433333.3333 60000 29000 25550 605883.3333 

20 216666.6667 57000 15500 22750 339416.6667 

21 433333.3333 60000 15500 27300 561633.3333 

**22 750000 67000 31000 24500 948500 

23 433333.3333 58000 15500 23100 567933.3333 

24 433333.3333 66000 33000 25200 591533.3333 

25 650000 55000 23000 24500 826000 

26 650000 58000 15500 26250 833750 

27 866666.6667 65000 15500 28000 1043166.667 

28 433333.3333 66000 15500 29050 567883.3333 

29 866666.6667 77000 29000 28000 1031666.667 
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30 650000 70000 29000 26600 821600 

31 650000 75000 29000 26250 808250 

32 650000 60000 23000 27300 795300 

33 650000 70000 23000 25550 825050 

34 650000 65000 23000 27300 792300 

35 866666.6667 78000 29000 28350 1046516.667 

36 650000 60000 23000 25550 788550 

37 650000 67000 29000 25200 815200 

38 650000 60000 15500 24150 781150 

*** 

39 866666.6667 85000 45000 28000 1057666.667 

40 866666.6667 65000 43000 30800 1035466.667 

41 1083333.333 90000 55000 32550 1285383.333 

42 1300000 88000 42000 30100 1489000 

43 1083333.333 87000 33000 25900 1258733.333 

44 1083333.333 85000 43000 29400 1272733.333 
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45 650000 100000 29000 29400 840400 
Keterangan :  * n = 21 responden (1,00-2,70 ST) 

  ** n = 17 responden (2,71-4,41 ST) 

  *** n = 7 responden (4,42-6,12 ST) 
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Lampiran 4. Modal kerja usaha peternakan sapi perah (biaya tidak tetap) 

No 

Pakan 

  

Air 

 

Transportasi 

 

Keswan 

 

Bakalan 

 

Total biaya 
Hijauan Konsentrat 

*1 18250000 16151250 120000 2520000 600000 12500000 51137750 

2 14600000 8614000 120000 2520000 600000 12500000 39751833 

3 5110000 11844250 120000 2520000 600000 12500000 33547583 

4 7300000 12382625 120000 2520000 600000 0 23993625 

5 7300000 10444475 120000 2520000 600000 12500000 34150575 

6 10950000 10767500 120000 2520000 600000 0 25849333 

7 3650000 6460500 120000 2520000 600000 12500000 26391667 

8 7300000 12921000 120000 2520000 600000 12500000 36553767 

9 18250000 15074500 120000 2520000 600000 0 37149167 

10 7300000 11844250 120000 2520000 600000 0 23207883 

11 7300000 10767500 120000 2520000 600000 0 22200733 

12 7300000 9690750 120000 2520000 600000 12500000 33555083 
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13 7300000 8614000 120000 2520000 600000 0 19966533 

14 7300000 10229125 120000 2520000 600000 12500000 34080458 

15 7300000 11305875 120000 2520000 600000 0 22668808 

16 3650000 7537250 120000 2520000 600000 12500000 27508817 

17 7300000 12382625 120000 2520000 600000 12500000 36235858 

18 10950000 15074500 120000 2520000 600000 12500000 42590833 

19 10950000 16151250 120000 2520000 600000 0 31228183 

20 7300000 12490300 120000 2520000 600000 12500000 36119967 

21 10950000 15505200 120000 2520000 600000 12500000 43057133 

**22 16425000 25842000 120000 2520000 600000 12500000 59225000 

23 14600000 17945833.33 120000 2520000 600000 12250000 48857867 

24 5840000 12921000 120000 2520000 600000 12500000 35369733 

25 12775000 15074500 120000 2520000 600000 0 32185000 

26 10950000 13997750 120000 2520000 600000 12500000 41810250 

27 18250000 19381500 120000 2520000 600000 12500000 54722667 

28 16425000 25842000 120000 2520000 600000 0 46394433 
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29 12775000 19381500 120000 2520000 600000 0 36736167 

30 18250000 23688500 120000 2520000 600000 12500000 58792700 

31 16425000 24226875 120000 2520000 600000 12500000 57488875 

32 10950000 15074500 120000 2520000 600000 12500000 42860100 

33 9125000 15612875 120000 2520000 600000 0 29083975 

34 10950000 14536125 120000 2520000 600000 12500000 42318725 

35 16425000 21535000 120000 2520000 600000 12500000 55058367 

36 10950000 15505200 120000 2520000 600000 12500000 43264800 

37 14600000 24226875 120000 2520000 600000 0 43159275 

38 10950000 20996625 120000 2520000 600000 12500000 48733425 

***39 10950000 21535000 120000 2520000 600000 12500000 32485000 

40 21900000 33917625 120000 2520000 600000 0 55817625 

41 25550000 39301375 120000 2520000 600000 22500000 64851375 

4 21900000 36071125 120000 2520000 600000 0 57971125 

43 18250000 32840875 120000 2520000 600000 12500000 51090875 

44 21900000 32840875 120000 2520000 600000 0 54740875 
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45 29200000 32302500 120000 2520000 600000 12500000 61502500 

Keterangan :  * n = 21 responden (1,00-2,70 ST) 

  ** n = 17 responden (2,71-4,41 ST) 

  *** n = 7 responden (4,42-6,12 ST) 
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5. Komposisi kepemilikan ternak 

No 

Dewasa Muda Pedet 

Total ST 

Jantan 

Laktas

i 

Buntin

g 

kering 

 Dara Jantan  Janta

n Betina 

*1 0 2 0 0 0 0 2 4 2.5 

2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 

3 0 1 1 0 0 1 1 4 2.5 

4 0 2 0 0 0 0 0 2 2 

5 0 1 0 1 0 0 0 2 1.5 

6 0 2 0 0 0 0 0 2 2 

7 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

8 0 1 0 0 0 0 1 2 1.25 

9 0 1 0 1 0 0 1 3 1.75 

10 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

11 0 1 1 0 0 0 0 2 2 
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12 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

13 0 2 0 0 0 0 0 2 2 

14 0 2 0 0 0 0 0 2 2 

15 0 1 1 0 0 0 0 2 2 

16 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

17 0 2 0 0 0 0 0 2 2 

18 0 1 1 1 0 0 0 3 2.5 

19 0 2 0 0 0 0 1 3 2.25 

20 0 1 0 1 0 0 0 2 1.5 

21 0 2 0 1 0 0 0 3 2.5 

*22 0 2 1 1 0 0 2 6 4 

23 0 1 1 2 0 0 0 4 3 

24 0 2 0 1 0 1 0 4 2.75 

25 0 2 1 0 0 0 0 3 3 

26 0 2 1 0 0 0 0 3 3 

27 0 3 1 0 0 0 0 4 4 
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28 0 2 0 2 0 0 1 5 3.25 

29 0 2 2 0 0 0 0 4 4 

30 0 2 1 2 0 0 0 5 4 

31 0 2 1 1 0 0 1 5 3.75 

32 0 2 1 0 0 0 0 3 3 

33 0 2 1 0 0 0 0 3 3 

34 0 3 0 0 0 0 0 3 3 

35 0 1 3 0 0 0 1 5 4.25 

36 0 2 1 0 0 0 0 3 3 

37 0 3 0 0 0 0 1 4 3.25 

38 0 1 2 0 0 0 0 3 3 

***3

9 0 3 1 1 0 0 1 6 4.75 

40 0 4 0 2 0 0 0 6 5 

41 0 5 0 2 0 0 0 7 6 

42 0 5 0 1 0 0 0 6 5.5 
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43 0 5 0 0 0 0 0 5 5 

44 0 4 1 1 0 0 0 6 5.5 

45 0 2 1 3 0 0 2 8 5 
Keterangan :  * n = 21 responden (1,00-2,70 ST) 

  ** n = 17 responden (2,71-4,41 ST); *** n = 7 responden (4,42-6,12 ST) 
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Lampiran 6. Penerimaan per tahun usaha ternak sapi perah  

No Penjualan susu Penjualan sapi afkir Penjualan pedet Total penerimaan 

*1 39.747.600 8.000.000 17.000.000 64.747.600 

2 40.433.850 7.000.000 5.000.000 52.433.850 

3 18.405.225 22.000.000 5.000.000 45.405.225 

4 37.235.925 13.500.000 5.000.000 55.735.925 

5 22.275.675 7.000.000 10.000.000 39.275.675 

6 39.157.425 8.000.000 4.250.000 51.407.425 

7 21.342.375 10.000.000 5.000.000 36.342.375 

8 21.905.100 15.000.000 4.500.000 41.405.100 

9 21.273.750 10.000.000 5.000.000 36.273.750 

10 21.479.625 8.000.000 4.250.000 33.729.625 

11 22.399.200 16.000.000 5.000.000 43.399.200 

12 22.934.475 9.000.000 5.000.000 36.934.475 

13 39.226.050 9.000.000 4.500.000 52.726.050 
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14 40.173.075 10.000.000 5.000.000 55.173.075 

15 21.932.550 15.000.000 4.500.000 41.432.550 

16 18.995.400 8.000.000 5.000.000 31.995.400 

17 22.756.050 10.000.000 5.000.000 37.756.050 

18 26.736.300 9.000.000 4.250.000 39.986.300 

19 40.269.150 8.000.000 5.000.000 53.269.150 

20 24.128.550 10.000.000 5.000.000 39.128.550 

21 39.075.075 8.000.000 8.500.000 55.575.075 

**22 39.363.300 12.000.000 5.000.000 56.363.300 

23 23.250.150 11.000.000 4.500.000 38.750.150 

24 37.853.550 12.000.000 5.000.000 54.853.550 

25 39.129.975 10.000.000 5.000.000 54.129.975 

26 39.006.450 8.000.000 4.500.000 51.506.450 

27 69.064.200 8.000.000 4.500.000 81.564.200 

28 39.582.900 12.000.000 4.250.000 55.832.900 
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29 40.845.600 8.000.000 4.250.000 53.095.600 

30 40.365.225 8.000.000 10.000.000 58.365.225 

31 42.478.875 16.000.000 5.000.000 63.478.875 

32 41.380.875 8.000.000 5.000.000 54.380.875 

33 40.914.225 8.000.000 4.500.000 53.414.225 

34 62.050.725 10.000.000 4.500.000 76.550.725 

35 20.903.175 10.000.000 12.000.000 42.903.175 

36 42.945.525 11.000.000 5.000.000 58.945.525 

37 62.819.325 8.500.000 4.500.000 75.819.325 

38 23.044.275 10.000.000 10.000.000 43.044.275 

***39 62.572.275 10.000.000 10.000.000 82.572.275 

40 75.803.175 10.000.000 5.000.000 90.803.175 

41 89.596.800 8.000.000 12.750.000 110.346.800 

42 96.884.775 11.000.000 5.000.000 112.884.775 

43 95.224.050 10.000.000 5.000.000 110.224.050 
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44 80.497.125 8.000.000 5.000.000 93.497.125 

45 48.902.175 10.000.000 5.000.000 63.902.175 

Keterangan :  * n = 21 responden (1,00-2,70 ST). 

  ** n = 17 responden (2,71-4,41 ST); *** n = 7 responden (4,42-6,12 ST) 
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Lampiran 7. Analisis pendapatan usaha ternak sapi perah 

 Skala I* Skala II** Skala III*** 

Keterangan Rp/thn 

/Farm 

Rp/ST 

/hr 

Rp/ltr 

/hr 

Rp/thn 

/Farm 

Rp/ST 

/hr 

Rp/ltr 

/hr 

Rp/thn 

/Farm 

Rp/ST 

/hr 

Rp/ltr 

/hr 

I. Penerimaan          

Penjualan 

susu 

28.661.067 40.062 4.500 41.470.491 33.714 4.500 78.497.196 40.963 4.500 

Penjualan sapi 

afkir 

10.500.000 14.667 1.648 10.029.411 8.153 1.088 9.571.428 4.994 548 

Penjualan 

pedet 

5.797.619 8.104 910 5.735.294 4.662 622 6.821.428 3.559 391 

Total 44.958.686 62.844 7.058 57.235.196 46.530 6.211 94.890.052 49.518 5.440 
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penerimaan  

II. Biaya 

Produksi 

         

a. Biaya tetap          

Penyusutan 

ternak 

379.365 530 59 655.882 533 71 864.285 451 49 

Penyusutan 

kandang 

56.119 78 8 65.705 53 7 85.714 44 4 

Penyusutan 

peralatan 

kandang 

18.500 25 2 23.617 19 2 41.428 21 2 

Sewa tanah 284.200 397 44 314.011 255 34 353.400 184 20 

PBB 49.571 69 8 45.352 36 4 32.842 17 1 
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Total biaya 

tetap (FC) 

787.755 1.101 124 1.104.567 897 119 1.377.669 718 78 

b. biaya 

variabel 

         

Hijauan 8.933.809 12.487 1.402 13.333.235 10.839 1.446 21.378.571 11.156 1.225 

Konsentrat 14.115.680 19.731 2.216 19.164.039 15.579 2.079 32.687.054 17.057 1.873 

Bakalan  8.214.286 11.482 1.289 8.808.824 7.161 955 8.571.429 4.473 491 

Air 120.000 167 18 120.000 97 13 120.000 62 6 

Transport 2.520.000 3.522 395 2.520.000 2.048 273 2.520.000 1.315 144 

Keswan  600.000 838 94 600.000 487 65 600.000 313 34 

Total biaya 

variabel (VC) 

34.291.775 48.230 5.417 44.546.098 36.214 4.834 65.877.054 34.378 3.776 
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Keterangan :  * n = 21 responden (1,00-2,70 ST) 

  ** n = 17 responden (2,71-4,41 ST) 

  *** n = 7 responden (4,42-6,12 ST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total biaya 

produksi (TC 

=FC+VC) 

35.291.530 49.331 5.541 45.650.665 37.111 4.943 67.254.723 35.096 3.854 

          

Pendapatan 

(I-II) 

9.667.156 13.513 1.517 11.584.531 9.419 1.268 27.635.329 14.422 1.586 
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Lampiran 8. Produksi susu usaha ternak sapi perah  

No. Produksi susu / bulan Produksi susu / tahun 

Liter Rupiah Liter Rupiah 

*1. 868,8 3.909.600 8832,80 39.747.600 

2. 883,8 3.977.100 8985,30 40.433.850 

3. 402,3 1.810.350 4090,05 18.405.225 

4. 813,9 3.662.550 8274,65 37.235.925 

5. 486,9 2.191.050 4950,15 22.275.675 

6. 855,9 3.851.550 8701,65 39.157.425 

7. 466,5 2.099.250 4742,75 21.342.375 
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8. 478,8 2.154.600 4867,80 21.905.100 

9. 465,0 2.092.500 4727,50 21.273.750 

10. 559,5 2.517.750 4773,25 21.479.625 

11. 489,6 2.203.200 4977,60 22.399.200 

12. 501,3 2.255.850 5096,55 22.934.475 

13. 857,4 3.858.300 8716,90 39.226.050 

14. 878,1 3.951.450 8927,35 40.173.075 

15. 479,4 2.157.300 4873,90 21.932.550 

16. 415,2 1.868.400 4221,20 18.995.400 

17. 497,4 2.238.300 5056,90 22.756.050 
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18. 584,4 2.629.800 5941,40 26.736.300 

19. 880,2 3.960.900 8948,70 40.269.150 

20. 527,4 2.373.300 5361,90 24.128.550 

21. 854,1 3.843.450 8683,35 39.075.075 

**22. 860,4 3.871.800 8747,40 39.363.300 

23. 508,2 2.421.900 5166,70 23.250.150 

24. 827,4 3.723.300 8411,90 37.853.550 

25. 855,3 3.848.850 8695,55 39.129.975 

26. 852,6 3.836.700 8668,10 39.006.450 

27. 1509,6 6.793.200 15347,60 69.064.200 
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28. 865,2 3.893.400 8796,20 39.582.900 

29. 892,8 4.017.600 9076,80 40.845.600 

30. 882,3 3.970.350 8970,05 40.365.225 

31. 928,5 4.178.250 9439,75 42.478.875 

32. 904,5 4.070.250 9195,75 41.380.875 

33. 894,3 4.024.350 9092,05 40.914.225 

34. 1356,3 6.103.350 13789,05 62.050.725 

35. 456,9 2.056.050 4645,15 20.903.175 

36. 938,7 4.224.150 9543,45 42.945.525 

37. 1373,1 6.178.950 13959,85 62.819.325 
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38. 503,7 2.266.650 5120,95 23.044.275 

***39. 1367,7 6.154.650 13904,95 62.572.275 

40. 1656,9 7.456.050 16845,15 75.803.175 

41. 1958,4 8.812.800 19910,40 89.596.800 

42. 2117,7 9.529.650 21529,95 96.884.775 

43. 2081,4 9.366.300 21160,90 95.224.050 

44. 1759,5 7.917.750 17888,25 80.497.125 

45. 1068,9 4.810.050 10867,15 48.902.175 

Keterangan :  * n = 21 responden (1,00-2,70 ST) 

  ** n = 17 responden (2,71-4,41 ST) 

  *** n = 7 responden (4,42-6,12 ST) 
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Lampiran 9. Ketentuan harga susu di Koperasi 

MCC Precet PT. Greenfields Indonesia  

No. Keterangan 
Harga susu 

Receive Reject 

I Quantity    

1. Total Solid   

 1. MP (Milk 

Processing) 

Rp. 

375/TS/Liter 

 

 2. DF (Dairy 

Farm) 

Rp. 

100/TS/Liter 

 

2. Insentif 

volume 

(100 liter/hari) 

Rp. 150/Liter  

II Quality   

 1. TPC 1-1.500 Rp. 75/Liter  

 2. TPC 1.500-

2.000.000  

Rp. 50/Liter  

 3. TPC > 

2.000.000 

 Rp. 

25/Liter 
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Lampiran 10. Hasil uji normalitas 

 

EXAMINE VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

X9 

  /PLOT NPPLOT 

  /STATISTICS NONE 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

1. dengan Kolmogorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardize

d Residual 

N 45 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 5.93870179E6 

Most Extreme Differences Absolute .158 

Positive .158 

Negative -.091 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.059 

Asymp. Sig. (2-tailed) .212 

a. Test distribution is Normal. 

 

2. dengan Nilai Skewness dan Kurtosis 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 
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  /DEPENDENT X9 

  /METHOD=ENTER Y 

  /RESIDUALS HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) 

  /SAVE RESID. 

 

Descriptive Statistics 

 N Skewness Kurtosis 

 

Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Std. 

Error 

Unstandar

dized 

Residual 

45 .082 .354 -1.262 .695 

Valid N 

(listwise) 
45 
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Lampiran 11. Hasil analisis regresi 

1. Variabel X2, X3, X4, X5, X7, X8  

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Y 

  /METHOD=ENTER X2 X3 X4 X5 X7 X8 

  /PARTIALPLOT ALL 

  /SCATTERPLOT=(Y ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) 

  /CASEWISE PLOT(ZRESID) ALL. 
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Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .910a .827 .800 6562334.229 .827 30.378 6 38 .000 2.606 

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.849E15 6 1.308E15 30.378 .000a 

Residual 1.636E15 38 4.306E13   

Total 9.486E15 44    
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ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.849E15 6 1.308E15 30.378 .000a 

Residual 1.636E15 38 4.306E13   

Total 9.486E15 44    

a. Predictors: (Constant), X8, X4, X2, X7, X1, X5   

b. Dependent Variable: Y     

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficient 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Stand

ardize

d 

Coeffic

ients 

t Sig. 

95% Confidence Interval 

for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound Upper Bound 

Zero-

order 

Partia

l Part 

Toleran

ce VIF 

1 (Con

stant

) 

-4.893E6 6.599E6  -.741 .463 -1.825E7 8466856.130      

X1 504198.032 1.447E6 .026 .349 .729 -2.424E6 3432555.663 .036 .056 .023 .815 1.227 

X2 309190.419 659971.468 .036 .468 .642 -1.027E6 1645232.806 .183 .076 .032 .779 1.284 

X4 1.276E6 1.332E6 .067 .958 .344 -1.420E6 3972128.248 .129 .154 .065 .937 1.067 

X5 -.936 .117 -.876 -8.030 .000 -1.172 -.700 .134 -.093 -.141 .382 2.618 

X7 3.608E6 4.899E6 .056 .736 .466 -6.310E6 1.353E7 .069 .119 .050 .798 1.254 

X8 4235.778 326.314 1.341 12.981 .000 3575.190 4896.367 .090 .103 .075 .425 2.350 
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2. Variabel X1, X2, X4, X5, X7, X8 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Y 

  /METHOD=ENTER X1 X2 X4 X5 X7 X8 

  /PARTIALPLOT ALL 

  /SCATTERPLOT=(Y ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) 

  /CASEWISE PLOT(ZRESID) ALL. 
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Model Summaryb 

Model R 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .909a .826 .799 1.119E7 .826 30.168 6 38 .000 1.719 

a. Predictors: (Constant), X9, X2, X4, 

X7, X1, X6 

      

b. Dependent 

Variable: Y 

        

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.840E15 6 1.307E14 30.168 .000a 

Residual 1.646E15 38 4.331E14   

Total 9.486E15 44    
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Model Summaryb 

Model R 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .909a .826 .799 1.119E7 .826 30.168 6 38 .000 1.719 

a. Predictors: (Constant), X9, X2, X4, X7, X1, X6   

b. Dependent Variable: Y     

 

3. Variabel X1, X2, X4, X6, X7 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Y 

  /METHOD=ENTER X1 X2 X4 X5 X7 X8 
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  /PARTIALPLOT ALL 

  /SCATTERPLOT=(Y ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) 

 

  Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .731a .535 .475 1.064E7 .535 8.965 5 39 .000 1.780 

a. Predictors: (Constant), X8, X4, X2, X7, 

X3, X5 

      

b. Dependent 

Variable: Y 
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ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.644E15  1.274E15 8.965 .000a 

Residual 4.926E15 39 1.069E13   

Total 9.570E15 44    

a. Predictors: (Constant), X8, X4, X2, X7, X3, X5   

b. Dependent Variable: Y     

 

4. Variabel X2, X3, X4, X6, X7 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 
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  /STATISTICS COEFF OUTS CI BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Y 

  /METHOD=ENTER X2 X3 X4 X6 X7 

  /PARTIALPLOT ALL 

  /SCATTERPLOT=(Y ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) 

  /CASEWISE PLOT(ZRESID) ALL. 

 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .736a .541 .482 1.138E7 .541 9.195 5 39 .000 
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ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.647E15 5 1.744E14 9.195 .000a 

Residual 4.924E15 39 1.296E14   

Total 9.570E15 44    

a. Predictors: (Constant), X9, X2, X4, X7, X3, X6   

b. Dependent Variable: Y     

 

 

 

 

 

 


