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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Kecamatan Bendungan merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Tepatnya berada di sebelah utara Kabupaten 

Trenggalek. Secara geografis terletak diantara 111024
o
-112012

o
 BT dan 7053

o
-

8034
o
 LS. Kecamatan Bendungan berada di ketinggian 390 m dari permukaan 

laut. Desa Boto Putih terletak di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek, 

Batas-batas desa Boto Putih diantara lain 

1. Batas wilayah sebelah utara adalah Kabupaten Nganjuk 

2. Batas wilayah sebelah timur adalah Kabupaten Tulungagung 

3. Batas wilayah sebelah selatan adalah desa Dompyong  

4. Batas wilayah sebelah barat adalah Kabupaten Ponorogo 

Desa Boto Putih terletak di dataran tinggi Kabupaten Trenggalek dan 

berbatasan langsung dengan 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten 

Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung. Jumlah penduduk setiap desa yang ada di 

Kecamatan Bendungan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. 

Tabel 1. Jumlah rumah tangga, penduduk menurut jenis kelamin, dan sex ratio 

per desa di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek 2013 

No  Desa  Rumah 

Tangga  

Penduduk  Sex Ratio  

   L  P  

1  Masaran  538  1.231  1.173  104,94  

2  Sengon  722  971  993    97,78  

3  Sumurup  2.104  3.265  2.648  123,30  

4  Srabah  710  1.125  1.185    94,94  

5  Depok  1.604  2.260  2.346    96,33  

6  Surenlor  1.090  1.613  1.440  112,01  

7  Dompyong  1.386  1.889  1.861  101,50  

8  Boto Putih  1.570  1.938  1.882  102,98  

 Jumlah 9.724 14.292 13.528  834  

Sumber : Kecamatan Bendungan dalam angka (2013) 

Berdasarkan pada tabel 1 dapat dijelaskan bahwa desa Boto Putih 

memiliki tingkat kepadatan terendah dari desa-desa yang lain yaitu berkisar 136 
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jiwa/km
2
. Penduduk terdiri dari 3.820 penduduk laki-laki dan 1.938 penduduk 

perempuan 1.882, dengan jumlah rumah tangga adalah 1.570 

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Bendungan Kabupaten 

Trenggalek sebagai petani/buruh tani dengan tanaman komoditas seperti, jagung, 

padi, dan palawija sebagai hasil pertanian utama. Menurut Todaro (2000) 

penduduk didaerah pedesaan memiliki mata pencaharian pokok dibidang 

pertanian dan kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi 

tradisional. 

Tabel 2. Banyaknya Usaha Pertanian Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian 2003 

dan 2013 Menurut Provinsi dan Cakupan Usaha 

 
 

 

No 

 

 

Kecamatan 

2003  2013  Perbandingan 

RTP (2003-2013) 
Penyebaran RTP 

(%) 
RTP Perusa

haan* 
RTP  Per

usa

haa

n  

Lain

-nya 
Absolut  % 2003 2013 

(1) (2) (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  
           

010  Panggul  17.594  -  16.420  3  -  -1.174  -6,67  11,00  11,18  
020  Munjungan  11.245  -  11.584  2  -  339  3,01  7,03  7,89  
030  Watulimo  14.236  -  13.231  5  1  -1.005  -7,06  8,90  9,01  
040  Kampak  8.969  -  8.223  -  -  -745  -8,31  5,60  5,60  
050  Dongko  15.175  -  16.259  -  1  1.084  7,14  9,48  11,07  
060  Pule  13.081  -  13.742  -  1  661  5,05  8,17  9,36  
070  Karangan  10.858  -  8.832  -  -  -2.026  -18,66  6,79  6,02  
071  Suruh  6.931  -  6.856  -  -  -75  -1,08  4,33  4,67  

080  Gandusari  11.921  -  9.375  -  1  -2.546  -21,36  7,45  6,39  
090  Durenan  10.618  -  8.311  -  -  -2.307  -21,73  6,64  5,66  
100  Pogalan  11.380  -  8.931  -  1  -2.449  -21,52  7,11  6,08  
110  Trenggalek  9.548  -  7.377  -  1  -2.171  -22,74  5,97  5,03  
120  Tugu  11.804  -  10.770  -  1  -1.034  -8,76  7,38  7,34  
130  Bendungan  6.648  -  6.904  3  -  256  3,85  4,15  4,70  

 Kab. 

Trenggalek 

160.007  6  146.815  13  7  -13.192  -8,24  100,00  100,00  

Sumber : (BPS Kabupaten Trenggalek, 2013) 

 Pada tabel 2 dapat dijelaskan bahwa usaha pertanian yang ada di 

Kecamatan Bendungan menempati posisi terendah dibandingkan kecamatan lain 

yang ada di Kabupaten Trenggalek yaitu sekitar 6.648 rumah tangga pertanian. 

Hal ini disebabkan  jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Bendungan masih 

rendah jadi usaha pertanian yang dijalankan masih terbatas pula.     

Kecamatan Bendungan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 

Trenggalek dengan populasi sapi perah terbesar, hal ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini 
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Tabel 3. Populasi sapi perah Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.  

 

No  Jenis  Jumlah   

1 Pedet  170 ST 

2 Dara  371 ST 

3 Laktasi  2501 ST 

4 Produksi susu/hari 12.000 litter 

 Sumber : disnak Kabupaten Trenggalek 2014 

 Berdasarkan pada tabel 3 dapat dijelaskan bahwa populasi sapi perah yang 

ada di kecamatan bendungan pada tahun 2014 sebanyak 3.042 ST dan dapat 

menghasilkan susu setiap hari kurang lebih 12.000 liter. 

 

4.2. Profil usaha peternakan sapi perah 

Usaha peternakan sapi perah yang ada di kecamatan Bendungan Kabupaten 

Trenggalek mulai berkembang pada awal tahun 2000 yang sifatnya masih skala 

kecil. Usaha peternakan sapi perah yang ada di lokasi penelitian masih mengalami 

pasang surut dikarenakan masih minimnya masyarakat yang memahami tentang 

pemeliharaan sapi perah. Pada tahun 2014 usaha petrnakan sapi perah mengalami 

peningkatan kembali dikarenakan harga susu yang meningkat dan melimpahnya 

sumber pakan di daerah tersebut. Kepemilikan sapi perah dapat dilihat pada tabel 

dan gambar dibawah ini. 

Tabel 4. Rata-rata kepemilkan sapi perah (ST) 

Jenis ternak Skala 1  Skala 2 Skala 3 

Induk laktasi 2,47 4,47 11,67 

Induk kering 1,21 1,6 1,67 

Pedet  0,33 0,33 0,5 

Dara  0,37 0,47 0,5 
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Gambar 3. Grafik Populasi ternak berdasar skala usaha Peternak  Sapi 

Perah (Responden). 

 Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa pada masing-masing skala 

secara persentase induk laktasi memiliki persentase tertinggi. Pada skala III secara 

persentase induklasi sebanyak 81,39% atau dengan rata-rata sebesar 11,67 ST. 

Semakin tinggi induk laktasi pada masing-masing skala akan berdampak pada 

tinggi rendahnya pendapatan peternak sapi perah dikarenakan penerimaan sapi 

perah terbesar diperoleh dari produksi susu yang diperoleh dari induk laktasi. 

Sedangkan produksi susu yang ada di lokasi penelitian tidak kalah dengan 

produksi susu di kabupaten lain yang ada di provinsi Jawa Timur. Produksi susu 

dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Rata-rata Produksi susu peternakan sapi perah berdasar skala 

usaha 
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 Berdasarkan grafik pada gambar  menunjukkan bahwa produksi susu 

terbesar pada skala III. Pada skala III produksi susu yang dihasilkan 32.533 

litter/tahun dengan rata-rata 278,78 litter/ST/bulan atau dengan kata lain setiap 1 

ST induk laktasi mampu menghasilkan produksi susu sebesar 9,3 litter/hari. Besar 

kecilnya produksi susu yang dihasilkan peternak tergantung dari  rata-rata induk 

laktasi dibagi dengan rata-rata kepemilikan sapi perah pada setiap skala. Rahayu 

(2013) dalam penelitian analisis pendapatan usaha peternakan sapi perah di 

Kabupaten Boyolali menyatakan bahwa faktor produksi berpengaruh terhadap 

pendapatan usaha sapi perah rakyat. Kondisi ini dapat diketahui dengan 

mendiskripsikan besarnya penerimaan total dan biaya yang dikeluarkan. 

Sedangkan angka ketergantungan (Dependency Ratio) peternakan sapi perah 

dapat dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Angka ketergantungan (Dependency Ratio) peternakan sapi 

berdasar skala usaha 

Berdasarkan gambar 5 menunjukkan bahwa  Angka ketergantungan 

(Dependency Ratio) tertinggi sampai terendah secara berurutan terjadi pada skala 

III, II, dan skala I yaitu 13,33, 7,60 %, dan 5,31 %. Angka ketergantungan 

(Dependency Ratio) 13,33 berarti bahwa setiap 100 ST sapi induk laktasi atau 

induk produktif harus menanggung beban biaya 13,33 ST Sapi belum produktif. 

Tingginya nilai Dependency Ratio ini disebabkan oleh banyaknya sapi yang 

sedang laktasi dan sedikitnya sapi yang tidak laktasi, sehingga beban yang 

ditanggung sapi yang sedang laktasi semakin kecil. Sehingga usaha ini cukup 

menguntungkan.  
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4.3. Gambaran Umum Responden 

4.3.1. Umur 

 Umur merupakan salah satu variable yang menentukan dalam suatu 

usaha.Umur sangat berkaitan erat dengan kemampuan fisik dan berfikir dalam diri 

peternak. Jika semakin tua maka kemampuan berfikir akan menurun dan menjadi 

lebih lamban. Adapun klasifikasi umur responden pada peternakan sapi perah 

berdasar skala usaha dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Grafik Karateristik Umur Peternak (tahun)sapi perah 

Berdasarkan Skala Usaha.  

 Berdasarkan data pada gambar 6 menunjukkan bahwa peternak sapi perah 

(responden) pada skala III dan II secara persentase umur 46-65 tahun memiliki 

persentase tertinggi yaitu 67 dan 60 %. Akan tetapi hal ini berbeda pada skala I 

umur peternak 21-45 tahun memiliki persentase tertinggi yaitu 65 %. Rata-rata 

umur peternak pada skala 1 yaitu 43 tahun, Pada skala II rata-rata umur peternak 

yaitu 47 tahun dan pada skala III rata-rata umur peternak yaitu 46 tahun. Hal 

tersebut menunjukan bahwa rata-rata umur peternak sapi perah mayoritas masih 

dalam usia yang produktif yaitu 21-65 tahun. Untuk data karakteristik umur 

peternak yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel pada lampiran 4.  

 Hal ini sesuai dengan pendapat Supriatna (2005) menyatakan bahwa usia 

non-produktif adalah penduduk yang berusia 0-15 tahun dan 65 tahun keatas. 

Sedangkan usia produktif adalah 15-64 tahun. Dari data diatas terbukti bahwa usia 

produktif lebih banyak dibanding yang lainnya, maka seorang peternak dapat 
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menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang 

baik dalam jumlah yang besar. 

 

4.3.2. Pendidikan 

 Pendidikan seseorang sangat mempengaruhi pola berfikir, cara pandang 

dan persepsi seseorang dalam mengatasi masalah. Pendidikan dalam masyarakat 

dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu pendidikan formal dan non formal. 

Indikator pendidikan yang digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan 

responden dalam penelitian ini adalah pendidikan formal. Pendidikan formal 

peternak sapi perah dapat dilihat pada Gambar 7 dibawah ini:  

 

Gambar 7. Grafik pendidikan peternak sapi perah berdasar skala usaha.  

 Berdasarkan data pada gambar 11 menunjukkan bahwa peternak sapi 

perah (responden) pada skala II dan III meliki persentase pendidikan 

SMP/sederajat tertinggi yaitu 67 %. Hal ini jika ditinjau dari variabel umur 

peternak yang sudah disampaikan di depan menunjukkan umur peternak pada 

skala II dan III memiliki umur/usia lanjut sehingga kemungkinan besar 

pendidikan yang didapatkan peternak juga rendah akan tetapi masih produktif 

untuk menjalankan usaha peternakan sapi perah. Rata-rata pendidikan peternak 

pada skala 1 yaitu SMP/sederajat, Pada skala II rata-rata pendidikan peternak 

yaitu SMP/sederajat dan pada skala III rata-rata pendidikan peternak yaitu 

SMP/sederajat. Responden yang  memiliki tingkat pendidikan  PT/sederajat dari 3 

skala yang diusahakan hanya pada skala III yaitu sebesar 33,33%. Untuk data 
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karakteristik pendidikan peternak yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel pada 

lampiran 4. 

 Peternak sapi perah (responden) memiliki pendidikan yang sangat 

beragam namun dari 3 skala yang diusahakan rata-rata pendidikan peternak adalah 

SMP/sederajat. Menurut Ahmadi (2003), dengan adanya tingkat pendidikan yang 

rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang 

diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan keterampilan atau pendidikan yang 

dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja. 

 

4.3.3. Anggota Keluarga 

 

Gambar 8. Grafik jumlah anggota keluarga peternak sapi perah berdasar 

skala usaha.  

 Berdasarkan pada gambar 8 menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga 

peternak pada skala I jumlah anggota keluarga 3-4 jiwa/KK memiliki persentase 

terbesar dibandingkan dengan skala II dan III yaitu sebesar 74 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada skala I anggota keluarga terdiri dari small family 

(keluarga kecil), yaitu satu keluarga terdiri dari ayah, ibu dan dua anak. Rata-rata 

jumlah anggota keluarga peternak pada skala 1 yaitu 4 jiwa/KK, Pada skala II 

rata-rata jumlah anggota keluarga peternak yaitu 5 jiwa/KK dan pada skala III 

rata-rata jumlah anggota keluarga peternak yaitu 5 jiwa/KK. Jumlah anggota 

keluarga yang dimiliki oleh peternak akan membantu meningkatkan produktifitas 

dan juga dapat dijadikan sebagai tenaga kerja dalam usaha peternakn sapi perah. 
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Banyaknya jumlah  anggota  keluarga berkaitan  dengan  jumlah  biaya  

yang harus dikeluarkan oleh keluarga seperti pengeluaran  untuk  konsumsi  

pangan, membeli  pakaian,  uang  sekolah  dan lainya.  Jika jumlah  anggota 

keluarga  semakin  banyak  maka pengeluaran  juga  akan  makin  banyak pula. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmadi (2003), masyarakat itu mula-mula terdiri 

dari small family (keluarga kecil), yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu 

dan anaknya paling banyak 2 atau 3 anak. Pada keluarga kecil ini anak-anak lebih 

banyak menikmati segi sosial ekonomi dan lebih banyak diperhatikan orang 

tuanya. Longenecker, dkk (2001) menambahkan bahwa jumlah anggota keluarga 

menentukan kesuksesan dalam usaha yang dikelola anggota keluarga. Untuk data 

karakteristik jumlah anggota keluarga peternak yang lebih lengkap dapat dilihat 

pada tabel pada lampiran 4. 

 

4.3.4. Penguasaan Lahan 

 Dalam usaha peternakan sapi perah lahan merupakan salah satu faktor 

yang mendukung dari usaha yang dilakukan dimana luas lahan akan 

mempengaruhi produksi utama maupun limbah yang dihasilkan yang akan 

digunakan untuk pakan sapi perah. Kepemilikan lahan dapat dilihat pada Gambar 

9.  

 

Gambar 9. Grafik penguasaan lahan peternak sapi perah berdasar skala 

usaha. 

 Berdasarkan data pada gambar 9 menunjukkan bahwa peternak sapi perah 

(responden) yang memiliki lahan rata-rata penguasaan lahan peternak pada skala 1 
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yaitu 1,6 ha, Pada skala II rata-rata penguasaan lahan peternak yaitu 1,8 ha dan 

pada skala III rata-rata penguasaan lahan peternak yaitu 2,2 ha. Rata-rata luas 

lahan yang dimiliki peternak sapi perah dari III skala yang diusahakan adalah 1,8 

ha. Luas lahan yang dimiliki peternak tersebut sebagian besar dengan rata-rata 1 

ha setiap peternak adalah lahan hutan. Lahan hutan yang ada dilokasi penelitian 

diberikan kepada masyarakat dengan sistem lahan tepat guna jadi secara tidak 

langsung lahan hutan tersebut dikuasakan bagi masyarakat sekitar lokasi penelian 

tersebut. Sedangkan 0,8 ha rata-rata lahan petrnak merupakan lahan milik pribadi 

yang berupa lahan sawah, kebun dll. Untuk data luas lahan peternak sapi perah 

yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel pada lampiran 4. 

 Lahan merupakan salah satu faktor  yang mendukung dari usaha yang 

dilakukan dimana luas lahan akan  mempengaruhi produksi utama maupun limbah 

yang dihasilkan yang akan digunakan untuk pakan (Soekardono,2005). 

 

4.3.5. Pengalaman Beternak 

 Peternakan sapi perah rakyat pengetahuan untuk memelihara dan merawat 

ternak tidak didapatkan dari pendidikan formal. Peternak sapi perah rakyat 

kebanyakan mengetahui tata cara pemberian pakan, perawatan, kebersihan 

kandang dan penanganan penyakit melalui pengalamanya sebagai peternak. 

Karakteristik pengalaman beternak dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Grafik pengalaman beternak sapi perah berdasar skala usaha. 
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman beternak 

dalam usaha peternakan sapi perah bervariasi berkisar antara 1 – 15 tahun. Usaha 

ternak sapi perah sudah berkembang cukup lama sehingga peternak memiliki 

pengalaman dalam mengelola usaha ternaknya. Pengalaman peternak dalam usaha 

peternakan sapi perah yang relatif lama diatas 5 tahun sehingga peternak akan 

mampu mengatasi masalah dan memberikan solusi yang tepat untuk usaha 

peternakan sapi perah. 

 Berdasarkan data pada gambar 10 menunjukkan bahwa peternak sapi 

perah (responden) Rata-rata pengalaman beternak peternak sapi perah pada skala 

1 yaitu 5,9 tahun, Pada skala II rata-rata pengalaman beternak peternak sapi perah 

yaitu 6,6 tahun dan pada skala III rata-rata pengalaman beternak peternak sapi 

perah yaitu 5,3 tahun. Hal tersebut menunjukan bahwa, semakin lama pengalaman 

peternak sapi perah menjalankan usahanya maka semakin besar pula skala usaha 

yang dijalankannya. Adanya pengalaman peternak akan memberikan solusi yang 

tepat dan cepat seperti memberikan pakan alternatif seperti limbah padi yaitu 

jerami yang difermentasi atau ampas tahu untuk menyiasati harga pakan yang 

naik. Untuk data pengalaman beternak yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 

pada lampiran 4. 

 Lestari (2009) yang menyatakan bahwa pengalaman peternak dalam 

menjalankan usahanya akan memudahkan dalam mengatasi masalah dan 

pengambilan keputusan, serta memiliki. Pengalaman juga menentukan berhasil 

tidaknya seorang peternak mengusahakan suatu jenis usaha tani ditentukan oleh 

lamanya beternak. 

 

4.4. Modal usaha peternakan sapi perah 

Modal merupakan faktor yang dimiliki oleh seseorang yang berkeinginan 

membangun dan mengembangkan usaha. Modal ini digunakan  untuk membeli 

faktor-faktor produksi dan perlengkapan serta peralatan yang membantu proses 

produksi. 

Dalam penelitian ini diperoleh adanya modal tetap dan  modal kerja. 

Sesuai dengan Riyanto (2012) bahwa modal yang dapat digunakan berulang kali 

disebut dengan modal tetap. Lain halnya dengan faktor produksi yang sifatnya 
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variabel yang hanya sekali pakai dan harus disediakan yang baru setiap akan 

dibutuhkan. Modal menurut konsep kualitatif menitik beratkan pada kualitas 

modal kerja, sesuai yang dijelaskan oleh Nikmat (2004) bahwa pada konsep 

kualitatif, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang 

lancar jangka pendek (net working capital). Adapun rata-rata rincian modal yang 

di peroleh dari hasil penelitian telah ditunjukkan pada table 4. 

Tabel 5. Rata–rata Modal Usaha Ternak Sapi Perah per Farm berdasar 

kepemilikan ternak selama 1 tahun 

Modal Usaha Strata I (n=23)* Strata II (n=15)** Strata III (n=3)*** 

(Rp/Farm) (Rp/ST) (Rp/Farm) (Rp/ST) (Rp/Farm) (Rp/ST) 

modal tetap             

Ternak 15.093.116 3.438.067 20.667.779 3.008.410 62.241.668 4.343.452 

kandang  10.577.640 2.409.485 14.966.670 2.178.555 36.666.670 2.558.735 

Peralatan 1.261.536 287.366 1.606.670 233.868 2.550.000 177.948 

tanah/lahan 173.804 39.591 303.800 44.221 418.000 29.170 

Total modal 
tetap 

27.106.096 6.174.509 37.544.919 5.465.054 101.876.338 7.109.305 

modal kerja 
      

fixed cost 4.101.923 934.379 5.718.912 832.447 15.656.333 1.092.556 

variabel cost 25.373.368 5.779.810 41.838.234 6.089.990 90.192.034 6.293.931 
Total modal 
kerja 29.475.291 6.714.189 47.557.146 6.922.437 105.848.367 7.386.487 
Total modal 
usaha 56.581.387 12.888.698 85.102.065 12.387.491 207.724.705 14.495.792 

Sumber : Data Primer (2015) 

Keterangan : *  : 2 – 5,33 ST rata-rata 4,39 ST 

** : 5,34 – 10,66 ST rata-rata 6,87 ST 

*** : > 10,67 ST rata-rata 14,33 ST 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha peternakan 

sapi perah pada skala III memiliki modal usaha lebih tinggi dibandingkan dengan 

peternak pada skala I dan skala II. Rata-rata modal usaha peternakan sapi perah  

pada skala I sebesar Rp 12.888.698/ST, skala II sebesar Rp 12.387.491/ST, 

sedangkan pada skala III sebesar Rp 14.495.792/ST. Faktor yang mempengaruhi 

tingginya modal pada skala III yaitu pembelian ternak sebesar 61%, dibandingkan 

pada skala II pembelian ternak sebesar 55%, dan pada skala I pembelian ternak 

sebesar 56%.  

 Modal tetap yang digunakan dalam usaha peternakan di sapi perah terdiri 

dari ternak, kandang, dan peralatan. Modal tetap ini tidak habis dalam satu periode 
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produksi dan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Modal kerja terdiri darifixed 

cost dan variabel cost. Modal kerja yang dikeluarkan oleh peternak habis dalam 

satu periode produksi saja. 

 Perbedaan jumlah modal yang digunakan peternak sapi perah berbeda – 

beda sesuai dengan jumlah ternak yang dimiliki. Sutrisno (2000) menyatakan 

bahwa modal secara umum dapat diartikan sebagai barang-barang bernilai 

ekonomi yang dapat digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan  atau 

untuk meningkatkan produksi. Modal digunakan untuk menghasilkan barang-

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

produksi. 

 

4.5. Analisis Rugi Laba Usaha Peternakan Sapi Perah 

 Usaha peternakan sapi perah bertujuan untuk mengumpulkan keuntungan 

yang sebesar-besarnya terutama dari penjualan susu. Keuntungan dan kerugian 

hanya dapat diketahui apabila seluruh biaya produksi dan penerimaan 

diperhitungkan. Selama ini peternak tidak memiliki catatan rinci tentang 

pembiayaan dan penerimaan sapi perah. Analisa usaha peternakan sapi perah 

dilakukan dengan menghitung penerimaan, biaya produksi, analisa rugi laba, 

pendapatan sapi perah. 

 Responden mengusahakan sapi perah untuk diambil susunya. Harga susu 

sapi perah yang diterima masyarakat adalah Rp. 4.500/litter. Tabel rugi laba usaha 

sapi perah digunakan untuk mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

memelihara sapi perah, penerimaan yang didapat peternak dari penjualan susu dan 

penjualan ternak, dan pendapatan yang diperoleh peternak setelah mengurangi 

penerimaan dengan total biaya produksi. Adapun perhitungan rugi laba usaha 

ternak sapi perah dapat dilihat pada tabel 5. 
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Tabel 6. Analisis Rugi Laba Usaha peternakan sapi perah 

Keterangan skala I (n=23)* skala II (n=15)** skala III (n=3)*** 

  (Rp/ST/bln) (Rp/litter/ST)  % (Rp/ST/bln) (Rp/litter/ST)  % (Rp/ST/bln) (Rp/litter/ST)  % 

Penerimaan (TR)                   

Penjualan susu 777.528             2.592  65,12 895.022             2.963  69,12  1.021.633 3474,94 64,11 

Penjualan ternak 416.378             1.388  34,88 399.887             1.324  30,88  571.838 1945,03 35,89 

Total Penerimaan 1.193.906             3.980  100 1.294.909             4.286  100 1.593.471 5419,97 100 

Biaya Produksi(TC)   

A.Biaya Tetap   

Penyusutan   

a.Ternak 52.092                174  66,40 45.582                151  65,71 65.810 224 72,28 

b.Kandang 20.079                  67  25,60 18.155                  60  26,17 21.323 73 23,42 

c.Peralatan 2.975                  10  3,79 1.949                    6  2,81 1.483 5 1,63 

d. Sewa lahan 3.299                  11  4,21 3.685                  12  5,31 2.431 8 2,67 

Total Biaya Tetap 78.446                261    69.371                230    91.046 310   

B. Biaya Tidak Tetap                      -            0   

1.Pakan 472.291             1.574  96,78 499.123             1.652  97,53 458.762 1.560 87,08 

2.Tenaga kerja 6.933                  23  1,42 5.822                  19  1,14 62.805 214 11,92 

3.Inseminasi  buatan 1.849                    6  0,38 2.167                    7  0,42 2.714 9 0,52 

4.Listrik dan air 6.938                  23  1,42 4.648                  15  0,91 2.559 9 0,49 

Total Biaya Tidak 

Tetap 
488.010             1.627    511.760             1.694    526.840 1.792   

Total Biaya Produksi 566.456             1.888    581.131             1.924    617.886 2.102   

Pendapatan (TR-TC)  627.450             2.092    713.778             2.363    975.585 3.318   
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4.5.1. Penerimaan Peternakan Sapi Perah 

Penerimaan usaha adalah  nilai  atau  hasil  dari penjualan produk-produk 

yang dihasilkan dari   suatu   usaha.   Semakin   besar   jumlah produk  yang  

dihasilkan  dan  berhasil  dijual akan   semakin   besar   pula   penerimaannya, 

tetapi  besarnya  penerimaan  tidak  menjamin besar pula pendapatan yang 

diterima.  

Tabel 7. rata-rata penjualan susu peternak sapi perah per tahun 

Keterangan Skala I (n=23)* Skala II (n=15)** Skala III (n=3)*** 

  (litter/farm/thn) (litter/ST/bln) (litter/farm/thn) (litter/ST/bln) (litter/farm/thn) (litter/ST/bln) 

Penerimaan             

Susu 7.585,22 172,78         13.664  198,89          32.533,33  227,03 

Keterangan : *  : 2 – 5,33 ST rata-rata 4,39 ST 

** : 5,34 – 10,66 ST rata-rata 6,87 ST 

*** : > 10,67 ST rata-rata 14,33 ST 

Berdasarkan hasil perhitungan penerimaan dalam hal ini produksi susu 

pada tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata produksi susu terbesar pada skala III 

dibandingkan skala I dan II yaitu sebesar 227,03 litter/ST/bln. Besar kecilnya 

produksi susu per skala sangat dipengaruh oleh rata-rata jumlah induk laktasi 

dibagi dengan rata-rata kepemilikan ternak sapi perah per skala per farm.  

Penerimaaan sapi perah dapat diketahui selain dari produksi susu yang 

dihasilakan juga di tambahkan penjualan ternak (induk afkir, dan pedet). Rata-rata 

penjualan ternak dapat dilihat pada tabel 7.  

Tabel 8. rata-rata penjualan ternak per tahun 

Keterangan Skala I (n=23)* Skala II (n=15)** Skala III (n=3)*** 

  (Rp/farm/thn) (Rp /ST/ thn) (Rp /farm/thn) (Rp /ST/thn) (Rp /farm/thn) (Rp /ST/ thn) 

Penjualan Pedet 6.130.435  1.396.454  11.266.667   1.639.981  34.666.667   2.419.167  

Penjualan Induk Afkir 15.804.348  3.600.079  21.700.000    3.158.661  63.666.667    4.442.894  

Total Penerimaan 
          

21.934.783  
 4.996.534       32.966.667     4.798.641   98.333.334     6.862.061  

Keterangan : *  : 2 – 5,33 ST rata-rata 4,39 ST 

** : 5,34 – 10,66 ST rata-rata 6,87 ST 

*** : > 10,67 ST rata-rata 14,33 ST 

Berdasarkan hasil perhitungan penerimaan dalam hal ini penjualan ternak 

pada tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata penjualan ternak terbesar pada skala III 
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dibandingkan skala I dan II yaitu sebesar Rp. 6.862.061/ST/thn. Penjualan ternak 

dipengaruhi oleh kepemilikan ternak setiap skala semakin tinggi kepemilikan 

ternak semakin tinggi pula penjualan ternak (induk afkir dan pedet). Krisna dan 

Mansur (2006) menyatakan bahwa semakin tinggi skala usaha yang dijalankan 

dan dimiliki maka akan semakin besar penerimaan yang akan diterima serta juga 

dapat menekan biaya produksi yang dikeluarkan. Rincian penerimaan usaha 

peternakan sapi perah pada masing-masing responden per skala usaha dapat 

dilihat pada lampiran 5. 

 

4.5.2. Biaya produksi usaha ternak sapi perah 

 Berdasarkan hasil perhitungan rugi laba usaha peternakan sapi perah pada 

tabel 5 menunjukkan bahwa biaya tetap usaha peternakan terdiri dari penyusutan 

ternak, penyusutan kandang, penyusutan peralatan dan sewa lahan. Rata-rata 

biaya tetap yang dikeluarkan per peternak terbesar terdapat pada skala III yaitu 

sebesar Rp. 91.046/ST/bulan, pada skala I biaya tetap yang dikeluarkan sebesar 

Rp. 78.446 /ST/bulan, dan pada skala II biaya tetap yang dikeluarkan sebesar 

Rp.69.371/ST/bulan. Faktor yang mempengaruhi biaya tetap terbesar pada skala 

III dikarenak secara persentase penyusutan ternak pada skala III terbesar yaitu 

72,28% dibandingkan pada skala I dan II yang secara berurutan sebesar 66,41% 

dan 65,71 . Rincian biaya tetap usaha peternakan sapi perah pada masing-masing 

responden dapat dilihat pada lampiran 6. 

Pengunaan biaya tidak tetap meliputi pakan, tenaga kerja, inseminasi 

buatan, listrik dan air. Rata-rata biaya tidak tetap masing-masing peternak yaitu, 

peternak skala I sebesar Rp 488.010/ST/bulan, skala II sebesar Rp 511.760, dan 

peternak skala III sebesar Rp 526.840. biaya tidak tetap usaha peternakan sapi 

perah terbesar terdapat pada skala III, faktor yang mempengaruhi besarnya biaya 

tidak tetap pada skala III yaitu biaya tenaga kerja sebesar 11,92% sedangkan pada 

skala I dan II biaya tenaga kerja sebesar 1,42% dan 1,14%. Rincian biaya tidak 

tetap usaha peternakan sapi perah pada masing-masing responden dapat dilihat 

pada lampiran 7. 

 Biaya produksi masing-masing peternak berbeda-beda hal ini dipengaruhi 

banyaknya ternak yang dilmiliki peternak. Penggunaan biaya produksi yang 
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tebesar pada skala III dikarenakan jumlah ternak yang dimiliki besar yaitu dengan 

rata-rata kepemilikan ternak sebesar 14,33 ST. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Jaerson dan Fathorrozi (2003) menyatakan bahwa biaya terdiri dari tiga 

komponen yaitubiaya tetap, biaya tidak tetap dan total biaya. Semakin besar 

jumlah ternak sapi perah maka semakin besar pula biaya tidak tetap yang 

dikeluarkan. 

 Biaya produksi merupakan komponen biaya yang dikeluarkan oleh 

peternak. Biaya produksi tersebut dibedakan atas biaya tetap dan biaya variabel. 

Biaya tetap yang dikeluarkan peternak meliputi penyusutan ternak, penyusutan 

kandang, penyusutan alat, sewa lahan. Perhitungan penyusutan menggunakan 

metode straight line method yaitu dengan rumus harga awal dikurangi harga akhir 

dibagi daya tahan (tahun). Biaya tidak tetap yang dikeluarkan oleh peternak 

meliputi biaya pakan, tenaga kerja, ongkos IB dan listrik (Hoddi, 2011). 

 

4.5.3. Pendapatan Usaha Ternak Sapi Perah 

 Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan usaha ternak per tahun 

dengan total biaya produksi per tahun. Dari semua usaha ternak yang telah 

dilakukan untuk memperoleh pendapatan juga perlu dilakukan analisis 

pendapatan. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan peternak 

pada skala III memiliki rata-rata pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan 

peternak dengan skala I dan skala II. Rata-rata pendapatan peternak sapi perah  

yaitu pada skala I sebesar Rp 627.450/ST/bulan, skala II sebesar Rp. 

713.778/ST/bulan, sedangkan  pada skala III sebesar Rp. 975.585/ST/bulan. 

Indikator keberhasilan dari usahatani atau usahaternak dapat dilihat dari besarnya 

pendapatan yang diperoleh petani atau peternak dalam mengelola suatu usahatani 

atau usahaternak. Pendapatan peternak mengalami keuntungan atau kerugian 

dapat diketahui dari total penerimaan yang didapat dan total biaya yang 

dikeluarkan. Semakin besar pendapatan yang diterima petani atau peternak akan 

semakin besar pula tingkat keberhasilan usahatani maupun usaha ternaknya. 

Rincian pendapatan usaha peternakan sapi perah pada masing-masing responden 

dapat dilihat pada lampiran 8. 
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Siregar (2009) menyatakan bahwa analisis pendapatan berfungsi untuk 

mengukur berhasil tidaknya suatu usaha, menentukan komponen utama 

pendapatan dan apakah komponen itu masih dapat ditingkatkan atau tidak. Pada 

hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha ternak sapi perah memiliki komponen 

yang masih dapat ditingkatkan, karena dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

peternak memperoleh keuntungan yang dapat ditingkatkan lebih baik lagi. 

 

4.5.4. R/C Ratio  

Pendapatan dan keuntungan usaha tani yang besar tidak selalu 

mencerminkan tingkat efisiensi usaha yang tinggi. Guna mengetahui efisiensi 

usaha tani dapat digunakan analisis R/C Ratio. R/C Ratio merupakan singkatan 

dari Revenue Cost Ratio, atau dikenal dengan perbandingan antara penerimaan 

dan biaya produksi. Suatu usaha dapat dinyatakan layak atau masih dalam tingkat 

efisiensi apabila nilai R/C Ratio sama dengan satu yang artinya nilai penerimaan 

sama dengan total biaya, maka semakin besar nilai penerimaan maka R/C Ratio 

makin besar dan sebaliknya. Perhitungan rugi laba penting karena tidak selalu 

besarnya pendapatan mencerminkan efisiensi suatu usaha. 

Adapun perhitungan R/C ratio usaha ternak sapi perah yang dapat dilihat 

pada Tabel 9. 

Tabel 9. Analisis R/C ratio Usaha Peternakan Sapi Perah 

keterangan 

Strata I (n=23) Strata II (n=15) Strata III (n=3) 

(Rp/farm/thn) (Rp/ST/thn) (Rp/farm/thn) (Rp/ST/thn) (Rp/farm/thn

) 

(Rp/ST/thn) 

Penerimaan (TR)             

Penjualan susu 34.133.478 7.775.280 61.488.000         8.950.218  146.400.000       10.216.329  

Penjualan ternak 21.934.783 4.996.534       32.966.667          4.798.641       98.333.333          6.862.061  

Total Penerimaan 56.068.261 12.771.813       94.454.667        13.748.860     244.733.333        17.078.390  

biaya produksi             

biaya tetap 4.132.510 941.346  5.718.912  832.447  15.656.334  1.092.556  

biaya tidak tetap 25.708.390 5.856.125  42.189.534  6.141.126  90.595.334  6.322.075  

Total biaya produksi 29.840.900 6.797.472  47.908.446  6.973.573  106.251.668  7.414.631  

R/C 1,88 1,97 2,30 

Sumber : Data Primer (2014) 

Keterangan : *  : 2 – 5,33 ST rata-rata 4,39 ST 

** : 5,34 – 10,66 ST rata-rata 6,87 ST 

*** :  >10,67 ST rata-rata 14,33 ST 
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Berdasarkan perhitungan rugi laba yang dilakukan, nilai R/C ratio terbesar 

berada pada skala III sebesar 2,30 pada skala II sebesar 1,97 dan skala I sebesar 

1,88. Nilai R/C pada skala III dipengaruhi oleh besarnya penjualan ternak (induk 

afkir dan pedet) dibandingkan dengan skala I dan skala II. Nialai R/C Ratio 

dipengaruhi oleh besar kecilnya penerimaan dan biaya produksi yang dikeluarkan 

peternak. Semakin tinggi penerimaan yang diperoleh peternak dan semakin kecil 

biaya produksi yang dikeluarkan maka semakin besar pula nilai R/C yang 

dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai R/C ratio usaha 

peternakan sapi perah adalah lebih dari 1 (satu), baik pada skala I, II dan III. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa usaha peternakan sapi perah  

menguntungkan/untung dan sudah efisien. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan 

pernyataan Shinta (2011) yang menyatakan bahwa suatu usaha atau proyek 

dikatakan menguntungkan jika perbandingan antara revenue dan cost bernilai 

lebih besar dari angka satu. 

Syamsudin (2000) menyatakan bahwa keberhasilan suatu usaha dapat 

diukur dengan R/C ratio. Nilai tersebut merupakan imbangan antara total 

penerimaan dengan total biaya produksi yang digunakan untuk usaha. Suatu usaha 

dikatakan efisien dan layak apabila nilai R/C ratio-nya lebih dari satu. Semakin 

besar R/C ratio maka semakin tinggi tingkat efesiensinya. Nilai R/C ratio dapat 

menentukan kelayakan dari suatu usaha. Suatu usaha dikatakan layak apabila 

memiliki nilai R/C ratio ≥1, namun apabila suatu usaha memiliki nilai R/C 

ratio<1 maka usaha tersebut akan rugi atau tidak layak untuk dikembangkan. 

Gumus (2008) juga Syamsudin (2000) menyatakan bahwa perhitungan R/C ratio 

bertujuan untuk mengukur efisiensi input untuk menghasilkan output dengan 

menghitung perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya produksi. 

 

4.6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Peternak Sapi Perah 

Dalam melakukan analisis dan penyusunan model menggunakan analisis 

regresi, analisis regresi menjadi salah satu yang paling banyak pengaplikasiannya. 

Analisis regresi memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk menyusun model 

hubungan atau pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat 

(Suharjo, 2008). 
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Analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan peternak sapi perah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan 

peternak sapi perah berdasar skala usaha. Serangkaian uji yang dilakukan antara 

lain adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastitas dan Uji 

Korelasi Pearson. 

 

4.6.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas perlu dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model 

penelitian. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data dalam 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak 

digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Diketahui bahwa uji 

t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengkuti distribusi normal. Kalau 

asumsi ini dilanggar maka uji statistika menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil (Ghozali,2006). Berikut ini merupakan grafik uji normalitas menggunakan 

uji Normal P-P Plot:  

 
Sumber : Data Primer (2015) 

Gambar 11. Normal P-P Plot Uji Normalitas 
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Pada grafik Normal P-P Plot of Regression Sandarized Residual diatas 

terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya 

mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas 

dan layak dipakai. Hal tersebut sama dengan pendapat Uyanto (2009) yang 

menyatakan bahwa dalam Normal Probability Plot jika data berasal dari suatu 

populasi yang terdistribusi normal, maka titik-titik nilai data akan terletak kurang 

lebih dalam satu garis lurus.  

 

4.6.2.  Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Model regresi 

yang baik sebaiknya tidak ada hubungan korelasi antar variabel independennya. 

Untuk mendeteksi gejala multikolonearitas dapat dikethui dengan melihat nilai 

Tolerance dan nilai VIF (Value Inflation Faktor) untuk hasil uji multikolenearitas 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel  Tolerance VIF 

Umur  0,464 2,157 

Pendidikan  0,787 1,271 

Anggota Keluarga 0,718 1,392 
Jumlah Ternak 0,222 1,514 

Luas Lahan 0,732 1,367 

PengalamanBeternak  0,564 1,772 
Skala Usaha 0,258 3,872 

Dependen Variabel: Pendapatan usaha ternak sapi 

perah 

Hasil Analisis SPSS, 2015 

1. Variabel independen umur memiliki nilai tolerance 0,464 nilai tersebut > 0.1 

dan memiliki nilai VIF < 10 yaitu sebesar 2,157, maka dapat dikatakan variabel 

Umur tidak terjadi Multikolinearitas. 

2. Variabel independen pendidikan memiliki nilai tolerance 0,787 nilai tersebut 

terletak > 0.1 dan memiliki nilai VIF 1,271 nilai tersebut terletak < 10 maka 

dapat dikatakan variabel independen pendidikan tidak terjadi multikolinearitas. 

3. Variabel independen anggota keluarga memiliki nilai tolerance 0,718 nilai 

tersebut terletak > 0.1 dan memiliki nilai VIF 1,392 nilai tersebut terletak < 10 
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maka dapat dikatakan variabel independen anggota keluarga tidak terjadi 

multikolinearitas. 

4. Variabel independen jumlah ternak memiliki nilai tolerance 0,222 nilai tersebut 

terletak >0.1 dan memiliki nilai VIF 1,514 nilai tersebut terletak < 10 maka 

dapat dikatakan variabel independen jumlah ternak tidak terjadi 

multikolinearitas. 

5. Variabel independen luas lahan memiliki nilai tolerance 0,732 nilai tersebut 

terletak > 0.1 dan memiliki nilai VIF 1,367 nilai tersebut terletak < 10 maka 

dapat dikatakan variabel independen luas lahan tidak terjadi multikolinearitas. 

6. Variabel independen pengalaman beternak memiliki nilai tolerance 0,564 nilai 

tersebut terletak > 0.1 dan memiliki nilai VIF 1,772 nilai tersebut terletak < 10 

maka dapat dikatakan variabel independen pengalaman beternak tidak terjadi 

multikolinearitas. 

7. Variabel independen skala usaha memiliki nilai tolerance 0,258 nilai tersebut 

terletak > 0.1 dan memiliki nilai VIF 3,872 nilai tersebut terletak < 10 maka 

dapat dikatakan variabel independen pengalaman beternak tidak terjadi 

multikolinearitas. 

Berdasarkan hasil uji Multikolinearitas diatas diketahui nilai tolerance dari 

masing-masing variabel lebih besar dari 0,1, selain itu nilai Value Inflation Faktor 

(VIF) dari semua variabel tidak ada yang malebihi 10 (<10) oleh karena itu dapat 

dikatakan semua variabel independen tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini sama 

dengan yang dikemukakan oleh Priyatno (2012). Untuk mengetahui suatu model 

regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu dengan melihat nilai VIF(Variance 

Inflaction Faktor) kurang dari 10 dan memiliki angka tolerance lebih dari 0,1. Uji 

Multikolinearitas dapat dilihat di lampiran 9. 

 

4.6.3.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah 

variabel penganggu memiliki varian yang sama pada model yang digunakan. 

Heteroskedastisitas mempunyai suatu keadaan bahwa varian dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, apabila terjadi kesamaan dan 

membentuk suatu pola maka dapat dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. 
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Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dapat melihat titik titik yang tersebar 

di grafik scatterplot di bawah ini. 

 
Sumber : Data Primer (2015) 

Gambar 12. Scatterplot Uji Heterokedastisitas 

Gambar Scatterplot diatas, apabila ada pola tertentu dari sebaran titik-titik 

pada grafik dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas, sedangkan pada grafik 

scatterplot diatas dapat kita ketahui bahwa titik-titik terlihat menyebar secara 

acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu y. maka dapat diartikan tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi yang dipakai. 

 Hal ini sama dengan pendapat Priyatno (2012) yang menyatakan bahwa 

pada grafik scatterplot jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas, 

seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4.6.4.  Uji Korelasi Pearson 

Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara 2 atau lebih variabel, 

analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapah kuatkah hubungan antara satu 

atau beberapa variabel dengan satu variabel lain 
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Tabel 11. Uji Korelasi Pearson 

 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Data Primer Yang Diolah, 2015 

Berdasarkan uji korelasi pearson diketahui bahwa variabel bebas yang 

memiliki hubungan kuat dengan variabel terikat adalah pengalaman, pendidikan, 

umur, jumlah ternak, penguasaan lahan, jumlah anggota keluarga. Variabel jumlah 

ternak, skala usaha memiliki nilai diatas 0,500 sehingga salah satu perlu 

diperbaiki atau dihilangkan dalam regresi.Regresi dilakukan dua kali yang 

pertama menghilangkan variabel jumlah ternak selanjutnya menghilangkan 

variableskala usaha. Hasil regresi yang diambil adalah yang memiliki nilai R 

paling tinggi. Sarwono (2006) menyatakan koefisien korelasi adalah pengukuran 

statistik koavarian atau asosiasi antar dua variabel. Besarnya koefisien korelasi 

berkisar antara +1 s/d -1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan 

linier dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka 

kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya jika nilai variabel X tinggi 

maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Untuk memudahkan melakukan 

interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel penulis memberikan 

kriteria sebagai berikut: r : 0 tidak ada korelasi, r : > 0 - 0,25 : korelasi sangat 

lemah, r : >0,25- 0,5 : korelasi cukup, r: >0,5 – 0,75 : korelasi kuat, r >0,75-0,90 : 

korelasi sangat kuat, r:1 korelasi sempurna. 

Dapat dilihat pada tabel diatas nilai r antar variabel terdapat dibawah 0,5 

artinya tidak terdapat korelasi atau korelasi sangat lemah. Maka dapat dilakukan 



50 
 

uji regresi linier berganda. Hasil uji korelasi pearson dapat dilihat pada lampiran 

9.  

 

4.6.5.  Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Peternak Sapi Perah 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis regresi 

berganda. Regresi berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari regresi linier 

sederhana dengan menambah jumlah variabel bebas yang awalnya hasil satu 

variabel bebas menjadi dua atau lebih variabel bebas, sehingga dapat dikatakan 

bahwa alat analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh dua 

atau lebih satu variabel bebas terhadap avariabel terikat. Variabel-variabel yang 

memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha ternak sapi perah 

dapat diketahui dengan pendekatan analisis regresi berganda. 

Langkah awal yang ditempuh adalah mencari model persamaan regresi 

berganda dari kasus yang diteliti, dalam hal ini adalah pendapatan peternak sapi 

perah sebagai variabel terikat atau dependen yang disimbolkan dengan Y terhadap 

variabel bebas atau independen yaitu faktor yang mempengaruhi pendapatan 

usaha ternak sapi perah yang terdiri dari variable Umur (X1), Pendidikan(X2), 

Anggota keluarga(X3), Jumlah Ternak(X4), Luas lahan(X5), Pengalaman 

beternak(X6). Pada hasil analisis regresi berganda didapatkan nilai Adjusted R 

Squaresebesar 84,3%. Analisis dilakukan dengan bantuan Software SPSS seri 

16.Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada Tabel berikut. 

 

Tabel 12. Hasil Uji Regresi Berganda Pendapatan Peternak Sapi Perah 

Keterangan Koefisien Regresi 

Konstanta 

Umur (X1) 

Pendidikan (X2) 

Anggota keluarga (X3) 

Jumlah Ternak (X4) 

Penguasaan Lahan (X5) 

Pengalaman Beternak (X6) 

-66,285 

        0,313*** 

   -0,158* 

     -0,219** 

          0,751**** 

    0,171* 

    0,225* 

R adjusted = 84,30% 

R square (R
2
) = 86,60% 

n =41 

F hitung = 36,706 

Keterangan = * : P<0,05, ** : P<0,01, *** : P<0,005, **** : P<0,000 

Data Hasil SPSS, 2015 
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4.6.6. Koefisien Determinasi (Adj. R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk megetahui kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Besarnya koefisien detrminasi 

dapat dilihat pada Adjusted R Square dan dinyatakan dalam persentase. Hasil 

koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel diatas. 

Hasil uji koefisien determinasi (Uji Adj. R
2
) dapat dilihat pada tabel 6.pada 

tabel 6. didapat nilai adjusted R square adalah 84,30 % itu artinya bahwa variabel 

bebas umur, pendidikan, anggota keluarga, jumlah ternak, luas lahan dan 

pengalaman beternak mampu menjelaskan keragaman variabel pendapatan usaha 

ternak sapi perah sebesar 84,30 %, sedangkan sisanya 15,70% dijelaskan oleh 

faktor lain yang tidak dijelaskan oleh model. 

 

4.6.7. Analisis Keragaman (Uji F) 

Uji F merupakan uji secara bersama-sama untuk menguji signifikansi 

pengaruh variabel umur, pendidikan, anggota keluarga, jumlah ternak, luas lahan, 

dan pengalaman beternak mampu menjelaskan secara bersama-sama terhadap 

pendapatan usaha ternak sapi perah. 

Hipotesis: 

Ho = Variabel umur, pendidikan, anggota keluarga, jumlah ternak, luas lahan, dan 

pengalaman beternak secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

pendapatan usaha ternak sapi perah. 

H1 = Variabel umur, pendidikan, anggota keluarga, jumlah ternak, luas lahan, dan 

pengalamanbeternak secara simultan mempunyai pengaruh terhadap 

pendapatan usaha ternak sapi perah. 

Tabel 6. menjelaskan bahwa nilai Fhitung (36,706) > Ftabel (2,38), maka Ho 

ditolak dan H1 diterima, artinya semua variabel bebas yaitu umur, pendidikan, 

anggota keluarga, jumlah ternak, luas lahan, dan pengalamanbeternak secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh seccara signifikan terhadap perubahan 

variabel terikat yaitu pendapatan peternak sapi perah. 
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4.6.8.  Analisis Koefisien Regresi (Uji t) 

Uji t adalah uji yang digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan 

setiap variabel independen. Dengan hipotesis Ho = Koefisien regresi tidak 

signifikan, H1 = Koefisien regresi signifikan. Dengan kriteria pengujian Ho 

diterima apabila Probabilitas > 0,05, Ho ditolak apabila Probabilitas < 0,05, 

dengan kata lain setiap variabel yang signifikan dan mempengaruhi variabel 

dependen adalah dengan nilai signifikansi < 0,05. Dan apabila ditemukan variabel 

dengan nilai signifikansi (Sig) >0,05 variabel independen tersebut tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Cara lain untuk 

mengetahui uji t adalah dengan memperhatikan nilai thitung dan ttabel, apabila nilai 

thitung> ttabel  maka dapat dikatakan variabel independen tersebut signifikan 

terhadap variabel dependen. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada lampiran 

10 . 

Dengan melihat nilai koefisien regresi dapat diartikan setiap penambahan 

umur 1% maka akan meningkatkan pendapatan peternak sebesar 0,313%, setiap 

penambahan pendidikan 1% maka akan mengurangi pendapatan peternak sebesar 

-0,158%, setiap penambahan anggota keluarga 1% maka akan mengurangi 

pendapatan peternak sebesar -0,219%, setiap penambahan jumlah ternak 1 % 

maka akan meningkatkan pendapatan peternak sebesar 0,751%, setiap 

penambahan luas lahan 1% maka akan meningkatkan pendapatan peternak sebesar  

0,171%, setiap penambahan pengalamanbeternak 1% maka akan meningkatkan 

pendapatan peternak sebesar 0,225%. Sehingga dapat dibentuk persamaan sebagai 

berikut: 

y = -62,994 + 0,313 X1- 0,158X2-0,219X3 + 0,751X4 + 0,171X5 + 0,225X6 + e 

Keterangan : 

Y  = Pendapatan peternak sapi perah (Rp/tahun) 

X1 = Umur (tahun) 

X2 = Pendidikan (tahun ) 

X3  = Anggota Keluarga (orang) 

X4  = Jumlah Ternak (ST) 

X5  = Luas Lahan (hektar) 

X6  = PengalamanBeternak (tahun) 
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4.6.8.1.Umur Peternak 

 Umur peternak mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,313 artinya 

setiap penambahan variabel pendidikan sebesar 1% dengan rata-rata umur 

peternak 45 tahun maka pendapatan usaha ternak sapi perah akan meningkat 

sebesar 0,313%. Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat dilihat dari kolom 

signifikasi (Sig) variabel independen umur mempunyai nilai signifikasi sebesar  

0,005. Pada thitung menunjukan nilai sebesar 3,411 dengan nilai ttabel sebesar 2,728 

dimana nilai thitung> ttabel maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel umur 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan usaha ternak sapi perah. 

 Umur responden dalam kondisi produktif maka akan semakin tinggi 

tingkat pendapatan yangdiperoleh. Umur peternak selaku tenaga kerja pada usaha 

tani di pedesaan sering menjadipenentu besar kecilnya penerimaan.  

  

4.6.8.2. Pendidikan Peternak 

Tingkat pendidikan peternak mempunyai nilai koefisien regresi variabel 

pendidikan sebesar -0,158 artinya variabel pendidikan mempunyai nilai negatif 

yaitu persentase pendidikan terbesar adalah SMP/Sederajat, pendidikan dibawah 

SMP/Sederajat akan mengurangi pendapatan peternak. Berdasarkan hasil analisis 

regresi, dapat dilihat dari kolom signifikasi (Sig) variabel independen pendidikan  

mempunyai nilai signifikasi sebesar 0,05. Pada thitung menunjukan nilai sebesar -

2,278 dengan nilai ttabel sebesar 2,032 dimana nilai thitung< ttabel maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel pendidikan tidak  berpengaruh secara signifikan 

terhadap pendapatan usaha ternak sapi perah. namun, penurunan tersebut tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan peternak. 

Pendidikan formal bagi peternak akan mempengaruhi pola pikir peternak 

tersebut, tidak hanya itu pendidikan yang tinggi akan membuat peternak lebih 

bijaksana dalam mengambil keputusan. Hal ini akan berpengaruh terhadap hasil 

produksi usaha peterakan sapi perah yang tentunya akan mempengaruhi hasil 

pendapatan peternak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan peternak 

berpengaruh negatif terhadap pendapatan usaha ternak sapi perah. Hal ini menurut 

soekartawi (2003), yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan peternak 

cenderung mempengaruhi cara berfikir dan tingkat penerimaan mereka terhadap 
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inovasi dan teknologi baru. Peternak yang pendidikanya lebih tinggi seharusnya 

dapat meningkatkan pendapatan lebih besar namun kenyataan di lapangan berbeda 

seperti yang telah diuraikan di atas karena pada dasarnya peternak yang ada di 

daerah penelitian masih tergolong berpendidikan rendah.  

 

4.6.8.3. Jumlah Anggota Keluarga 

Variabel jumlah anggota keluarga mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 

-0,219 hal ini menunjukkan persentase tertinggi jumlah anggota keluarga adalah 

3-4 jiwa/KK, jumlah anggota yang dibawah 3-4 jiwa/kk maka akan mengurangi 

pendapatan peternak sapi perah. Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel 

independen anggota keluarga mempunyai nilai signifikasi  0,01. Pada thitung 

menunjukan nilai sebesar -2,965 dengan nilai ttabel sebesar 2,032 dimana nilai 

thitung< ttabel maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel anggota keluarga tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan usaha ternak sapi perah. 

namun, penurunan tersebut tidak berpengaruh terhadap pendapatan peternak. Hal 

ini menjawab hipotesis 3 bahwa jumlah anggota keluarga memberi pengaruh 

negatif terhadap pendapatan usaha ternak sapi perah. 

Suatu rumah tangga peternak, anggota keluarga akan mendukung usaha 

kepala rumah tangganya, hal ini menjadikan usaha peternakan tidak memerlukan 

tenaga kerja luar untuk mencari pakan dan  merawat ternaknya. Hal ini tentunya 

akan membuat biaya variabel menurun dan pendapatan meningkat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen jumlah 

anggota keluarga berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan usaha ternak 

sapi perah. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmadi (2003), masyarakat itu mula-

mula terdiri dari small family (keluarga kecil), yaitu suatu keluarga yang terdiri 

dari ayah, ibu dan anaknya paling banyak 2 atau 3 anak. Pada keluarga kecil ini 

anak-anak lebih banyak menikmati segi social ekonomi dan lebih banyak 

diperhatikan orang tuanya. Longenecker et al. (2001) menambahkan bahwa 

jumlah anggota keluarga menentukan kesuksesan dalam usaha yang dikelola 

anggota keluarga. 
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4.6.8.4. Jumlah ternak 

Variabel independen jumlah ternak mempunyai nilai koefisien sebesar 0,751 

artinya jika jumlah ternak meningkat sebesar 1% dengan rata-rata jumlah ternak 

8,53 ST maka akan meningkatkan pendapatan usaha ternak sapi  perah sebesar 

0,751%. Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel independen jumlah ternak 

mempunyai nilai signifikasi sebesar 0,000. Pada thitung menunjukan nilai sebesar 

9,454 dengan nilai ttabel sebesar 2,032 dimana nilai thitung> ttabel maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel jumlah ternak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan usaha ternak sapi perah. Hal ini menjawab hipotesis 1 bahwa variabel 

jumlah ternak memberi pengaruh positif terhadap pendapatan usaha ternak sapi 

perah. 

Jumlah kepemilikan ternak dalam suatu peternakan sapi perah yang tinggi 

akan mengakibatkan penerimaan yang tinggi. Hal ini akan berdampak pada 

pendapatan peternak, semakin besar populasi ternak maka akan semakin tinggi 

penerimaan dan tentunya pendapatan akan semakin naik, sebaliknya semakin 

rendah populasi ternak maka penariaman akan semakin rendah dan pendapatan 

akan menurun. 

Jumlah ternak berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak sapi perah 

berdasar skala usaha. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Saleh (2006), 

yang menyatakan bahwa skala usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

peternak jadi setiap penambahan jumlah ternak akan meningkatkan pendapatan 

peternak dan hasil ini berpengaruh sangat nyata terhadap pendapatan peternak 

dalam memilih ternaknya. Triastono dkk.(2013), menyatakan bahwa pendapatan 

usaha ternak sangat dipengaruhi oleh banyaknya ternak, sehingga semakin banyak 

jumlah ternak maka semakin tinggi pendapatan bersih yang diperoleh. 

 

4.6.8.5. Luas Lahan 

Variabel independen luas lahan mempunyai nilai koefisien sebesar 0,171 hal 

ini berarti bahwa penambahan luas lahan sebesar 1% dengan rata-rata luas lahan 

yang dimiki peternak sebesar 1,8 hamaka akan mempengaruhi naiknya 

pendapatan usaha ternak sapi perah sebesar 0,171 %. Berdasarkan hasil analisis 

regresi, variabel independen luas lahan mempunyai nilai signifikasi sebesar 0,05. 
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Pada thitung menunjukan nilai sebesar 2,342 dengan nilai ttabel sebesar 2,032 dimana 

nilai thitung> ttabel maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel luas lahan 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan usaha ternak sapi perah. 

Luas lahan pertanian akan berpengaruh pada pendapatan usaha peternakan. 

Hal ini terjadi karena semakin luas lahan pertanian maka akan semakin banyak 

limbah pertanian yang dihasilkan sehingga pakan hijauan untuk ternak akan 

melimpah. Sebaliknya jika luas lahan relatif rendah maka hasil limbah pertanian 

akan rendah dan pakan hijauan untuk ternak akan terbatas. Keterbatasan hiajauan 

akan mendorong peternak untuk membeli hijauan, biaya pembalian hijauan ini 

yang akan berpengaruh terhadap pendapatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen luas lahan 

berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha ternak sapi perah berdasar skala 

usaha. Hal ini sesuai dengan pendapat Meliala (2011) yang menyatakan bahwa 

lahan adalah salah satu sub-faktor teknis dalam peternakan, yang bekerjanya tidak 

dapat dilepaskan dengan sub-sub faktor lainya dalam agrarian untuk mencapai 

tujuan. Rodjak (1996) menambahkan bahwa lahan sebagai faktor produksi usaha 

ternak mengandung pengertian bahwa lahan tersebut harus dikombinasikan 

dengan faktor produksi lainya (tenaga kerja, modal, dan keterampilan) baru dapat 

menghasilkan produk usaha ternak. 

 

4.6.8.6. Pengalaman Beternak 

Variabel independen pengalaman beternak mempunyai nilai koefisien 

sebesar 0,225 hal ini berarti jika pengalaman beternak meningkat sebesar 1% 

dengan rata-rata pengalaman beternak sapi perah selam 6 tahun maka dapat 

menaikkan pendapatan usaha ternak sapi perah sebesar 0,225%. Berdasarkan hasil 

analisis regresi, variabel independen pengalaman beternak mempunyai nilai 

signifikasi sebesar 0,05. Pada thitung menunjukan nilai sebesar 2,747 dengan nilai 

ttabel sebesar 2,032 dimana nilai thitung> ttabel maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

variabel pengalaman beternak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan 

usaha ternak sapi perah.Hal ini menjawab hipotesis 2 bahwa pengalaman beternak 

memberi pengaruh positif terhadap pendapatan usaha ternak sapi perah. 
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Pengalaman memelihara sapi perah adalah salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap produktifitas usaha ternak sapi perah. Semakin lama usaha 

ternaka sapi perah yang diusahakan peternak maka akan berpengaruh pada 

semakin terampilnya peternak dalam menghadapi masalah yang ada dalam usaha 

ternak sapi perah, sehingga peternak akan semakin mampu memecahkan masalah 

yang ada. Pengalaman peternak yang lebih tinggi akan mampu menguasai 

manajemen peternakan seperti tata laksana, pemberian pakan  dan kesehatan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen pengalaman 

beternak berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha ternak sapi perah 

berdasar skala usaha. Hal ini Sesuai dengan pendapat Saleh (2006) menyatakan 

bahwa peternak dengan pengalaman beternak lebih menguasai tata laksana 

beternak dengan baik seperti pemberian pakan, perawatan kebersihan kandang 

dan ternak, perawatan kesehatan, serta penanganan penyakit. Namun di lapang 

kenyataannya berbeda dikarenakan peternak sapi perah tidak melakukan 

perubahan-perubahan positif dalam usaha meningkatkan pendapatan menurut 

pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman masing-masing peternak. 

Banyak peternak yang memiliki pengalaman yang memadai namun masih 

mengelola usaha tersebut dengan kebiasaan lama yang sama dengan waktu 

mereka mengawali usahanya sekarang. Pengalaman peternak dalam menjalankan 

usahanya akan memudahkan dalam mengatasi masalah dan pengambilan 

keputusan, tindakan yang dilakukan bila menghadapi suatu masalah serta 

memiliki kesabaran lebih dalan menjalani usaha. Pengalaman juga menentukan 

berhasil tidaknya seorang peternak mengusahakan suatu jenis usaha tani 

ditentukan oleh lamanya beternak (Lestari, 2009). 


