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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Keadaan Umum Peternakan Sapi Perah di Indonesia 

Di Indonesia sapi perah yang sering dibudidayakan 

untuk diambil susunya adalah sapi perah jenis peranakan 

Friesian Holstein. Sapi PFH (Peranakan Friesien Holstein) 

merupakan hasil persilangan antara sapi FH dengan sapi lokal, 

dengan ciri-ciri yang hampir menyerupai FH tetapi produksi 

susu relatif lebih rendah dari FH dan badannya juga lebih 

kecil. Hasil persilangan tersebut mempunyai sifat diantara 

kedua induknya, dimana pertambahan bobot badan cukup 

tinggi serta mampu beradaptasi dengan lingkungan tropis 

secara baik (Siregar, 1995). Abubakar (2009) menjelaskan 

bahwa pemilihan sapi perah FH (Friesien Holstein) sebagai 

bibit yang akan disilangkan dengan sapi lokal disebabkan 

karena bangsa sapi ini mudah beradaptasi di tempat baru 

dimana sapi ini mampu menghasilkan susu 4500-5500 liter per 

satu masa laktasi, berat badan FH jantan mencapai 1000 kg 

dan sapi FH betina 650 kg. 

Usaha ternak sapi perah di Indonesia saat ini didominasi 

oleh skala kecil dengan kepemilikan ternak kurang dari 4 ekor 

(80 persen), 4 sampai 7 ekor (17 persen), dan lebih dari 7 ekor 

(3 persen). Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 64 persen 

produksi susu nasional disumbangkan oleh usaha ternak sapi 

perah skala menengah dan usaha ternak sapi perah skala besar. 

Sehingga dengan keragaan usaha ternak sapi perah kita yang 

masih sangat kecil, menyebabkan ketidakmampuan untuk 

bersaing dengan produk impor. Kondisi ini juga akan 
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memperlemah daya saing usaha ternak sapi perah di Indonesia. 

Pasar produksi susu segar di Indonesia cenderung memiliki 

struktur pasar dengan IPS (Industri Pengolahan Susu) sebagai 

konsumen utama, hal tersebut juga didukung bahwa koperasi 

susu dan peternak memiliki posisi tawar yang lemah dalam 

memasok dan menentukan harga susu kepada IPS. Lemahnya 

posisi tawar peternak terhadap IPS yang lebih cenderung 

menggunakan bahan baku impor merupakan salah satu 

kendala utama. Hal ini menimbulkan resiko besar dalam usaha 

ternak sapi perah dimana hukum permintaan dan penawaran 

berlaku dalam penentuan harga susu. Salah satu kebijakan 

pemerintah yang mempengaruhi daya saing komoditi susu 

lokal adalah upaya untuk melindungi peternak dan koperasi 

susu sapi perah di Indonesia, pada tahun 1998 terdapat 

instruksi Presiden No. 4 tahun 1998 yang membuat kebijakan 

tentang susu impor, yaitu: apabila IPS membeli susu impor 

maka diwajibkan untuk membeli susu dari peternakan 

nasional. Jika IPS impor susu sebanyak dua kilogram maka 

wajib membeli susu dari peternak atau koperasi sebanyak satu 

kilogram (Pradana, 2011). 

2.2  Usaha Peternakan Sapi Perah 

Usaha peternakan adalah suatu kegiatan usaha dalam 

meningkatkan manfaat ternak melalui usaha operasional 

teknik tertentu yang secara teknis akan menguntungkan 

(Atmadilaga, 1991). 

Usaha peternakan di Indonesia dibedakan menjadi 4 

usaha yaitu: 



10 
 

1. Usaha sambilan yaitu usaha peternakan rakyat yang 

pendapatan dari subsektor peternakan kurang dari 30 

%. 

2. Cabang usaha (semi komersial) usaha peternakan 

rakyat yang pendapatan sub sektor peternakan 30-79 

%. 

3. Usaha pokok (komersial) usaha peternakan rakyat atau 

perusahaan yang pendapatan dari subsektor peternakan 

70-100 %. 

4. Industri peternakan yaitu perusahaan peternakan yang 

mengusahakan komoditi hasil peternakan pilihan yang 

dikelola secara mendasar dan pendapatan 100% dari 

sub sektor peternakan (Soehadji,1995). 

2.3   Manajemen Pemeliharaan 

Manajemen pemeliharaan suatu peternakan sapi perah 

meliputi: 

2.3.1  Perkandangan 

Kandang merupakan tempat untuk melindungi sapi 

perah dari aspek-aspek lingkungan yang merugikan antara 

lain: angin kencang, terik matahari, hujan, suhu udara malam 

hari yang dingin, dan gangguan binatang buas. Kandang juga 

dapat memberikan jaminan terhadap kesehatan, kenyamanan 

hidup sapid dan menunjang tatalaksana. Tanpa ada kandang 

akan sulit melakukan kontrol, pemberian pakan, pengawasan, 

pemerah, memandikan, mengumpulkan kotoran, dan 

higienisasi  
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Sistem kandang sapi perah ada tiga macam, yaitu : stall, 

loose housing, free stall. Keuntungan sistem stall yaitu mudah 

dalam pengawasan, kandang terlihat rapi, mudah dibersihkan, 

kotoran sapi mudah dibuang melalui selokan, selain itu bentuk 

ini pandangan sapi luas dan terbuka (Syarief dan 

Sumoprastowo, 1995). Siregar (1995) menjelaskan bahwa 

keuntungan sistem loose housing yaitu kandang lebih 

fleksibel, ternak dapat hidup bebas, mudah mendapat udara 

segar dan sinar matahari, sirkulasi udara lancar dan suhu 

kandang tidak panas. Sedangkan keuntungan sistem free stall 

ternak mudah dibersihkan dan bisa mendapat sinar matahari 

langsung. 

2.3.2 Pemberian Pakan dan Minum 

Setiap usaha peternakan sapi perah harus menyediakan 

pakan yang cukup bagi ternaknya dan sesuai kebutuhan, 

sehingga dapat menghasilkan susu sapi yang optimal. Dalam 

usaha peternakan sapi perah, pakan memiliki peranan penting 

untuk peningkatan produksi susu, disamping itu pakan juga 

untuk memenuhi kebutuhan pokok, pertumbuhan maupun 

untuk produksi lainnya (anak dan daging) (Hartati, 2010). 

Pakan yang diberikan kepada sapi perah laktasi 

dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup dan produksi, jika 

jumlah dan mutu pakan yang diberikan kurang hasilnya tidak 

akan maksimal. Untuk seekor sapi dewasa konsumsi hijauan 

adalah 10 % dari berat badan perhari, kualitas hijauan atau 

rumput akan mempengaruhi kualitas susu yang dihasilkan, 

terutama kadar lemaknya. Pemberian konsentrat 1-1,5 % dari 

berat badan perhari, konsentrat lebih berpengaruh terhadap 

kadar berat jenis susu dan produksi, sehingga semakin tinggi 
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nilai gizi konsentrat, berat jenis susu akan tinggi. Sementara 

itu, jika kadar nutrisi konsentrat yang digunakan cukup, susu 

yang dihasilkan akan berkualitas rendah (Sudono, 2003).  

Dikemukan oleh Siregar (1995), untuk mencapai 

produksi susu yang maksimal dengan tetap mempertahankan 

kadar lemak susu dalam batas-batas normal, perbandingan 

antara hijauan dan konsentrat dalam ransum sapi perah laktasi 

adalah 60 : 40 (dalam BK ransum), jika kualitas hijauan 

rendah, maka imbangannya menjadi 55: 45 dan jika hijauan 

yang diberikan berkualitas sedang sampai tinggi, maka 

perbandingan menjadi 64 : 36. Pemberian ransum sapi perah 

yang sedang tumbuh maupun yang sedang berproduksi susu 

harus sesering mungkin dilakukan, minimal dua kali dalam 

sehari semalam. Khusus sapi laktasi, frekuensi pemberian 

konsentrat hendaknya disesuaikan pula dengan pemerahan. 

Pemberian konsentrat dilakukan setiap setengah jam sebelum 

pemerahan atau waktu pemerahan dengan tujuan agar sapi 

yang diperah lebih tenang. 

Air mutlak dibutuhkan dalam usaha peternak sapi perah. 

Hal ini disebabkan susu yang dihasilkan 87 % berupa air dan 

sisanya berupa bahan kering. Disamping itu, untuk 

mendapatkan 1 liter susu, seekor sapi perah membutuhkan 3,5-

4 liter air minum. Untuk menghasilkan susu yang sebagian 

besar berupa air tersebut, keberadaan atau ketersediaan air di 

lingkungan sekitar lokasi peternakan harus diperhitungkan 

(Sudono,2003). 

2.3.3 Pemerahan 

Pemerahan merupakan suatu kegiatan rutin pada 

pengelolaan sapi perah laktasi yang dilakukan untuk 
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mengeluarkan produksi susu sebanyak-banyaknya dengan 

tetap memperhatikan kesehatan dan kenyamanan ternak sapi 

dengan menekan biaya operasional (Sudono, 1999). Pada 

umumnya sapi yang sedang diperah sangat sensitif terhadap 

keadaan lingkungan sekelilingnya dan oleh suatu keadaan 

yang senantiasa berubah-ubah. Oleh sebab itu untuk menjamin 

kelangsungan produksi susu tetap stabil maka cara yang sama 

dan teratur serta sudah terbiasa dilakukan, hendaknya selalu 

diikuti dan dikerjakan secara seksama. Dalam suatu 

peternakan sapi perah, pelaksanaan pemerahan merupakan 

faktor yang sangat penting untk memperoleh hasil produksi 

susu yang diharapkan (Abubakar, 2009). 

Firman (2010) menyatakan bahwa persiapan yang mesti 

dilakukan sebelum pemerahan adalah sebagai berikut : 

1. Penyediaan peralatan mesin pemerahan 

2. Pembersihan sapi perah 

3. Pembersihan kandang 

4. Penyediaan air hangat untuk membersihkan bagian 

ambing dan puting 

5. Kebersihan pemerah 

6. Pemerah memakai pelindung kepala 

7. Menenangkan sapi perah 

Cara melakukan pemerahan menggunakan mesin perah 

sebagaimana dijelaskan oleh Abubakar (2009) adalah: 

pertama-tama ambing dibersihkan dengan air hangat dan 

dirangsang terlebih dahulu menggunakan rabaan tangan, 

kemudian diperiksa pancaran air susu pertama dari masing-

masing puting. Apabila terjadi perubahan misalnya berdarah, 
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bernanah, menggumpal dan sebagainya, menandakan bahwa 

ambing atau putingya menderita sakit dan tidak layak diperah. 

Setelah ambing diperiksa dan dibersihkan kemudian perangkat 

mesin perah yang telah disiapkan sebelumnya dalam keadaan 

siap pakai dipasangkan pada masing-masing puting. 

Pemerahan berjalan dan air susu mengalir kedalam ember 

pengumpul. Lamanya pemerahan untuk setiap individu sapi 

kurang lebih selama 8 menit. Hal ini tergantung pada 

banyaknya produksi susu yang dihasilkan serta kemampuan 

dari mesin perah itu sendiri. Apabila corong puting kadang-

kadang lepas dengan sendirinya maka segera dipasangkan 

kembali. Apabila aliran susu sudah mulai sedikit atau sudah 

tidak ada liran susu ke mesin perah lagi, maka segera corong 

puting tersebut dilepas. Kemudian untuk lebih menuntaskan 

sisa-sisa air susu yang ada dalam ambing dilakukan 

pemerahan kembali dengan tangan agar lebih sempurna. 

Sebagaimana biasanya setelah pemerahan berakhir, langsung 

ambing dan puting dibersihkan dengan larutan desinfektan 

untuk mencegah penyakit radang ambing (mastitis). 

2.3.4 Perkawinan 

Penentuan waktu perkawinan yang tepat diharapkan 

dapat menjamin kelangsungan bibit sapi perah dan produksi 

susu. Perlu diketahui bahwa sapi perah akan menghasilkan 

susu apabila sudah beranak. Oleh karena itu apabila sapi dapat 

beranak setiap tahun, berarti susu yang kita dapatkan juga 

lebih banyak (Abubakar,2009). 

Perkawinan dapat dilakukan pada saat ternak betina 

dalam keadaan birahi dengan tujuan mendapatkan keturunan 

jenis baru sesuai dengan penampilan genetik yang diinginkan. 
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Dikemukakan oleh Syarief dan Sumoprastowo (1995), bahwa 

perkawinan sapi perah dapat dilakukan dengan dua cara yakni 

kawin alam dan inseminasi buatan. Perkawinan dapat 

dilakukan jika sapi perah dalam keadaan birahi. Lama masa 

birahi sekitar 6-36 jam dengan rata-rata 18 jam pada sapi 

dewasa dan 15 jam pada sapi betina dara. 

Effendi,dkk (2002) menjelaskan bahwa secara optimal 

waktu yang tepat untuk melakukan Iseminasi buatan (IB) 

adalah 6-8 jam sebelum birahi berakhir sampai 6 jam birahi 

berakhir. Syarief dan Sumoprastowo (1984) menambahkan 

bahwa keuntungan dari IB  adalah peternak tidak perlu lagi 

memelihara pejantan, yang memerlukan banyak biaya, 

memungkinkan peningkatan seleksi terhadap pejantan unggul, 

mendapat keturunan lebih baik dari induknya. Kerugian IB 

yaitu inseminator yang kurang terlatih akan menyebabkan 

rendahnya presentase kebuntingan. Sudono (2003) 

menjelaskan bahwa kelemahan dalam perkawinan alami yaitu 

peternak harus mengeluarkan biaya yang relatif mahal, karena 

harus memelihara pejantan. 

2.3.5 Pengeringan 

Periode kering adalah periode dimana sapi yang sedang 

berproduksi dihentikan pemerahannya untuk mengakhiri masa 

laktasi. Sesudah sapi mengalami masa laktasi selama 10 bulan, 

sapi dapat dihentikan pemerahannya untuk mempersiapkan 

masa produksi berikutnya. Periode kering berlangsung 1,5 

sampai 2 bulan. Periode kering akan berakhir pada saat sapi 

yang bersangkutan melahirkan, karena beberapa saat 

kemudian sapi yang melahirkan tadi akan mengeluarkan air 

susu (Siregar, 1995). Hal yang sama dikemukakan pula oleh 
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Willamson dan Payne (1993) yang menyatakan bahwa sapi 

induk yang menghasilkan pedet secara teratur kira-kira dalam 

interval 12 bulan, harus diperah selama 10 bulan (305 hari) 

dan istirahat 2 bulan. 

Cara pengeringan berdasarkan penjelasan dari Syarief 

dan Sumoprastowo (1984) adalah dapat dilakukan dengan 

tiba-tiba, tiga hari sebelum pemerahan dihentikan, konsentrat 

tidak diberikan sama sekali, pakan hijauan dikurangi hingga 

tinggal sepertiganya. Pengurangan jumlah pakan ini akan 

mengakibatkan turunnya produksi susu.  

Williamson dan Payne (1993) menjelaskan bahwa sapi 

periode kering harus ditempatkan pada kandang khusus 

sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan baik. 

Keuntungan dari kandang khusus ini adalah ternak dapat 

dipelihara dalam pengawasan yang ketat, jika terjadi proses 

kelahiran dapat segera melakukan bantuan. Ternak yang 

bunting harus cukup mendapat exercise untuk menjaga 

tubuhnya agar tetap sehat, terutama untuk sapi yang 

pemeliharaannya di dalam kandang terus menerus dan tidak 

pernah dilepas. 

2.3.6 Penyakit dan Kesehatan Ternak 

Kesehatan ternak khususnya sapi perah produktif 

menjadi masalah utama yang sering timbul dalam suatu usaha 

peternakan. Penyakit pada sapi perah produktif dapat 

mengakibatkan kerugian pada peternakan, yaitu penurunan 

produksi susu, keterlambatan pertumbuhan sapi muda, 

kematian ternak, dan semuanya itu akan berdampak pada 

tingginya biaya produksi suatu usaha. Sapi yang sehat 

merupakan aset yang menguntungkan dalam usaha peternakan 
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sapi perah. Abubakar (2009) menjelaskan bahwa tanpa 

manajemen kesehatan hewan yang baik, kemajuan peternakan 

sangat terhambat dan usaha efisiensi tata laksana dan pakan 

menjadi kurang berarti. 

Langkah utama untuk mencegah penyakit yaitu dengan 

pemberian pakan yang baik dan program sanitasi, program 

sanitasi yang dimaksud adalah dengan penggunaan antiseptik 

dan desinfektan. Blakely dan Blade (1998) mennyebutkan 

bahwa penyakit yang sering menyerang sapi perah antara lain : 

milk fever, mastitis, brucellosis, retensio recundinarium, 

penyakit mulut dan kuku, anthrax, tuberculosis, bloat, 

laminitis, liver abcesses, fasicola hepatica, cacing paru-paru 

dan ketosis  

Salah satu penyakit yang sering menginfeksi sapi perah 

di Indonesia adalah radang ambing (mastitis). Anonymous 

(2011) menjelaskan bahwa mastitis klinis dapat 

mempengaruhi sekitar 5% dari kawanan sapi perah. Kasus 

mastitis sering dikaitkan dengan kondisi sapi yang memiliki 

status gizi dan kebersihan yang kurang bagus saat pemerahan.  

Menurut Sudono (2003) mastitis merupakan radang 

yang  beberapa jenis sifat yaitu akut, subakut dan kronis, 

ditandai dengan kenaikan sel di dalam air susu, perubahan 

fisik maupun susunan air susu dan biasanya diikuti patologis 

pada kelenjar mammae. Staphylococcus aureus (S. aureus) 

dan Streptococcus agalactiae (Str. Agalactiae) merupakan 

bakteri  penyebab utama mastitis pada sapi perah yang 

menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar akibat 

penurunan produkai susu. Berdasarkan uji sensitifitas terhadap 

berbagai antibiotik diketahui bahwa sebagian besar S. aureus 

telah resisten terhadap oksasilin (87,5%) dan eritromisin 
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(71,97%) dan ada beberapa isolate yang juga resisten terhadap 

tetrasiklin (37,46%), ampisillin (25%) dan gentamisin 

(21,87%). Proses mastitis hampir selalu dimulai dengan 

masuknya mikroorganisme ke dalam kelenjar melalui lubang 

puting. Adapun langkah pencegahan terhadap mastitis dapat 

ditempuh melalui  dipping  puting sehabis pemerahan dengan 

antiseptika, antara lain: alkohol 70 %, Chlorhexidine 0,5%, 

kaporit 4% dan Iodophor 0,5 – 1%. 

2.4  Modal Usaha 

Modal dalam usahatani dapat diklasifikasikan sebagai 

bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang 

digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam suatu proses produksi 

(Soekartawi,2005). Tjondrokusumo (1990) menjelaskan 

bahwa modal adalah persediaan alat-alat produksi yang telah 

diproduksi dan dibuat manusia misalnya gedung, pabrik, 

mesin, peralatan persediaan benda-benda. Modal pada 

prinsipnya dapat dibagi dua yaitu: 

a. Modal tetap yaitu modal yang tidak habis dipakai dalam 

sekali proses produksi, sehingga dapat digunakan 

berulang-ulang kali seperti bangunan, mesin, dan 

peralatan. 

b. Modal tidak tetap yaitu modal yang langsung habis dalam 

sekali proses produksi seperti bibit, obat-obatan, dan 

makanan ternak. 
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2.5  Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah nilai dari semua faktor produksi 

yang digunakan, baik dalam bentuk benda maupun jasa selama 

proses produksi berlangsung (Soekartawi, 2005). Ibrahim 

(1998) menjelaskan bahwa manajemen yang baik sangat 

diperlukan dalam suatu usaha, selain itu juga membedakan 

antara biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable 

cost). 

Suherman (1991)  menjelaskan bahwa biaya produksi 

dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Biaya tetap (fixed cost), adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk berapa kali proses produksi. Biaya tetap terdiri dari: 

- Biaya penyusutan, yaitu terdiri dari penyusutan 

kandang, penyusutan ternak, penyusutan 

peralatan, penyusutan bangunan.  

- Bunga modal dan gaji pegawai tetap 

b. Biaya tidak tetap (variable cost), adalah jenis biaya biaya 

yang berubah tergantung besar kecilnya produksi. Jika 

produksi bertambah maka bertambahlah biaya tidak tetap 

tersebut dan apabila produksi berkurang maka akan 

turunlah biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap terdiri dari 

biaya pakan, biaya transportasi, biaya listrik dan lain-lain. 

2.6  Penerimaan 

Total penerimaan diperoleh dari produksi fisik dikalikan 

dengan harga produksi (Soekartawi, 2005). Ibrahim (1998), 

menambahkan penerimaan total merupakan semua pendapatan 
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yang didapatkan dari penjualan produk dan belum dikurangi 

dengan biaya pengeluaran.  

Penerimaan dari usaha perah terdiri dari penjualan susu, 

penjualan pupuk kandang, penjualan ternak yang sudah tidak 

produktif (Suherman, 2007). Ditambahkan oleh Siregar (1995) 

bahwa penerimaan terbesar adalah dari penjualan susu, oleh 

karena itu besar kecilnya penerimaan usaha sapi perah sangat 

tergantung pada jumlah produksi susu dan penjualan susu. 

Jumlah susu yang diproduksi tergantung pada jumlah sapi 

laktasi dan produksi susu rata-rata per ekor dari sapi laktasi.  

2.7 Pendapatan 

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan 

biaya atau pengeluaran. Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain skala usaha, pemilikan cabang usaha, 

efisiensi penggunaan tenaga kerja, tingkat produksi yang 

dihasilkan dan tingkat pengetahuan peternak dalam menangani 

usaha peternakan yang dikelolanya (Siregar, 1995).  

Total pendapatan diperoleh dari total penerimaan 

dikurangi dengan total biaya dalam suatu proses produksi 

(Soekartawi, 2005). Suherman (2007)  menjelaskan bahwa 

salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pendapatan 

dalam usaha beternak sapi perah adalah jumlah kepemilikan 

ternak sapi perah betina produktif. 

Soekartawi (1995) menyatakan bahwa pendapatan 

usaha tani merupakan selisih antara penerimaan tunai usaha 

tani dan biaya tunai usaha tani yang merupakan ukuran 

kemampuan usaha tani dalam menghasilkan uang tunai. 
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2.8  R/C Ratio 

R/C ratio adalah  singkatan dari return cost ratio atau 

perbandingan antara penerimaan dan biaya. Return dihitung 

sebagai penerimaan, sedangkan cost dihitung sebagai total 

biaya produksi. Suatu usaha dinyatakan layak atau masih 

dalam tingkat efisien bila nilai R/C ratio sama dengan nol dan 

semakin besar nilai R/C  ratio maka semakin besar tingkat 

efisiensinya. Apabila nilainya < 1 maka proyek itu tidak 

ekonomis, dan kalau > 1 berarti proyek itu feasible. Kalau B/C 

ratio = 1 dikatakan proyek itu marginal (tidak rugi dan tidak 

untung) (Ibrahim, 1998). 

2.9  Rentabilitas 

Rentabilitas merupakan pencerminan kemampuan 

modal perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan 

keuntungan atau laba. Rentabilitas merupakan pencerminan 

efisiensi suatu perusahaan di dalam menggunakan modal 

kerjanya. (Riyanto,1995) menyatakan bahwa rentabilitas 

berguna untuk mengetahui besarnya hasil modal yang diputar 

dalam suatu usaha. Kriteria prosentase rentabilitas adalah 

sebagai berikut: 

1. Rentabilitas 1-25 %, termasuk dalam kategori buruk 

2. Rentabilitas 26-50 %, termasuk dalam kategori rendah 

3. Rentabilitas 51-75 %, termasuk dalam kategori cukup 

4. Rentabilitas 76-100 %, termasuk dalam kategori baik 

5. Rentabilitas > 100 %, termasuk dalam kategori baik 

sekali 
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2.10  Analisis Resiko Keuntungan 

Dalam setiap proses produksi, produsen harus selalu 

mempertimbangkan berapa resiko yang ditanggungya 

dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh. 

Terdapat hubungan penting antara resiko dan keuntungan 

dalam pengelolaan suatu usahatani. Hubungan ini biasanya 

diukur dangan koefisien variasi (CV) dan batas bawah 

keuntungan (L).   

Koefisien variasi (CV) merupakan perbandingan antara 

resiko yang harus ditanggung petani dengan jumlah 

keuntungan yang akan diperoleh sebagai hasil dan sejumlah 

modal yang ditanamkan dalam proses produksi. Menurut 

Syamsuddin (2004) koefisien variasi (CV) dengan varian (V) 

yang mengukur bagaimana data-data tersebar atau dengan kata 

lain menganalisis penyimpangan-penyimpangan atau resiko-

resiko dari nilai rata-rata data tersebut, artinya semakin tinggi 

nilai standar deviasi maka semakin tinggi pula tingkat resiko 

suatu usaha tersebut. Semakin besar nilai koefisien variasi ini 

menunjukkan bahwa resiko yang ditanggung oleh petani 

semakin besar dibanding dengan keuntungannya. Batas bawah 

keuntungan (L) menunjukkan nilai nominal keuntungan 

terendah yang mungkin diterima oleh petani. Apabila nilai L 

ini sama dengan atau lebih dari nol, maka petani tidak akan 

mengalami kerugian. Sebaliknya jika nilai L kurang dari nol 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam setiap proses produksi 

ada peluang kerugian yang akan diderita oleh petani. 

Hubungan antara nilai batas bawah keuntungan dengan nilai 

koefisien variasi. Kriteria dari resiko keuntungan ini apabila 

nilai CV   0,5 maka nilai L   0, begitu pula bila nilai CV    

0,5 maka nilai L   0. Hal ini menunjukkan bahwa bila CV   
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0,5 maka petani akan selalu untung atau impas, sebaliknya bila 

CV > 0,5 maka petani mungkin bisa rugi (Hernanto, 1989). 

2.11  Satuan Ternak 

Satuan Ternak (ST) adalah ukuran yang digunakan 

untuk menghubungkan berat badan ternak dengan jumlah 

makanan ternak yang dimakan. Jadi ST memiliki arti ganda, 

yaitu ternak itu sendiri atau jumlah makanan ternak yang 

dimakannya. Mula-mula ST digunakan pada ternak pemamah 

iak (rumninansia) untuk mengetahui daya tamping suatu 

padang rumput terhadap jumlah ternak yang dapat dipelihara 

dengan hasil rumput dari padang rumput tersebut. Namun 

penggunaan ST kini juga pada jenis ternak lainnya.  
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Tabel 1. Penentuan Satuan Ternak 

Jenis Ternak Kelompok 

Umur 

Umur Satuan 

Ternak 

Sapi  Dewasa 

Muda 

Anak 

Lebih dari 2 

tahun 

1-2 tahun 

Kurang dari 1 

tahun 

1,00 

0,50 

0,25 

Kerbau Dewasa 

Muda 

Anak 

Lebih dari 2 

tahun 

1-2 tahun 

Kurang dari 1 

tahun 

1,00 

0,50 

0,25 

Kambing/ 

Domba 

Dewasa 

Muda 

Anak 

Lebih dari 1 

tahun 

½ - 1 tahun 

Kurang dari 

½ tahun 

0,14 

0,07 

0,035 

Babi Dewasa 

Muda 

Anak 

Lebih dari 1 

tahun 

½ - 1 tahun 

Kurang dari 

½ tahun 

0,40 

0,20 

0,10 

Ayam/ Itik Dewasa (100 

ekor) 

Muda (100 

ekor) 

Anak (100 

ekor) 

Lebih dari ½ 

tahun 

1/6 - ½ tahun 

Kurang dari 

1/6 tahun 

1,00 

0,50 

0,25 

Sumber: Jurnal Pengelolaan Usaha Peternakan (Rohani, 2011) 

 

 


