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ABSTRACT 

 
The research was carried out at Sawiran village Purwodadi-district Pasuruan-

regency, on August 27st 2007 to September  28st2007. The objective of this research 
were to analysis production cost, revenue, income, rentability and break event point 
(BEP). 

The case study method was use in this research. Analyzing data by descriptive 
analysis and tabulating analysis. 

The results of research showed that the dairy cattle farm business at the GKSI 
Project were categorized high based on milk production at 2006 : 11.04 litre/cattle/day. 
The production cost at 2006 was Rp.831.824.490,00. The revenue at 2006 was 
Rp.875.355.957,00. The income at 2006 was Rp.42.931.467,00. The rentability 
percentage at 2006 was 1,38 %. The BEP value at 2006 was Rp. 2.694,00.  

Based on this research, can be concluded that the GKSI dairy cattle farm Project 
it is hoped the  farmer dairy cattle to improve care management and to effort increase 
dairy cattle product, that to after it is hoped to increase income and rentability.have a 
low income with a high capital therefore the GKSI Project it is not competent. 
Suggestion for the GKSI dairy cattle farm Project are to improve care management to 
effort increasing dairy cattle product, it is hoped to increase income and rentability. 
Keyword: revenue, income, rentability, BEP. 
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ANALISIS EKONOMI USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH 
PADA PROYEK PETERNAKAN SAPI PERAH GKSI JATIM DI DESA 
SAWIRAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN 

 
RINGKASAN 

 
Penelitian dilaksanakan di Proyek Peternakan GKSI Jatim di desa Sawiran 

kecamatan Purwodadi kabupaten Pasuruan pada tanggal tanggal 27 Agustus – 25 
September 2007. Tujuan penelitian ini adalah menganilisis biaya produksi, penerimaan, 
pendapatan, rentabilitas dan BEP di Proyek Peternakan GKSI Jatim di desa Sawiran 
kecamatan Purwodadi kabupaten Pasuruan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan 
berpedoman terhadap batasan, bahwa studi kasus adalah pengumpulan data dengan 
mengambil beberapa elemen kemudian elemen-elemen tersebut dianalisis dan 
kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk elemen-elemen yang diselidiki. Data 
dianalisis menggunakan dua cara yaitu analisis deskriptif dan analisis ekonomi. Analisis 
deskriptif untuk mengetahui keadaan usaha ternak sapi perah dan analisis ekonomi 
untuk mengetahui komposisi biaya produksi, penerimaan, pendapatan rentabilitas dan 
BEP usaha ternak sapi perah. 

Hasil penelitian Proyek Peternakan GKSI didapatkan produksi susu pada tahun 
2006 sebesar 11,04 liter/ekor/hari dengan kadar lemak 4,12%. Komposisi sapi perah 
laktasi sebanyak 41 persen dari total ternak. Biaya produksi pada Proyek Peternakan 
GKSI pada tahun 2006 sebesar Rp.831.824.490,00. Penerimaan pada Proyek Peternakan 
GKSI pada tahun 2006 sebesar Rp.875.355.957,00. Pendapatan pada tahun 2006 
sebesar Rp.42.931.467,00. Efisiensi Usaha pada pada tahun 2006 sebesar 1,05%. BEP 
harga tahun 2006 sebesar Rp. 2.694,00. Rentabilitas pada tahun 2006 sebesar 1,38 
persen. BEP hasil tahun 2006 sebesar 339.658liter/tahun.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Proyek Peternakan GKSI Jatim 
mendapatkan pendapatan yang rendah dengan modal yang sangat besar sehingga Proyek 
Peternakan tidak layak untuk dikembangkan. Saran yang dapat diberikan pada laporan 
penelitian ini yaitu Proyek Peternkan dapat menekan biaya produksi sehingga nantinya 
diharapkan memperoleh pendapatan yang optimal dan rentabilitas yang tinggi pula. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Balakang 

Sapi perah merupakan salah satu penghasil protein hewani yang sangat 

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

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

dewasa, dan bahkan bagi yang berusia lanjut. Susu memiliki kandungan protein 

yang cukup tinggi, sehingga sangat menunjang pertumbuhan, kecerdasan dan daya 

tahan tubuh. (Anonymous, 2000). 

 Pembangunan usaha peternakan sapi perah di Indonesia terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun akibat meningkatnya permintaan bahan pangan 

asal ternak sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan per-kapita 

masyarakat, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya susu sebagai salah satu 

sumber protein hewani. Pemerintah berusaha meningkatkan produksi susu dalam 

negeri sampai mencapai 630 ribu ton pertahun dengan sasaran konsumsi susu dari 

4,53 kg/kapita/tahun menjadi 6,19 kg/kapita/tahun. Tahun 2000 sasaran konsumsi 

susu ditingkatkan menjadi 9,7 kg/kapita/tahun. (Soehadji,1995).  

Tujuan utama dari perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan 

perusahaan. Keuntungan dapat dicapai apabila perusahaan dijalankan dengan 

manajemen yang baik, antara lain didukung oleh kemampuan peternak melakukan 

pengelolaan ternak pemeliharaanya, penyediaan sarana dan prasarana produksi, 

penyediaan pakan yang bermutu, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta 

pemasaran hasil. Perusahaan melakukan berbagai usaha untuk menjaga agar 
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kelangsungan hidupnya terjamin yaitu dengan memenuhi permintaan pasar  atau 

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

agar dapat memperbesar usahanya. 

Usaha peternakan sapi perah di Indonesia sebagian besar dikembangkan 

oleh peternakan secara tradisional, dan jarang yang berkembang menjadi 

perusahaan. Usaha perternakan sapi perah di Jawa Timur umumnya dikelola 

dalam bentuk Koperasi yang dapat berperan meningkatkan kesejahteraan anggota, 

mempertahankan kelangsungan usaha, dan sebagai debitur modal untuk 

memperluas usaha. 

 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 

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

peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus-menerus 

pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang 

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

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

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

Satyawibawa, dan Setyowati, 1993). Proyek Peternakan GKSI termasuk dalam 

usaha peternakan karena menjalankan usaha peternakan secara teratur dan terus 

menerus dan memiliki ternak sapi perah yang pada awalnya sejumlah 150 ekor, 

dan sekarang berkurang tinggal 146 ekor. 

Kegiatan proyek peternakan sapi perah GKSI ini merupakan program dana 

PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) – APBD (Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2002 melalui Dinas 

Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur. Proyek 
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peternakan sapi perah GKSI ini dikelola secara otonom terpisah dari manajemen 

GKSI Jawa Timur dengan tujuan supaya lebih fokus dan dapat diukur secara 

transparan perkembangannya (Anonymous, 2002) 

Berkaitan dengan pengembangan ternak sapi perah pada Proyek 

Peternakan GKSI Jatim, maka analisis ekonomi usaha peternakan  sapi perah pada 

Proyek Peternakan GKSI Jatim menjadi suatu topik yang menarik untuk dikaji 

dan diteliti lebih dalam sehingga nantinya dapat diperoleh suatu analisi ekonomi 

penerimaan, rentabilitas, dan BEP usaha peternakan Proyek Peternakan Sapi 

Perah GKSI Jatim.  

 

1. 2. Rumusan Masalah. 

 Proyek Peternakan Sapi Perah GKSI berdiri pada tahun 2003 dan 

mendapatkan bantuan permodalan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur . Dana 

proyek peternakan sapi perah tersebut pada awalnya dipergunakan untuk : 

1. Pengadaan sapi perah dara bunting 150 ekor ( 100 ekor sapi perah import 

dan 50 ekor sapi perah lokal ) 

2. Pembuatan kandang sapi perah kapasitas 150 ekor. 

3. Pembuatan gudang pakan, pos jaga, dan papan nama. 

4. Dana pakan 

5. Pembelian peralatan. 

6. dana pembinaan dan monitoring evaluasi. 
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 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diangkat suatu permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengelolaan usaha peternakan sapi perah di GKSI Jatim Di 

Desa Sawiran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. 

2. Bagaimana besar biaya produksi, penerimaan, pendapatan, rentabilitas dan 

BEP pada usaha peternakan sapi perah di GKSI Jatim Di Desa Sawiran 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. 

 

1. 3. Tujuan  

 Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Mengetahui pengelolaan usaha peternakan sapi perah di GKSI Jatim Di 

Desa Sawiran Kecamatan Purwodadi Kabupaten  

2. Menganalisis biaya produksi, penerimaan, pendapatan, rentabilitas dan 

BEP pada usaha peternakan sapi perah di GKSI Jatim Di Desa Sawiran 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. 

 

1. 4. Kegunaan   

Penelitian ini dilakukan dengan harapan nantinya dapat memberikan 

beberapa kegunaan diantaranya adalah : 

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

meningkatkan efisiensi dan pengembangan usaha peternakan sapi perah di 

GKSI Jatim di Desa Sawiran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. 
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2. Menambah pengetahuan dan ketrampilan tentang usaha ternak sapi perah 

bagi mahasiswa serta menambah pengetahuan untuk penelitian sejenis 

pada waktu yang akan datang. 

 

1. 5. Kerangka Pikir 

Usaha peternakan sapi perah khususnya Proyek Peternakan GKSI Jatim 

dalam menjalankan usahanya memperoleh penerimaan dan mengeluarkan biaya 

produksi. Penerimaan yang diperoleh berasal dari penjualan susu, penjualan pedet 

dan penjualan sapi jantan tetapi penerimaan yang paling besar diperoleh dari 

penjualan susu, sedangkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan 

diantaranya biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya yang paling besar dikeluarkan 

adalah biaya pakan karena pakan digunakan untuk meningkatkan produksi susu 

yang berpengaruh pada penjualan susu. Biaya produksi yang dikeluarkan peternak 

terdiri atas biaya tetap dan biaya tidak tetap, biaya tetap yang dikeluarkan adalah 

penyusutan ternak, penyusutan kandan, penyusutan gudang, penyusutan peralatan, 

dan tenaga kerja. Biaya tidak tetap yang dikeluarkan peternak adalah pakan, obat-

obatan, IB, listrik dan air, lain-lain. 

Dari biaya produksi dan penerimaan yang didapat maka diketahui 

besarnya pendapatan yang diterima kemudian dilihat efisiensinya, dengan 

menghitung nilai rentabilitas usaha yaitu dengan membandingkan laba yang 

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

dengan menggunakan hubungan antara biaya tetap, biaya variabel dan hasil 

penjualan. Kerangka pikir ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar 1.  
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Gambar 1. Bagan kerangka pikir 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Keadaan Umum Peternakan Sapi Perah Di Indonesia 

Sapi perah yang umum dipelihara di Indonesia adalah jenis Friesien 

Holstein dan Peranakan Friesien Holstein karena diantara sapi perah yang ada, 

sapi FH mempunyai kemampuan produksi susu sangat tinggi (Siregar, 1995).  

Komposisi ternak berdasarkan satuan ternak (animal unit) sesuai petunjuk 

Muljana (1995) yaitu : 

• Sapi dewasa ( > 2 tahun ) = 1 ST 

• Sapi muda ( 1 – 2 tahun ) = ½ ST 

• Anak sapi ( < 1 tahun )    = ¼ ST 

Daerah yang sesuai untuk peternakan sapi perah FH adalah daerah yang 

mempunyai suhu udara 17-22o C dengan kelembaban udara diatas 70%, serta 

ketinggian tempat antara 750-1250 m diatas permukaan air laut. Ciri-ciri sapi FH 

antara lain warna belang hitam dan putih, terdapat segi tiga putih di dahi, kaki dan 

ekor berwarna putih, tanduk pendek, tenang, sifat jinak, tidak tahan panas, tubuh 

tegap, dan produksi susu antara 4500-5500 liter dalam satu masa laktasi atau 15-

18 L/hari (Muljana, 1995). Sapi PFH mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dari 

sapi FH, produksi sapi PFH sekitar 3000 L/laktasi (Nazarudin dan Viviani, 1991). 
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2. 2. Usaha Peternakan Sapi Perah 

Usaha peternakan adalah suatu kegiatan usaha dalam upaya meningkatkan 

manfaat ternak melalui operasional penerapan teknik tertentu yang secara 

ekonomis akan menguntungkan (Atmadilaga, 1991). 

Usaha peternakan di Indonesia dibedakan dalam 4 usaha yaitu;  

1. Usaha sambilan (subsistance) yaitu usaha peternakan rakyat yang pendapatan 

dari subsektor peternakan kurang dari 30 %. 

2. Cabang usaha (semi komersial) usaha peternakan rakyat yang pendapatan dari 

sub sektor peternakan 30-79 %. 

3. Usaha pokok (komersial) usaha peternakan rakyat atau perusahaan yang 

pendapatan dari subsektor peternakan 70-100 %. 

4. Industri peternakan (specialized farming) perusahaan peternakan yang 

mengusahakan komoditi hasil peternakan pilihan yang dikelola secara 

mendasar dan pendapatan 100% dari sub sektor peternakan (Soehadji,1995). 

Jumlah ternak yang dikuasai oleh peternak diukur dengan menggunakan 

satuan ternak (ST). Pejantan dan betina dewasa setara dengan 1 ST, pedet setara 

denagn 0,25 ST dan dara setara dengan 0,5 ST (Nugroho, 1990). Siregar (1995) 

menyatakan satu ekor sapi dewasa dihitung dangan 1 ST, satu ekor sapi dara 

antara 1-2 tahun dihitung 0,5 ST sedangan pedet kurang dari satu tahun dihitung 

0,25 ST. 

 

2. 3. Modal 

Modal bagi seorang pengusaha adalah dana yang dipakai untuk memulai 

sesuatu usaha (Wasis, 1992). Riyanto (1993) menyatakan bahwa modal meliputi 
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baik itu dalam bentuk uang (geldkapital), maupun dalam bentuk barang 

(sachkapital), misalnya mesin, barang-barang dagangan dan lain sebagainya. 

Modal dalam usaha peternakan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu 

modal tetap dan modal tidak tetap/modal kerja. Modal tetap merupakan modal 

yang tidak habis pakai pada satu periode produksi dan mengalami penyusutan, 

seperti  bangunan dan peralatan. Modal kerja merupakan modal yang habis dalam 

satu periode produksi, misal piutang di Bank dan uang tunai (Hernanto, 1993). 

Modal dan barang-barang modal merupakan faktor terpenting dalam 

kelangsungan suatu usaha peternakan. Modal dapat berupa uang atau benda-benda 

lain, sedangkan barang-barang modal dapat berupa alat-alat peternakan dan 

perkandangan (Rasyaf, 1996).  

Mubyarto (1989) menyatakan bahwa modal adalah barang atau uang yang 

bersama-sama dengan faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan 

barang –  barang baru. Hernanto (1991) menyatakan bahwa pembagian modal 

berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu :  

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

produksi dan mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktu 

misalnya tanah dan bangunan. 

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

produksi misalnya uang tunai dan bibit.  

 

2. 4. Biaya Produksi  

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk 

menghasilkan produk yang dinilai dengan uang atau besarnya nilai pengeluaran 
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(Suherman, 1991). Biaya produksi dibagi 2 (dua), biaya tetap (fixed cost) dan 

biaya tidak tetap (variable cost)  

1. Biaya tetap (fixed cost) 

Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk berapa kali proses 

produksi bahkan harus dikeluarkan  walaupun tidak berlangsung proses produksi. 

Biaya tetap terdiri dari :  

a. Biaya penyusutan 

 Biaya penyusutan terdiri dari penyusutan ternak, penyusutan kandang dan 

penyusutan peralatan. Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode 

straight line yaitu dengan rumus harga awal dikurangi harga akhir kemudian 

dibagi daya tahan. 

b. Pajak dan bunga modal  

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh suatu usaha. Bunga modal 

dihitung dengan menjumlah modal tetap dan modal tidak tetap kemudian 

dikalikan bunga modal menurut tingkat bunga bank pemerintah sebesar 16%. 

2.Biaya tidak tetap (variable cost) 

Biaya tidak tetap adalah biaya operasional artinya biaya yang berubah 

tergantung besar kecilnya produksi yang dihasilkan. Biaya tidak tetap meliputi 

biaya pakan, obat-obatan, listrik, gaji, perbaikan dan transportasi (Prawirokusumo, 

1990). 

Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk 

proses produksi selama satu tahun yang terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak 

tetap (Mulyadi, 1999). Soekartawi (1993) menyatakan bahwa biaya total adalah 

seluruh biaya-biaya yang diinginkan dalam proses produksi .Biaya produksi 
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merupakan hasil perkalian dari kuantitas faktor-faktor produksi dan harga satuan, 

sebab dari itu besar kecilnya kuantitas tinggi rendahnya harga akan 

mempengaruhi biaya (Bustam,1983). 

 

2. 5. Penerimaan 

 Pengertian penerimaan dalam usaha tani adalah suatu barang yang 

berbentuk fisik atau hasil produksi yang ditukarkan dengan sejumlah uang atau 

harga.  Hasil ini masih berbentuk fisik yang dapat berupa barang baik untuk  

djual, diberikan kepada orang lain sebagai upah, disimpan sebagai benih maupun 

untuk dikonsumsi. Hasil fisik dapat dikatakan sebagai penerimaan apabila 

produksi secara fisik itu ditukarkan dengan sejumlah uang atau harga. Harga pada 

saat penukaran sangat menentukan besarnya penerimaan, jadi penerimaan 

merupakan nilai produk yang dinyatakan dalam bentuk uang.  

Jumlah penerimaan yang akan diperoleh dari suatu proses produksi dapat 

ditentukan dengan mengalikan jumlah produksi dengan harga produk 

bersangkutan pada saat itu (Riyanto, 1993). Penerimaan adalah nilai yang 

diperoleh dari penjualan hasil produksi (Boediono, 1993). Penerimaan adalah 

hasil perkalian antara produk yang dihasilkan dengan harga per unitnya. 

Penerimaan dari suatu usaha ternak sapi perah terdiri dari penjualan susu, 

penjualan sapi produktif, penjualan pedet dan pupuk kandang. Sumber 

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 (Siregar, 1995).  
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2. 6. Pendapatan 

 Siregar (1995) menyatakan bahwa 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. 

 Noegroho, Wisaptiningsih dan Fanani, Z (1991) menyatakan bahwa 

pendapatan usaha ternak menggambarkan imbalan yang diperoleh keluarga petani 

dari penggunaan faktor-faktor produksi, pengelolaan dan modal yang 

diinvestasikan ke dalam usaha tersebut. Pendapatan bersih usaha tani merupakan 

selisih antara pendapatan kotor dan pengeluaran total tanpa memperhitungkan 

tenaga kerja keluarga petani, bunga modal sendiri dan pinjaman. Analisis 

pendapatan dapat memberikan bantuan untuk mengukur keberhasilan usaha dan 

dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan usaha tani dalam satu tahun. 

Soekartawi (1995) menyatakan bahwa pendapatan usaha tani (farm net 

cash flow) merupakan selisih antara penerimaan tunai usaha tani dan biaya tunai 

usaha tani yang merupakan ukuran kemampuan usaha tani dalam mengahasilkan 

uang tunai. Purwanto (1983) menyatakan bahwa dalam penelitiannya dijelaskan 

pemilikan ternak berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak, karena dapat 

menjadi sumber kas atau sumber pendapatan tunai. 

 

2. 7. Rentabilitas 

 Riyanto (1993) menjelaskan bahwa rentabilitas sering digunakan untuk 

mengukur efisiensi penggunaan modal yang tinggi.Rentabilitas usaha yang tinggi 
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lebih penting artinya dari keutungan yang tinggi. Tjiptoadinegoro (1989) 

menyatakan bahwa penentuan rentabilitas berguna untuk mengetahui hasil modal 

yang diputar dalam suatu usaha. Kriteria prosentase rentabilitas usaha adalah 

sebagai berikut: 

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

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

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

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

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

 

2. 8. Analisis Break Event Point (BEP) 

Analisis break event point adalah analisis yang mudah dipelajari oleh 

seorang manajer untuk mengidentifikasi masalah – masalah tertentu (Firdaus, 

1983). Analisis BEP merupakan suatu teknik analisis untuk mempelajari 

hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume produksi. 

BEP dapat dipelajari apabila suatu perusahaan mempunyai biaya tetap dan biaya 

variabel, apabila salah satu saja tidak ada maka BEP tidak akan muncul   

(Riyanto, 1993). 

 Analisis BEP dapat memberikan informasi bagi suatu perusahaan pada 

tingkat volume berapa minimal harus berproduksi agar tidak menderita kerugian. 

Analisis BEP juga bisa untuk mengetahui berapa rupiah yang harus diterima dari 

hasil penjualan produksinya agar tidak rugi (impas). Munawir (1990), 

menjelaskan bahwa nilai BEP dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana 

dalam operasi perusahaan. Perusahaan tidak memperoleh laba dan juga tidak 
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menderita kerugian atau dengan kata lain total penghasilan sama dengan total 

biaya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan  pada Proyek Peternakan Sapi Perah GKSI Jatim 

Di Desa Sawiran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Pengambilan data 

dilakukan pada tanggal 27 Agustus – 25 September 2007. Penentuan lokasi 

dilakukan berdasarkan purpose sampling, yaitu pengambilan secara sengaja. 

 

3. 2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan 

berpedoman terhadap batasan, bahwa studi kasus adalah pengumpulan data 

dengan mengambil beberapa elemen kemudian elemen-elemen tersebut diselidiki 

secara mendalam dan kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk elemen-

elemen yang diselidiki. 

a) Wawancara (Interview), yaitu pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara secara langsung kepada responden. 

b) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berdasar dokumen-dokumen yang 

mendukung. 

Untuk mendapatkan data-data yang berupa informasi lesan atau melalui 

interview dan tindakan, maka digunakan instrumen penelitian atau alat-alat berupa 

catatan dan alat tulis. 

Data yang dihimpun meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 

dihimpun dari responden dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. 
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Observasi adalah melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

(Marzuki, 1986). Dengan kata lain, observasi yaitu teknik pengambilan data 

dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti dengan cara 

mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang terkait dengan penelitian. 

Teknik wawancara adalah penggalian data dari responden dengan cara 

bertatap muka dan berdialog langsung dengan berpedoman pada kuisioner yang 

telah disiapkan (Nazir, 1988). Data sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga 

yang terkait dengan kegiatan penelitian, yakni Proyek Peternakan GKSI Jatim. 

 

3. 3 Analisis Data 

 Analisis data yang dilakukan yaitu sebagai berikut : 

1. Analisis deskriptif yang meliputi karakteristik peternak sapi perah dan 

keadaan umum usaha ternak sapi perah di Proyek Peternakan Sapi Perah 

GKSI Jatim Di Desa Sawiran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. 

2. Analisis ekonomi untuk mengetahui komposisi biaya produksi, 

penerimaan, pendapatan, rentabilitas dan BEP usaha peternakan sapi 

perah.  

a.  Total biaya adalah semua pengeluaran untuk proses produksi baik biaya    

tetap maupun biaya tidak tetap. Penulisan matematis sebagai berikut: 

         TC = TFC + TVC  

            dimana :  TC  = Total Cost (Rp/th) 

       TFC = Total Fixed Cost (Rp/th) 

       TVC  = Total Variable Cost (Rp/th)  
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b. Penerimaan adalah hasil yang diterima peternak dari penjualan 

output . Penulisan matematis adalah sebagai berikut : 

 TR = Pq x Q 

dimana : TR  = Total Revenue (Rp/th) 

      Pq  = Price of quantity / harga produk persatuan (Rp/th) 

      Q = Quantity / produksi (liter) 

c. Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya 

yang dikeluarkan peternak. Menurut Prawirokusumo (1990), penulisan 

matematis adalah sebagai berikut : 

 

 P = TR – TC 

dimana :  P = Pendapatan (Rp/th) 

      TR = Total Revenue (Rp/th) 

      TC = Total Cost (Rp/th) 

d. Penyusutan yang perhitungannya menggunakan Straight Line 

Method yaitu sebagai berikut : 

 D =  
Wp

Hak - Haw  

dimana : D = Depresiasi (Rp/tahun) 

 Haw = Nilai awal barang (Rp/tahun) 

 Hak  = Nilai akhir barang (Rp/tahun) 

 Wp = Waktu pakai (tahun) 

 

 

 



 18

 e.   Efisiensi Usaha  

Eρ = R/C ratio           

  Keterangan : Eρ  = Efisiensi Usaha 
           R   = Total Revenue atau Penerimaan Total (Rp/th) 
           C   = Total Cost atau Biaya Total (Rp/th) 
 
 Kriteria R/C ratio : 
 R/C ratio < 1 = tidak layak dikembangkan 
 R/C ratio = 1 = titik impas 
 R/C ratio > 1 = layak dikembangkan 

       (Soekartawi, dkk, 1986) 

f. Rentabilitas adalah kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. Menurut Riyanto (1993) rumus 

matematisnya adalah sebagai berikut : 

 R =
MU

L  X 100 % 

dimana : R = Rentabilitas (%) 

      L = Laba (Rp/th) 

      MU = Modal Usaha (Rp) 

 

g. Analisis Break Even Point (BEP) 

    BEP (hasil) = 
output harga
 totalbiaya  

 

       BEP (harga) = 
diharapkan yang hasil
 totalbiaya  

  
                           (Prawirokusumo, 1990) 
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3. 4 Batasan Istilah  

1. Sapi produktif adalah induk sapi perah yang sedang berproduksi. 

2. Sapi kering adalah sapi betina yang tidak sedang diperah, lama masa 

kering ±.2 bulan sebelum beranak 

3. Satuan ternak adalah ukuran yang digunakan untuk menghubungkan berat 

badan dengan jumlah pakan yang dikonsumsi, untuk sapi perah dewasa 

umur > 2 tahun = 1 ST, umur 1-2 tahun = 0,5 ST dan umur < 1      tahun = 

0,25 ST. 

4. Jumlah penguasaan ternak adalah jumlah ternak yang dipelihara selama 

penelitian yang menggambarkan besarnya skala usaha peternakan sapi 

perah dinyatakan dalam ST. 

5. Modal usaha adalah total modal tetap ditambah modal tidak tetap. 

6. Modal tetap adalah modal yang tidak habis dalam satu periode produksi 

sehingga memerlukan perawatan agar dapat berdaya guna dalam jangka 

waktu lama. 

7. Modal tidak tetap adalah modal yang habis digunakan dalam satu masa 

periode produksi. 

8. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk 

menghasilkan output dalam suatu proses produksi yang dinilai dalam 

satuan rupiah. Biaya produksi ini meliputi biaya tetap dan tidak tetap. 

9. Biaya tetap adalah biaya tidak berubah walaupun jumlah produksi 

berubah. Perhitungan biaya tetap dalam usaha peternakan sapi perah 

meliputi penyusutan kandang, ternak dan alat. 
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10. Penyusutan adalah penurunan nilai faktor-faktor produksi yang harus 

dikeluarkan walaupun tidak berlangsung proses produksi.  

11. Biaya tidak tetap adalah biaya yang berubah-ubah tergantung besar 

kecilnya produksi. Besarnya biaya tetap untuk usaha peternakan sapi perah 

meliputi biaya pakan, tenaga kerja dan lain-lain. 

12. Penerimaan adalah hasil kali dari produk yang dihasilkan dengan harga per 

unit produk tersebut yang dinilai dengan satuan rupiah per tahun. 

13. Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya yang 

dinilai dengan satuan rupiah. 

14. Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan aktiva modal yang 

menghasilkan laba tersebut. 

15. Break Event Point adalah suatu keadaan dimana suatu perusahaan tidak 

mengalami kerugian dan tidak memperoleh keuntungan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di proyek peternakan sapi perah GKSI Jatim di 

desa Sawiran kecamatan Purwodadi kabupaten Pasuruan. Jenis ternak yang 

dipelihara yaitu sapi perah dan  tergolong peternakan besar, hal itu dapat terlihat 

dari jumlah ternak dan produksi yang dihasilkan. Peternakan ini didirikan pada 

tahun 2003 dan sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahun. 

 Lokasi usaha peternakan sapi perah berada di desa Sawiran, Kecamatan 

Purwodai, Kabupaten Pasuruan. Berada pada ketinggian ±825 meter diatas 

permukaan laut. Temperatur lingkungan berkisar antara 19°-22° C pada siang hari 

dan 14°-19° C pada malam hari dengan kelembapan 70%-91%. Secara teknis 

lokasi peternakan cukup baik, akan tetapi kendala sumber mata air relatif jauh dari 

lokasi kandang sehingga ketersediaan air relatif kurang. Proyek peternakan sapi 

perah GKSI Jatim ini memiliki luas lahan sekitar 5,6 Ha dengan jumlah sapi perah 

yang dipelihara sebanyak 146 ekor.  

Pada awal permodalan, sapi FH pada Proyek Peternakan GKSI Jatim 

didatangkan dari Australia melalui PT. Greenfield Indonesia sebanyak 100 ekor, 

dan sapi PFH lokal berasal dari Blitar dan Pasuruan sebanyak 50 ekor. Sapi FH 

didatangkan dari Australia dalam keadaan bunting dengan umur kebuntingan 

berkisar antara 3 bulan sampai 6,5 bulan. Sapi perah pada proyek peternakan ini 

merupakan bangsa FH (Freisien Holstain) dan PFH (Peranakan Freisien Holstain). 
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Jumlah ternak sapi perah yang dipelihara berdasarkan status fisiologis tercantum 

dalam Tabel 1. 

Tabel 1.Jumlah ternak sapi perah yang dipelihara berdasarkan status 
fisiologisnya di Proyek Peternakan GKSI Jatim pada bulan Agustus 
tahun 2007 

No Jenis Jumlah 
(ekor) 

Satuan Ternak
(ST) 

Persentase 
(%) Keterangan 

1 Induk laktasi 61 61,00 41,78 Produktif 
2 Kering 26 26,00 17,80 Produktif 
3 Dara bunting 7 3,50 4,79 Produktif 
5 Dara  27 13,50 18,49 Non Produktif 
6 Pejantan 1 1,00 0,69 Produktif 
7 Pedet 24 6,00 16,44 Non Produktif 

 Total 146 111,00 100,00  
Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Dari data di atas, populasi sapi berjumlah 146 yang terdiri atas sapi laktasi 

sebanyak 61 ekor (49 ekor sapi FH dan 12 ekor sapi PFH), sapi kering 26 ekor, 

dara bunting 7 ekor, dara 27 ekor, pedet 24 ekor dan pajantan 1 ekor. Jumlah 

ternak sapi kering sebanyak 26 ekor atau 17,80 persen dari total ternak yang 

dipelihara. Hal ini disebabkan oleh gangguan reproduksi artinya sulit untuk 

dijadikan bunting kembali. Menurut Siregar (1995) salah satu faktor yang 

berperan dalam efisiensi usaha pemeliharaan sapi perah adalah perimbangan 

antara sapi perah produktif dan sapi perah non produktif. 

Jumlah induk sapi perah laktasi sebanyak 61 ekor atau 41,78% dari 146 

ekor ternak keseluruhan. Prosentase tersebut tidak ideal karena menurut Siregar 

(1995) bahwa dalam pemeliharaan sapi perah jumlah induk laktasi harus lebih 

besar dari 80% dari jumlah keseluruhan sapi perah di sebuah perusahaan. Data 

tersebut di atas diketahui dari komposisi sapi laktasi sangat jauh di bawah 80% 

sehingga dapat dikatakan bahwa komposisi jumlah sapi laktasi di Proyek 

Peternakan GKSI Jatim kurang baik. 
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Untuk memacu birahi ternak, sapi perah yang diimport dari Australia 

menggunakan sistem hormonal, dengan tujuan agar sapi perah tersebut bisa estrus 

secara serentak. Sapi perah import  tersebut didatangkan ke Indonesia dalam 

keadaan bunting dengan umur kebuntingan berkisar antara 3 bulan sampai 6 

bulan, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan kebuntingan ternyata terdapat 36 ekor 

tidak bunting sehingga dilakukan proses IB ulang pada sapi dara yang birahi dan 

hanya 6 ekor yang dinyatakan bunting. 

Dalam menjalankan usahanya, Proyek Peternakan Sapi Perah GKSI ini 

dikelola secara terpisah dari manajemen GKSI, sehingga dalam pelaksanaannya 

memiliki struktur sebagai berikut : 

1. Penanggung Jawab : Pengurus GKSI Jawa Timur 

2. Pelaksana  : Manajer GKSI Jawa Timur 

  (Ir. H. SS. Sulistyanto, MM) 

3. Kepala Kandang : Hari Sutrisno 

4. Anak Kandang : 17 orang 

Pemeliharaan sehari-hari dikandang ditangani oleh  17 orang pekerja yang 

terdiri dari, 2 orang pada bagian pakan, 2 orang sebagai tenaga bantu, 2 orang 

penjaga malam dan 1 orang manajer kandang dan selebihnya yakni 10 orang 

sebagai tenaga pemerah. 

 

4.2. Tatalaksana Pemeliharaan Sapi Perah 

4.2.1. Perkandangan  

Proyek peternakan sapi perah GKSI Jatim mempunyai 1 kandang besar 

dan 1 kandang kecil. Untuk pemeliharaan sapi perah terdapat pemisahan kandang 



 24

yang dibagi berdasarkan urutan umur ternak. Kandang tersebut memiliki beberapa 

fungsi yaitu kandang untuk pemeliharaan sapi laktasi, sapi bunting, sapi kering, 

sapi dara dan  pedet.  

Siregar (1995) menyatakan bahwa persyaratan sebuah kandang antara lain 

memberikan kenyamanan bagi ternak, memenuhi kesehatan, mudah dibersihkan, 

dan memberikan kemudahan bagi pekerja kandang untuk melakukan 

pekerjaannya sehingga efisiensi kerja dapat terlaksana. Tipe kandang untuk sapi 

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

Tipe kandang pada proyek ini sesuai dengan pendapat Syarief dan Sumoprastowo 

(1985) yang menyatakan bahwa kandang sistem double stall mempunyai 

keuntungan pemberian pakan, pengontrolan. Kotoran sapi dapat dengan mudah 

dibuang ke selokan dan sirkulasi udara segar dan lancar. Pada kandang besar yang 

berukuran 120m X 11 m, diisi sapi induk laktasi, dara bunting, kering bunting. 

Untuk kandang kecil yang berukuran 11m X 7m diisi pedet. Pada setiap flock 

kandang rata-rata berisi 20-22 ekor. Denah lokasi kandang dapat dilihat gambar 1. 

Atap kandang sebagian  berasal dari bahan baku genting dan sebagian dari 

bahan baku asbes. Pemilihan bahan asbes sesuai dengan pendapat Sudono (1985) 

bahwa atap yang baik untuk daerah sejuk adalah asbes dan dedaunan. Alasan lain 

adalah bahan ini tidak menimbulkan suara berisik pada waktu hujan serta dapat 

mengurangi cekaman panas oleh sinar matahari karena genting dan asbes sulit 

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

ke lingkungan pada malam hari, sehingga suhu di dalam kandang relatif stabil. 

Lantai kandang pada Proyek Peternakan GKSI dibuat miring ke selokan 

agar memudahkan pembersihan kandang dengan kemiringan 2%. Hal tersebut 
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sesuai dengan pendapat Muljana (1995) yang menyatakan bahwa lantai kandang 

yang dibuat dari semen atau batu supaya alas kandang tetap kering dan tidak 

menyebabkan sapi mudah terserang penyakit. Kandang yang selalu basah apabila 

sapi berbaring maka badannya akan basah sehingga menyebabkan gangguan 

pernafasan (Anonymous, 1995). Dibelakang kandang terdapat selokan yang 

dalamnya 27 cm dan lebar 30 cm. Selokan tersebut berfungsi untuk saluran 

pembuangan kotoran ternak yang berupa feses dan urine untuk ditampung pada 

tempat penampungan. 

4.2.2. Pemberian Pakan dan Minum 

 Pakan yang diberikan berupa hijauan dan konsentrat serta ditambah 

dengan mineral dan garam. Pakan tambahan berupa konsentrat basah yaitu ampas 

tahu dan gamblong sedangkan konsentrat kering yaitu ampas bir, roti afkir, yeast, 

complet feed, kulit biji kedelai, dan bekatul. Pakan tambahan diberikan dua kali 

sehari. Adanya pakan tambahan akan mensuplai energi tambahan yang tidak 

terpenuhi oleh hijauan. Peranan energi pada sapi laktasi penting sebagai sumber 

energi untuk hidup pokok serta produksi susu. Chuzaemi dan Hartutik (1989), 

berpendapat bahwa pada sapi laktasi kekurangan energi dapat mengakibatkan 

penurunan produksi susu dan berat badan. Dianjurkan untuk sedikit berlebih 

dalam memberikan energi mengingat sumber energi pada umumnya lebih murah.  

 Pakan hijauan yang diberikan adalah rumput gajah (Pennisetum 

purpureum) dalam bentuk segar. Hijauan sebelum diberikan, dipotong-potong 

menggunakan mesin chopper (mesin pemotong rumput) dengan tujuan agar 

hijauan yang diberikan lebih seragam, meningkatkan kesukaan dan cenderung 

mengurangi pemborosan pakan. Menurut Supanit dan Wanapit (1987) bahwa efek 
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pemotongan dapat meningkatkan konsumsi pakan ternak tanpa mengurangi 

kecernaan. Pemberian pakan sapi perah per ekor per hari dapat dilihat pada tabel 

2. 

Tabel 2. Jadwal dan Jumlah Pemberian Pakan Sapi Perah/Ekor/Hari 
Waktu pemberian Jenis pakan Jumlah pakan 

( kg/ekor/hari) 

05.30--06.30 

 

 

 

Yellow feed 

Ampas tahu 

Garam ( dicampur air ) 

Mineral ( dicampur air ) 

3,5 

5,3 

0,05 

0,03 

07.00-09.00 Hijauan 20 

12.30-14.00 Ampas tahu 5,3 

15.00 - 17.00 Hijauan 20 

17.00 – 17.30 Yellow feed 

Ampas tahu 

3,5 

7,3 

Sumber : Data Primer diolah (2007) 

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

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

pukul 05.30 WIB, 12.30 WIB dan 17.30 WIB. Konsentrat yang diberikan untuk 

pagi, siang dan sore hari berupa ampas tahu. Untuk Yellow feed diberikan pada 

pagi dan sore aja. Selain itu juga ditambahkan mineral yang diberikan dengan cara 

dicampur dengan air minum. 

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

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

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

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

dengan air minum yang diberikan adalah 1:3,6. Pentingnya kebutuhan air juga 
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karena susu yang dihasilkan 87 % berupa air dan sisanya adalah bahan kering 

(Sudono, A, Rosdiana, R, F dan Setiawan, B, S, 2003). 

Pakan hijauan, yellow feed, dan ampas tahu diperoleh dengan cara 

memesan terlebih dahulu dari pihak supplier tetap yang ada di daerah Malang dan 

Pasuruan, kemudian sistem pemesananya dilakukan melalui media telpon dan 

sistem pembayarannya ada yang langsung dibayar tunai setelah bahan pakan 

dikirim dan ada juga yang dibayar secara tidak langsung, sesuai dengan negosiasi 

kedua belah pihak. Frekuensi pengiriman bahan pakan dari pihak supplier 

dilakukan sesuai dengan permintaan Proyek Peternakan. Pemesanan ampas tahu 

dilakukan setiap 2 hari sebelum persediaan habis, karena sifat bahan pakan yang 

mudah rusak. Garam diperoleh dengan langsung membeli di pasar terdekat 

sebelum persediaan habis. Penyimpanan bahan pakan dilakukan dengan metode 

FIFO ( first in first out ). Sistem penyimpanan bahan pakan di gudang  

menggunakan sistem penyimpanan terpusat. Kontrol kualitas bahan pakan hanya 

dilakukan secara makroskopis saja tanpa adanya uji proximat. 

4.2.3. Pemerahan 

Pemerahan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam peternakan 

sapi perah. Pemerahan di Proyek Peternakan GKSI dilakukan secara teratur, yaitu 

dua kali sehari. Hal ini sesuai dengan pendapat Sarwiyono dkk (1990) bahwa 

pemerahan pada umumnya dilakukan dua kali sehari dan biasanya berhubungan 

dengan jumlah produksi susu yang dihasilkan atau tersedianya tenaga yang cukup 

dan biaya operasional yang memadai. 

Manajemen pemerahan dalam Proyek Peternakan GKSI dibedakan dalam 

tiga bagian utama, yaitu : 
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1. Persiapan Pemerahan 

 Pembersihan kandang dilakukan sebelum pemerahan, hal ini untuk 

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

Bagian sapi yang dibersihkan menjelang pemerahan adalah ambing dan 

sekitarnya, karena bagian tersebut cenderung mengotori air susu dengan kotoran 

yang menempel. Menurut Winantia (1985) membersihkan ambing dan puting 

dilakukan untuk merangsang ambing, melancarkan pengeluaran susu, mengawasi 

kondisi ambing dan mengawasi susu yang umumnya keluar pada rangsangan 

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

sebelum diperah, kandang tempat sapi harus dibersihkan dan dihilangkan dari 

bau-bau yang berasal dari makanan yang berbau, karena susu mudah sekali 

menyerap bau-bauan yang dapat mempengaruhi kualitas susu. 

2. Pelaksanaan Pemerahan 

 Proses pemerahan menggunakan pelicin, yaitu mentega. Penggunaan 

pelicin bertujuan untuk memudahkan dalam pemerahan dan meminimumkan 

terjadinya luka bahkan infeksi pada puting. Pemilihan mentega sebagai pelicin 

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

susu dan mudah didapat. 

Metode pemerahan yang dilakukan adalah metode Whole hand dan 

stripping, metode tersebut dianggap cocok karena sapi-sapi yang terdapat di 

Proyek Peternakan GKSI mempunyai puting yang besar dan panjang. Menurut 

Syarief dan Sumoprastowo (1985) yang menyatakan bahwa whole hand 

merupakan cara yang baik, karena puting tidak memanjang sedangkan stripping 

dilakukan pada akhir pemerahan atau untuk puting yang pendek. Pemerahan 
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dengan stripping akan mempercepat kerusakan ambing dan puting. Sesuai dengan 

pendapat Sarwiyono, Surjowardojo, dan Susilowati (1990) bahwa sapi yang 

diperah dengan cara Stripping lubang putingnya menjadi cukup lebar dan menjadi 

semakin panjang. Putting yang melebar biasanya dapat cepat terserang mastitis 

karena mikroorganisme dapat masuk dengan cepat. 

3. Pasca Pemerahan 

Proses akhir pemerahan, ambing kembali dicuci dengan air dingin untuk 

membersihkan sisa-sisa susu yang masih tertinggal disekitar putting. Putting yang 

sudah dicuci dilakukan teat dipping atau pencelupan putting kedalam desinfektan. 

Tujuan dari teat dipping adalah membunuh mikroorganisme pathogen dan untuk 

mencegah masuknya bibit penyakit kedalam rongga ambing melalui lubang 

puting. Perlakuan ini perlu dilakukan agar putting ternak terhindar dari bakteri 

yang akan menyebabkan penyakit, misal mastitis. Hal ini sesuai dengan pendapat 

(Sarwiyono dkk. 1990) bahwa selain dibersihkan dengan air dan lap basah yang 

mengandung desinfektan, masih diperlukan pencelupan puting kedalam larutan 

desinfektan yang lebih pekat untuk mencegah penyebaran penyakit terutama 

mastitis. 

4. 2. 4. Produksi Susu dan Pemasaran 

Tujuan pemeliharaan sapi perah yang utama adalah untuk memperoleh 

produksi susu yang optimal karena penerimaan terbesar utamanya adalah dari 

penjualan susu. Siregar (1995) menjelaskan bahwa sumber penerimaan terbesar 

dan terutama adalah dari hasil penjualan susu, oleh karena itu besar kecilnya 

penerimaan usaha sapi perah akan sangat tergantung pada jumlah susu yang 
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diproduksi dan harga penjualan susu. Catatan  produksi susu Proyek Peternakan 

GKSI Jatim dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Produksi susu pada Proyek Peternakan GKSI Jatim tahun 2006 
Produksi 

Susu 
 Produksi Susu 

Rata-rata 
Penerimaan 

Produksi susu Harga Susu Kandungan  
Lemak Bulan 

(lt) per hari (lt) (Rp) Rata-rata (Rp) % 

Januari         26.340  850         61.131.576        2.321  4.12 
Februari         22.553  805         53.656.243        2.379  4.18 
Maret         25.483  822         60.131.150        2.360  4.20 
April         24.615  821         60.458.884        2.456  4.27 
Mei         23.090  745         58.181.900        2.520  4.31 
Juni         25.400  847         61.502.914        2.421  4.07 
Juli         24.480  790         59.997.500        2.451  4.23 
Agustus         25.820  833         64.551.743        2.500  4.41 
September         26.352  878         65.434.477        2.483  4.34 
Oktober         27.520  888         69.181.184        2.514  4.32 
November         23.692  790         59.279.426        2.502  4.35 
Desember         22.222  717         55.298.961        2.488  4.31 

  297.567 815 728.805.957 2.449 4.26 

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 
 

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah produksi susu pada tahun 2006 

sebesar 297.567 liter. Produksi susu pada bulan Januari tahun 2006 sebesar 850 

liter perhari. Dibanding dengan jumlah ternak pada bulan Januari tahun 2006 

yakni sebesar 161 dengan sapi laktasi sebanyak 77 ekor maka diketahui rata-rata 

produksi susu per ekor per hari pada tahun 2006 sebesar 11,04 liter/ekor/hari 

dengan kadar lemak 4,12%. Produksi susu rata-rata per ekor per hari dapat 

dikategorikan tinggi karena menurut Dr.John Moran (2000) rata-rata produksi 

susu di Jawa Timur sebesar 8,3 liter/ekor/hari. 

Tinggi rendahnya produksi susu dipengaruhi oleh beberapa hal, antara 

lain: 

1. Genetik 

Sapi perah yang ada di lokasi penelitian merupakan sapi perah PFH yang 

mempunyai karakteristik hampir sama dengan sapi FH, yaitu memiliki tanda-
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tanda kulit belang hitam putih, tanda warna putih pada dahinya dan mempunyai 

temperamen jinak, akan tetapi jenis PFH ini mempunyai bentuk lebih kecil dan 

produksi susunya lebih rendah. Sapi perah jenis FH yang di import melalui PT. 

Greenfield Indonesia memiliki mutu genetik dan produktivitat relatif baik. 

2. Umur 

Rata-rata sapi perah yang ada di Proyek Peternakan Sapi Perah GKSI 

Jatim pertama kali umur 2,5 tahun. Ternak yang berumur 2,5 tahun ini termasuk 

lambat dalam mengawinkannya, sehingga akan berpengaruh pada produksi susu. 

Puncak laktasi akan dicapai pada laktasi ke 3-4, dan pada umur 5-6 tahun 

merupakan produksi susu tinggi. Selanjutnya dijelaskan oleh Sarwiyono, dkk 

(1990), bahwa seekor induk yang berumur sekitar 24 bulan produksi susunya 

hanya mencapai kurang lebih 75 % dari induk dewasa. Induk yang berumur 5 

tahun, produksinya 98 % dari induk dewasa dan induk berumur 6 tahun telah 

mampu menunjukkan produksi yang maksimal. 

3. Tingkat Laktasi 

Menurut Taylor (1977) bahwa produksi susu akan naik selama 1 minggu 

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

menurun beberapa minggu berikutnya. Sedangkan menurunnya produksi susu 

selama laktasi karena menurunnya jumlah alveoli yang aktif dan hilangnya 

sekretori dari sel-sel alveoli. 

4. Calving interval 

 Calving interval sapi perah laktasi pada Proyek Peternakan Sapi Perah 

GKSI Jatim berkisar antara12 -15 bulan. Hal ini mendekati dengan pendapat 

Sudono, dkk (2003) bahwa calving interval yang optimal adalah 12 dan 13 bulan. 
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Pada bebarapa ternak memang memiliki calving interval yang cukup tinggi yakni 

20 bulan dikarenakan mengidap penyakit endometritis. Penyakit endometritis 

menyebabkan ternak sulit untuk birahi sehingga tidak bisa dikawinkan. Jika 

calving interval diperpanjang sampai 450 hari, laktasi yang sedang berlaku dan 

laktasi yang akan datang akan meningkatkan susu yang dihasilkan sebesar 3,5 %. .  

Jika calving interval diperpendek akan menurunkan produksi susu sebesar 3,7 – 9 

% pada laktasi yang sedang berjalan atau yang akan datang Meskipun demikian, 

jika ditinjau dari segi ekonomi akan merugikan karena susu yang dihasilkan tidak 

sepadan jika dibandingkan dengan pakan yang diberikan. Produksi susu proyek 

peternakan dari tahun 2003 sampai tahun 2006 terdapat pada lampiran 2. 

 Selama ini, Poyek Peternakan GKSI Jatim memasarkan susu ke pabrik PT. 

Nestle Indonesia melalui KUD Setia Kawan Nangka Jajar. Sifat susu yang mudah 

rusak dan konsumen yang cenderung memilih produk bermerek merupakan 

tantangan tersendiri dalam upaya pengembangan usaha. Menghadapi kondisi 

tersebut, Proyek Peternakan GKSI Jatim mempunyai strategi usaha dengan 

lingkungan yang terus berubah, sehingga menuntut pihak perusahaan untuk 

mempunyai berbagai alternatif strategi agar perusahaan bertahan dan terus 

berkembang sesuai tujuan dari perusahaan. Adanya cooling unit sangat membantu 

dalam pemasaran susu karena dalam waktu kurang dari 20 menit, air susu sudah 

masuk dalam cooling unit yang mampu menekan perkembangan bakteri. 

4. 2. 6. Kesehatan 

Penyakit yang pernah menjangkiti sapi perah di Proyek Peternakan GKSI 

adalah mastitis, kembung dan penyakit kuku (foot rot), endometritis. Sapi perah 

yang terserang mastitis tetap diperah tetapi susunya tidak dikonsumsi yaitu 
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dibuang. Sapi yang terkena mastitis ditunjukkan dengan pembengkakan pada 

ambing tapi tidak sampai keluar darah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Subronto (1985) yang menyatakan bahwa mastitis ditandai perubahan fisik 

maupun komponen air susu dan disertai atau tanpa disertai dengan perubahan 

patologis atau kelenjarnya sendiri. Pengobatan dilakukan dengan penyuntikan anti 

biotik penicilin 5 cc dan diolesi dengan salep lanosil. 

Kebersihan kandang dijaga dengan melakukan pembersihan kandang pada 

saat sebelum dilakukan pemerahan. Tujuan dilakukannya pembersihan kandang 

untuk meminimumkan penyebaran penyakit dan parasit yang dapat menyerang 

ternak. Sarwiyono, dkk (1990) menyatakan bahwa kandang harus dibersihkan 

setiap hari, karena kandang yang lembab akan mempercepat terjadinya infeksi 

baik oleh parasit atau penyakit. 

Kembung (bloat) adalah penyakit akibat adanya penimbunan gas dalam 

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

Kembung biasanya terjadi karena kesalahan pemberian hijauan, dimana hijauan 

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

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

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

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

putih atau langsung dicampur dengan air untuk diminumkan. 

Penyakit kuku (foot rot) ini dapat dilihat gejalanya seperti pembusukan 

pada kuku dan terjadi pincang pada sapi atau susah berdiri dan berjalan. Gejala ini 

sesuai pendapat Syarief dan Sumoprastowo (1985) bahwa penyakit kuku (foot rot) 

dapat dilihat gejalanya yaitu terjadi bau busuk pada kuku. Pengobatan melalui 



 34

“dipping“ kuku sama dengan pencegahan yaitu menggunakan formalin 90 % yang 

dicampur dengan air, dengan perbandingan 1 : 10.  

 Penyakit yang sering menjangkiti sapi perah di Proyek Peternakan GKSI 

adalah radang serviks dan endometritis. Faktor penyebab kasus endometritis di 

Proyek Peternakan disebabkan oleh tertinggalnya plasenta di uterus sehingga 

mengakibatkan peradangan uterus. Radang serviks merupakan luka pada servik 

yang disebabkan oleh keahlian dari inseminator dalam melakukan palpasi rectal, 

IB dan alat yang digunakan untuk menolong kesulitan melahirkan. Pada umumnya 

endometritis terjadi pada pasca melahirkan yang sangat berpengaruh terhadap 

fertiitas dan poduksi susu. Menurut Tri Akoso (1990) untuk mencegah 

endometritis ini harus diambil secara hati-hati plasenta yang tertinggal 

menggantung dari vulva setelah beranak sehingga dapat melindungi dari infeksi. 

Penanganan dan pengobatan terhadap kasus endometritis yang dilakukan 

di Proyek Peternakan ini adalah dengan pemberian langsung preparat antibiotika 

sebanyak 2 bolus dan Sulfa 20 ml secara intrauterine dan setelah itu terkadang 

diberi vitamin B complek atau vitamin B1 sebanyak 10 ml secara intramuscular. 

Pada Proyek Peternakan GKSI tidak terdapat tempat khusus untuk ternak 

sakit karena keterbatasan kandang. Seharusnya bila ada ternak yang sakit maka 

ternak diisolasi dari ternak yang lain, sehingga penyakit yang diderita tidak 

menular pada ternak yang lain dan dengan adanya tempat khusus ternak lebih 

mudah mendapatkan perhatian lebih dari pekerja. 

Usaha yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit pada Proyek 

Peternakan   ini adalah : 

1. Memandikan sapi perah 2 kali sehari yaitu sebelum pemerahan. 
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2. Pembersihan alas kandang, tempat pakan dan minum. 

3. Pemotongan kuku 6 bulan sekali. 

4. Ada kandang khusus bagi ternak yang sakit. 

5. Lebih hati-hati dalam melakukan IB yang menyebabkan luka pada uterus. 

6. Pengawasan lebih terhadap sapi betina pasca melahirkan sehingga dapat 

mengurangi terjadinya penyakit endometritis. 

4.2.6. Perkawinan 

 Sistem perkawinan sapi perah di Proyek Peternakan ini dilakukan kawin 

suntik (inseminasi buatan atau IB). Sebelum pelaksanaan IB, dilakukan deteksi 

birahi yang dilakukan oleh pekerja kandang sendiri. Deteksi birahi bisa dilihat 

dari tingkah laku ternak, gelisah, nafsu makan turun sehingga produksi susu pada 

ternak tersebut turun. Deteksi birahi biasanya dilakukan pada malam hari saat sapi 

istirahat. Jika ada sapi yang birahi, maka dilakukan pencatatan dan segera 

dilaporkan pada petugas inseminator. 

Perkawinan pada sapi perah laktasi adalah 30-60 hari setelah beranak. 

Banyaknya perkawinan untuk menghasilkan satu kali kebuntingan atau service 

per conception berkisar satu sampai lima kali. Dalam mengantisipasi hal ini 

proyek peternakan dapat mengetahui kegagalan kebuntingan induk dengan 

melihat sapi yang birahi lagi setelah 20-25 hari setelah dikawinkan. 

Perkawinan pada induk sesudah melahirkan adalah 60 hari setelah 

beranak. Menurut Siregar (1995) bahwa masa mengawinkan kembali setelah 

beranak minimal 50 hari sampai 80 hari. Jika perkawinan dilakukan kurang dari 

40 hari akan berakibat kurang baik pada ternak yaitu akan menurunkan fertilitas 

sebab uterus belum sehat dan penurunan produksi susu masa yang akan datang. 
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Pemeriksaaan birahi pada ternak sapi perah laktasi dilakukan 3 kali yaitu pagi, 

siang dan sore. Sesuai dengan pendapat Sarwiyono, Surjowardojo, dan Susilowati 

(1990) bahwa pemeriksaan birahi sebaiknya dilakukan sesering mungkin 

sedikitnya tiga kali sehari.  

 Waktu perkawinan tersebut merupakan waktu yang tepat untuk 

mengawinkan, hal ini sesuai dengan pendapat Syarief dan Sumoprastowo (1985) 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Waktu Perkawinan Yang Tepat Untuk Sapi Perah   
Tanda birahi terlihat Saat yang tepat untuk 

mengawinkan 
Terlambat 

Pagi hari 
(Sebelum jam 09.00 ) 

Hari itu juga Siang esok harinya 

Siang hari 
(Jam 09.00 – 12.00) 

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

Siang esok harinya 
(Sesudah jam 10.00) 

Sore hari 
(Sebelum jam 17.00) 

Siang esok hari 
(Sebelum jam 15.00) 

Besok sore 
(Setelah jam 15.00) 

Sumber : Syarief dan Sumoprastowo (1984) 

Dengan adanya tanda-tanda birahi yang terlihat pada pagi hari, maka 

peternak mengawinkannya pada siang harinya dan apabila tanda-tanda birahi 

terlihat pada sore hari, maka peternak akan mengawinkannya pada sore itu juga 

atau besok pagi. 

 

4. 3. Modal 

 Modal yang digunakan dalam pengembangan usaha, didapatkan dari 

program dana PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) – APBD (Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 

2002 melalui Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa 

Timur.Modal terbagi atas modal tetap dan modal kerja.  
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Modal tetap adalah modal yang dikeluarkan dalam proses produksi yang 

tidak habis dalam sekali proses produksi sedangkan modal kerja adalah modal 

yang akan dipakai dalam satu kali proses masa produksi (Soekartawi, 1994). 

Proyek peternakan GKSI Jatim dalam pengelolaan modal yang terdiri atas 

ternak, pembuatan kandang, peralatan dan  perlengkapan merupakan modal tetap, 

sedangkan modal untuk keperluan pakan, IB, obat - obatan, listrik, dan tenaga 

kerja meliputi modal kerja. Besarnya modal tahun 2003 sampai tahun 2006 dapat 

dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Struktur Modal Usaha Proyek Peternakan Sapi Perah GKSI Jatim 
tahun 2003 sampai tahun 2006. 

Tahun Modal Tetap 
(Rp) % Modal Kerja 

(Rp) % Total Modal 
(Rp) % 

2003 2.049.670.000 86,97 307.096.070 13,03 2.356.766.070 100,00 
2004 2.049.670.000 76,73 621.701.538 23,27 2.671.371.538 100,00 
2005 2.082.670.000 77,02 621.273.381 22,98 2.703.933.381 100,00 
2006 2.169.670.000 69,82 937.804.910 30,18 3.107.474.910 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah (2007)  

 Table 5 menunjukkan bahwa penggunaan modal usaha Proyek Peternakan 

terdapat peningkatan pada tiap tahunnya. Persentase modal tetap pada tahun 2003 

sangat berbeda jauh dari modal tetap sesudahnya yakni sebesar 86,97% 

dikarenakan modal kerja yakni sebesar 13,03% digunakan setengah tahun saja. 

Banyak hal yang mempengaruhi perubahan modal kerja pada Proyek Peternakan, 

antara lain pakan, IB, obat - obatan, listrik. Untuk modal tetap dan tenaga kerja 

mengalami sedikit perubahan. Modal pakan pada tahun 2005 sebesar 

Rp.512.058.861,00 dan tahun 2006 sebesar Rp.792.006.600,00. Perubahan modal 

pakan pada tahun 2005 dan tahun 2006 sangat besar dikarenakan jumlah ternak 

pada pada tahun 2006 meningkat dari 151 ekor menjadi 161 ekor. Besarnya modal 

pakan tergantung dari jumlah ternak yang dipelihara dan fluktuasi harga pakan 

yang digunakan, maka menyebabkan biaya pakan semakin meningkat dan 
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sebaliknya. Modal untuk tenaga kerja diperlukan untuk menggaji tenaga kerja 

yang bekerja di Proyek Peternakan. Biaya pakan dan tenaga kerja setiap tahunnya 

mengalami perubahan karena merupakan modal kerja yang tidak habis dalam satu 

kali masa produksi yang setiap tahunnya terus mengalami perubahan, hal ini dapat 

dilihat pada lampiran 3. 

 

4. 4 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan 

perusahaan, dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap (Widodo 

dan Ngapuli, 1989). Biaya produksi yang dikeluarkan Proyek Peternakan GKSI 

Jatim terdiri atas biaya tetap dan biaya tidak tetap, yaitu : 

1. Biaya tetap terdiri atas : penyusutan-penyusutan, antara lain : penyusutan 

ternak, kandang, gudang, peralatan, sewa tanahdan tenaga kerja. 

2. Biaya tidak tetap terdiri atas : pakan, listrik, obat-obatan, IB, listrik, dan 

lain-lain. 

Biaya produksi yang dikeluarkan oleh Proyek Peternakan GKSI Jatim 

berbeda setiap tahun. Rincian perhitungan biaya produksi tahun 2003 sampai 

dengan 2006 tercantum pada tabel 6. 

Tabel 6. Biaya Produksi Proyek Peternakan GKSI Jatim tahun 2003 sampai 
tahun 2006 

Tahun Biaya Tetap 
(Rp) % Biaya Tidak Tetap 

(Rp) % Total Biaya 
(Rp) % 

2003 61.211.246 18,59 267.976.070 81,41 329.187.316 100,00 
2004 108.392.913 16,83 535.461.538 83,17 643.854.451 100,00 
2005 110.439.579 17,13 534.253.381 82,87 644.692.960 100,00 
2006 112.339.580 13,50 819.484.910 86,50 831.824.490 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 
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 Biaya tidak tetap berkisar antara 81,41-86,17% dari total biaya. Besarnya 

biaya pakan sangat tinggi, karena semua pengadaan pakan dilakukan melalui 

pembelian. Total biaya pada tahun 2003 sangat kecil dan jauh berbeda dengan 

tahun berikutnya dikarenakan kegiatan proyek dilaksanakan pada pertengahan 

tahun 2003, tepatnya bulan Juli. Biaya yang paling besar dikeluarkan oleh proyek 

peternakan adalah tahun 2006 sebesar Rp. 831.824.490, hal ini disebabkan karena 

jumlah ternak yang dipelihara pada tahun 2006 paling besar, yakni sebanyak 161 

ekor. Perubahan biaya pada tiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Banyak hal yang mempengaruhi peningkatan biaya salah satunya adalah 

jumlah ternak yang berpengaruh terhadap jumlah pakan yang dikonsumsi. 

Prosentase biaya pakan tahun 2003 sampai tahun 2006 mencapai 78 % - 80%. 

Rincian biaya produksi dari tahun 2003 sampai tahun 2006 terdapat pada lampiran 

4. 

 

4. 5. Penerimaan. 

Penerimaan adalah hasil kali antara produk yang dihasilkan dengan harga 

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

penjualan pedet, dan penjualan lain-lain. Untuk penjualan lain-lain merupakan 

panerimaan yang didapat dari penjualan kotoran, penjualan sapi jantan.  

Sumber penerimaan terbesar dalam usaha sapi perah adalah penjualan 

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

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

dihasilkan semakin banyak dan berpengaruh terhadap penjualan susu sehingga 
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akan berpengaruh pada penerimaan. Penerimaan Proyek Peternakan GKSI Jatim 

tahun 2003 sampai 2006 dapat dilihat pada tabel 7. 

 

Tabel 7. Penerimaan Proyek Peternakan GKSI Jatim tahun 2003 sampai 
tahun 2006 

Tahun No. Jenis 2003 (Rp) 2004 (Rp) 2005 (Rp) 2006 (Rp) 
1 Penjualan Susu 323.937.644 597.894.374 590.809.009 728.805.957
2 Penjualan Pedet 18.500.000 55.850.000 34.950.000 25.200.000
3 Pendapatan lain-lain - - 72.750.000 121.350.000

         Total Penerimaan 342.437.644 653.744.374 698.509.009 875.355.957
Sumber : Data Primer Diolah (2007) 
 

Penerimaan terbesar yang didapatkan dari Proyek Peternakan GKSI Jatim 

berasal dari penjualan susu. Pendapatan lain-lain berasal dari penjualan feses. 

Pada tahun 2003 dan 2004 belum mendapatkan pendapatan lain-lain karena feses 

yang ada belum dijual. Penerimaan ternak yang berasal dari pedet pada tahun 

2004 cenderung besar karena masih sedikit jumlah pedet yang digunakan sebagai 

replacemen. Terdapat peningkatan pendapatan susu dari tahun 2005 dan 2006 

yang cukup mencolok, karena terdapat penambahan jumlah ternak dan ternak 

berada pada puncak laktasi, yakni pada laktasi ke 3-4, dan pada umur 6-8 tahun 

sehingga produksi susu tinggi. Siregar (1990) menyatakan bahwa penjualan susu 

merupakan produk utama dalam usaha peternakan sapi perah disamping penjualan 

pedet, dan kotoran ternak.   

 

4. 6. Pendapatan 

Pendapatan merupakan selisih dari penerimaan dan biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Penerimaan terutama ditentukan oleh besar kecilnya 

produksi susu dan jumlah sapi laktasi, peternak yang memiliki jumlah sapi laktasi 
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lebih sedikit dari sapi tidak laktasi akan mengalami kerugian. Peternak yang 

memiliki sapi laktasi yang jumlahnya kurang dari 60 persen dari total ternak yang 

dimiliki mendapatkan pendapatan yang sedikit bahkan mengalami kerugian 

karena penerimaan yang diperoleh perusahaan tersebut tidak bisa menutupi biaya 

produksi yang dikeluarkan untuk biaya pakan ternak tersebut. Besar kecilnya 

pendapatan tergantung dari besar kecilnya penerimaan dan biaya produksi yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang berupa susu. Tingkat pendapatan 

Proyek Peternakan GKSI Jatim pada tahun 2003 sampai tahun 2006 dapat dilihat 

pada tabel 8. 

Tabel 8. Pendapatan Proyek Peternakan GKSI Jatim tahun 2003 sampai 
tahun 2006 

Tahun Penerimaan  
(Rp) 

Biaya  
(Rp) 

Pendapatan 
(Rp) 

2003 342.437.644 329.187.316 13.250.328 
2004 653.744.374 643.854.451 9.889.923 
2005 698.509.009 644.692.960 55.116.049 
2006 875.355.957 831.824.490 42.931.467 

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui pendapatan yang paling besar 

diperoleh proyek peternakan adalah tahun 2005 yaitu sebesar Rp. 55.116.049,00. 

Pendapatan pada tahun 2003 dan 2004 sangat kecil karena tidak terdapat 

pendapatan lain-lain yang berasal dari penjualan kotoran ternak. Hasil penelitian 

pada tabel 8 menunjukkan bahwa pendapat usaha yang diperoleh perusahaan dari 

tahun 2005 dan 2006 semakin meningkat karena dipengaruhi oleh pendapatan 

lain-lain yang berasal dari penjualan kotoran ternak yang jumlahnya sangat besar. 

. Keberhasilan usaha ternak sapi perah dapat dilihat dari besarnya  

pendapatan tidak sama dengan nol atau memperoleh keuntungan pendapatan 

merupakan hasil dari penerimaan (TR) dikurangi dengan biaya produksi (TC) 
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yang merupakan total dari biaya tetap dan biaya variabel.   TR – TC = pendapatan 

atau dapat disebut juga keuntungan.  

 

4. 7. Efisiensi Usaha 

Efisiensi usaha peternakan sapi perah Proyek Peternakan GKSI Jatim 

diukur dengan tingkat penerimaan dan biaya produksi. Keberhasilan usaha 

peternakan sapi perah selain dapat dilihat dengan pendapatan dapat juga dilihat 

dengan menggunakan R/C ratio. Usaha dikatakan layak bila R/C ratio lebih besar 

dari satu. Efisiensi usaha peternakan sapi perah Proyek Peternakan GKSI Jatim 

berdasarkan R/C ratio pada tahun 2005 dan 2006 dapat dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9. Efisiensi Usaha berdasarkan R/C ratio tahun 2003 sampai tahun 
2006 

Tahun Penerimaan  (R) 
(Rp) 

Biaya (C) 
(Rp) 

R/C Ratio 
 

2003 342.437.644 329.187.316 1,04 
2004 653.744.374 643.854.451 1,01 
2005 698.509.009 644.692.960 1,08 
2006 875.355.957 831.824.490 1,05 

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Tabel 9 menunjukkan bahwa efisiensi usaha Proyek Peternakan GKSI 

berdasarkan R/C ratio setiap tahun berbeda. Pada tahun 2004 hasil perhitungan 

efisiensi usaha berdasarkan R/C ratio hampir mendekati nilai 1, yakni 1,01. Hal 

ini disebabkan oleh jumlah biaya dan penerimaan yang hampir sama. Efisiensi 

usaha setelah tahun 2004 mengalami kenaikan karena di pengaruhi oleh 

penerimaan dan biaya produksi yang terus meningkat. 

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 atau biaya produksi. Suatu usaha dinyatakan layak 
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atau masih dalam tingkat efisiensi bila nilai R/C rasio sama dengan satu dan 

semakin besar nilai R/C rasio maka semakin besar tingkat efisiensinya 

(Wisnuadji, Harsono dan Suparmoko, 1979).   

Nilai R/C ratio yang diperoleh Proyek Peternakan GKSI sudah dapat 

dikatakan layak dikembangkan karena nilai yang diperoleh lebih dari satu, hal ini 

sesuai Soeharjo dan Patong (1973) menyatakan bahwa kelayakan usaha dapat 

dilihat dari R/C ratio yang mempunyai nilai sama dengan satu. Perhitungan dari 

efisiensi usaha pada proyek peternakan tertera pada lampiran 8. 

  

4. 8. Rentabilitas 

Rentabilitas merupakan kemampuan suatu usaha peternakan sapi perah 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Tingkat rentabilitas 

mencerminkan kemampuan modal dalam menghasilkan keuntungan maka dengan 

demikian tingkat rentabilitas yang tinggi dapat mencerminkan efisiensi yang 

tinggi pula. Rentabilitas Proyek Peternakan GKSI tahun 2005 dan 2006 dapat 

dilihat pada tabel  10.  

Tabel 10. Rentabilitas Proyek Peternakan GKSI tahun 2003 sampai tahun 
2006 

Tahun 2003 2004 2005 2006 
Rentabiltas 

% 0,56 0,37 2,03 1,38 

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Tabel 10 menunjukan bahwa rentabilitas Proyek Peternakan GKSI berbeda 

setiap tahun. Rentabilitas pada tahun 2003 sebesar 0,56 persen berarti bahwa 

peternak dapat mengembalikan modal selama 178,57 tahun atau 178 tahun 6 

bulan 3 hari. Rentabilitas yang diperoleh pada tahun 2004 memiliki penurunan 

yang sangat mencolok berkaitan dengan pendapatan yang kecil. Tinggi rendahnya 
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rentabilitas dipengaruhi beberapa faktor, yaitu volume penjualan, efisiensi 

manajemen terutama menekan biaya, produktivitas tenaga dan biaya modal. 

Tjiptoadinegoro (1989) menyatakan bahwa penentuan rentabilitas berguna untuk 

mengetahui hasil modal yang diputar dalam suatu usaha. Hasil rentabilitas usaha 

yang diperoleh Proyek Peternakan GKSI dikatakan buruk karena rentabilitas 1 – 

25% termasuk dalam kategori buruk. Perhitungan dari rentabilitas pada proyek 

peternakan tertera pada lampiran 8. 

 

4. 9. Break Event Point (BEP). 

Analisa Break Event Point adalah sebagai patokan bagi peternak dalam 

berusaha untuk mengetahui pada jumlah produksi atau penerimaan berapa usaha 

peternakan yang dijalankan tidak menderita kerugian dan juga tidak mendapatkan 

keuntungan. BEP menjadi target produksi minimal peternak dalam berusaha agar 

dapat menjalankan usaha dengan optimal. Seperti yang diungkapkan oleh 

Munawir (1990) bahwa nilai BEP dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana 

operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian atau 

dengan kata lain total penghasilan sama dengan total biaya.  Besarnya BEP hasil 

dan BEP harga dapat dilihat pada tabel 11. 

Tabel 11. Nilai BEP harga dan BEP hasil 

Tahun Harga 
Output (Rp) 

Hasil Produksi  
(lt) 

BEP harga  
(Rp) 

BEP hasil 
(lt) 

2003 1.894 171.033 1.924 173.805 
2004 1.950 306.612 2.099 330.181 
2005 2.093 282.278 2.283 308.023 
2006 2.449 297.593 2.795 339.658 

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 
 
 Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai BEP hasil dan nilai BEP harga pada 

tahun 2003 sebesar 173.805 liter dan Rp.1.924,00. Nilai BEP hasil dan nilai BEP 
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harga berada diatas harga output dan hasil yang diharapkan, maka perusahaan 

akan rugi, namun kenyataannya perusahaan tetap untung, hal ini dikarenakan 

penerimaan tidak hanya diperoleh dari penjualan susu saja, namun juga diperoleh 

dari penerimaan pedet atau dara dan pedapatan lain-lain. BEP hanya 

menggunakan produksi susu saja, karena produk utama dari sapi perah adalah 

susu. 

Seperti diketahui bahwa BEP merupakan patokan yang harus diketahui 

oleh perusahaan agar usahanya tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami 

keuntungan, maka dapat diketahui bahwa manfaat dari BEP ini, sebagai acuan 

untuk merencanakan pembukuan keuangan, agar perusahaan dapat melihat dan 

mengantisipasi, supaya jangan sampai usahanya berada di bawah BEP, apabila 

berada di bawah BEP maka perusahaan akan mengalami kerugian, sehingga  

sebaiknya di atas BEP supaya perusahaan mendapatkan keuntungan. Perhitungan 

BEP dapat dilihat pada lampiran 9. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan : 

1. Produksi susu ternak sapi perah di Proyek Peternakan GKSI dapat 

dikategorikan tinggi, dengan dihasilkannya produksi susu pada tahun 2006 

sebesar 11,04 liter/ekor/hari dengan kadar lemak 4,12%. Komposisi sapi 

perah laktasi sebanyak 41 persen dari total ternak. 

2. Biaya produksi pada Proyek Peternakan GKSI pada tahun 2006 sebesar 

Rp.831.824.490,00. Penerimaan pada Proyek Peternakan GKSI pada tahun 

2006 sebesar Rp.875.355.957,00. Pendapatan pada tahun 2006 sebesar 

Rp.42.931.467,00. Efisiensi Usaha pada pada tahun 2006 sebesar 1,05%. 

BEP harga tahun 2006 sebesar Rp. 2.694,00. Rentabilitas pada tahun 2206 

sebesar 1,38 persen. BEP hasil tahun 2006 sebesar 339.658liter/tahun. 

 

5.2 Saran 

1. Sebaiknya Proyek Peternakan GKSI Jatim memiliki lahan untuk hijauan 

sehingga bisa menekan biaya pakan. 

2. Adanya kandang khusus bagi ternak yang sakit sehingga mengurangi 

terjadinya penularan penyakit. 

3. Diperlukan pengawasan lebih terhadap sapi betina pasca melahirkan 

sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit endometritis. 

 
 



 47

DAFTAR PUSTAKA 

 

Akoso Budi, T. Manual Untuk Personel Pembantu Kesehatan Hewan. Tiara 
Wacana. Yogyakarta. 

Ati, H. 2007. Analisis Kriteri Investasi. Universitas Gunadarma. Jakarta. 

Atmadilaga, D.1991. Diskusi Panel Sumbangan Pendidikan Tinggi 
Peternakan Pada Pembangunan Peternakan. Bogor. 

Boediono. 1993. Ekonomi Mikro. BPFE. Yogyakarta. 

Bustam. 1983. Ekonomi Mikro. Rajawali Press. Jakarta. 

Chuzaemi, S dan Hartutik. 1989. Ilmu Makanan Ternak Khusus (Ruminansia). 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang. 

Hernanto,  F. 1991. Ilmu Usaha Tani. Penebar Swadaya. Jakarta  

_________. 1993. Analisa Laporan Keuangan. Fakultas Ekonomi Universitas 
Gajah Mada. Yogyakarta. 

John Moran, Dr. 2000. Proyek Manajemen Pakan Ternak Sapi Perah Di 
Indonesia. Surabaya. 

Marzuki. 1989. Metode Riset. BPFE. Yogyakarta 

Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES. Jakarta. 

Mulyadi. 1999. Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa. 
Edisi ke-2. Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta. 

Muljana. 1995. Pemeliharaan dan Kegunaan Sapi Perah. CV Aneka. 
Semarang. 

Munawir, S. 1990. Analisa Laporan Keuangan. Penerbit Liberty. Yogyakarta. 

Nazarudin dan Viviani, T. 1991. Petunjuk Praktis Usaha Peternakan; Suatu 
Rangkuman. Penerbit Mahkota. Jakarta. 

Noegroho, B.A. 1990. Ilmu Usaha Peternakan. LUW-Animal Husbandry 
Project. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang. 

Noegroho, Wisaptiningsih dan Fanani, Z. 1991. Ilmu Usaha Tani. Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya. Malang. 

Prawirokusumo, S. 1990. Ilmu Usaha Tani. Universitas Gadjah Mada. 
Yogyakarta.  



 48

Purwanto. 1983. Produktivitas dan Distribusi Pendapatan Sektoral di 
Indonesia. Laporan Penelitian Universitas Sudirman. Purwokerto. 

Radiks, P. 1997. Analisis Biaya dan Manfaat. Rineka Cipta. Jakarta. 

Rasyaf, M. 1996.  Memasarkan Hasil Peternakan. Penebar Swadaya. Jakarta. 

Riyanto, B. 1993. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yayasan Badan 
Penerbit Gadjah Mada. Yogyakarta. 

Sarwiyono, Sudjowardojo, dan Susilowati. 1990. Manajemen Produksi Ternak 
Perah. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang. 

Siregar, S. 1995. Sapi Perah : Jenis, Teknik Pemeliharaan dan Analisa Usaha. 
Penebar Swadaya. Jakarta. 

Soehadji. 1995. Strategi dan Kebijaksanaan  Pembangunan Peternakan di 
Indonesia. Departemen Pertanian. Direktorat Jendral Peternakan. 
Unibraw.Malang. 

Soekartawi. 1993. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian : Teori dan Aplikasinya. 
CV Radja Grafindo Persada. Jakarta. 

_________. 1995. Analisis Usaha Tani. UI Press. Jakarta. 

Suad, H dan Suwarsono, M. 2000. Studi Kelayakan Proyek. UPP AMP YKPN. 
Yogyakarta. 

Sudono, A. 1985. Produksi Sapi Perah. Jurusan Ilmu Produksi Ternak. Fakultas 
Peternakan Institut Pertanian Bogor. Bogor 

Sudono, A, Rosdiana, R, F dan Setiawan, B, S. 2003. Beternak Sapi Perah 
Secara Intensif. Agromedia pustaka. Jakarta. 

Suherman, R. 1991. Pengantar Teori Ekonomi. Duta Jasa. Surabaya. 

Supanit dan Wanapit. 1987. Effect of Chopping of Rice Straw on Intake and 
Digestibility by Water Buffaloes. The Organizing Commite 4th AAAP 
Congres Homiton New Zealand. 

Syarief dan Sumoprastowo. 1985. Ternak Perah. CV Yasaguna. Jakarta 

Taylor,E. R. 1977. Scientific Farm Animal Production. Fifth Edition. An 
Itroduction To Animal Scientific by Prentice Hall, Inc. 

Tjiptoadinegoro, R. 1989. Neraca Perusahaan. Padnya Paramitha. Jakarta. 

Wasis. 1992.  Pengantar Ekonomi Perusahaan.  Alumni Bandung. Bandung. 

Winantia. 1985. Susu dan Cara Pengumpulan Susu. Alih bahasa dari Milk and 
Winning Fapet Unibraw. Malang.   

 
 


