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THE ANALYSIS OF FARM GATE PRICES AND ITS IMPLICATION TO 
FRESH MILK PRICE LEVEL 

(A Study Over Small Scale Dairy Farming of Malang and Blitar Regencies) 
 
 

ABSTRACT 
 

This research was took place in Salam Village, Ngantang District of Malang 
Regency Area and Barurejo Village, Krisik District of Blitar Regency Area, on 
December 2007. The object of this research were 50 small scale dairy farmers as 
respondens. The methode was survey methode by purposive sampling. 

The result showed that forage’s cost, concentrate feed’s cost and family 
labour were the highest percentage of production cost component. Farm gate price 
calculation figure the fresh milk price out was feasible when the forage and family 
labour were not involved, which is value as Rp.1.904,82/liter/each 
livestock/day/farm; Rp.2.284,12/ liter/total livestock/day/farm; and 
Rp.1.532,10/liter/productive cow/day/farm for Salam Village and Rp. 1.545,57/ 
liter/each livestock/day/farm; Rp. 2.039,02/ liter/total livestock/day/farm; and Rp. 
1.313,47/ liter/productive cow/day/farm for Barurejo Village. Sensitivity analysis 
showed that Barurejo Village has higher risk on disturbance when there was the 
increase of forage and concentrate feed’s cost then Salam Village. 

The conclution was there is the fact that forage and concentrate feed are the 
most sensitive component on the price increase. It was suggested to calculate the 
unit cost per 1 liter fresh milk (FGP) before decide the fresh milk price in order to 
get the feasible cost upon the FGP. Beside, in order to reach the higher 
production, it was also suggested to increase the number of cow credit for farmer. 
 
 
Keywords : farm gate price, small scale dairy farming, implication, family labour  
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ANALISIS FARM GATE PRICE DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 
TINGKAT HARGA SUSU SEGAR  

(Studi Pada Usaha Ternak Sapi Perah Rakyat di Kabupaten Malang dan 
Blitar) 

 
 

RINGKASAN 
 

Produksi susu segar dalam negeri saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan 
industri pengolahan susu, hal ini menyebabkan persaingan antar IPS untuk 
mendapatkan bahan baku berupa susu segar. Untuk mendapatkannya, salah satu 
alternatif yang diambil adalah dengan meningkatkan harga beli susu ditingkat 
peternak. Penawaran tersebut menyebabkan harga susu segar mengalami kenaikan 
yang cukup tinggi. Kenaikan harga susu di tingkat peternak tanpa 
memperhitungkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternak menyebabkan 
kenaikan harga susu tidak memberikan keuntungan yang maksimal kepada 
peternak, oleh karena itu perlu dilakukan analisa farm gate price untuk 
mengetahui berapa harga susu segar yang layak diterima oleh peternak sehingga 
mereka tidak mengalami kerugian dalam usahanya. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui farm gate price untuk 
tiap 1 liter susu serta untuk menganalisis harga susu segar yang telah ditetapkan 
oleh IPS saat ini. Kegunaan dari penelitian ini sebagai informasi dan 
pertimbangan bagi instansi yang terkait dalam menetapkan harga susu. 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Dusun Salam Kecamatan Ngantang 
Kabupaten Malang dan Dusun Barurejo Kecamatan Krisik Kabupaten Blitar. 
Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2007. Materi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah petani ternak sapi perah rakyat sebanyak 50 orang responden. 
Metode yang digunakan adalah metode survei. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan secara purposive sampling.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa biaya pakan hijauan, 
konsentrat, dan tenaga kerja keluarga merupakan komponen biaya produksi yang 
paling tinggi persentasenya. Perhitungan FGP dari responden diperoleh bahwa 
harga layak yang diterima oleh responden ialah farm gate price jika biaya hijauan 
dan tenaga kerja keluarga tidak dihitung, yaitu Rp.1,904.82/liter/ST/hari/farm; 
Rp.2,284.12/liter/jumlah ternak/hari/farm; Rp.1,532.10/liter/jumlah betina produktif yang 
dimiliki/hari/farm untuk Dusun Salam dan Rp.1,545.57/liter/ST/hari/farm; Rp.2,039.02/ 
liter/jumlah ternak/hari/farm; dan  Rp.1,313.47/ liter/jumlah betina produktif/hari/farm 
untuk Dusun Barurejo. Analisa sensitivitas juga menunjukkan bahwa Dusun 
Barurejo merupakan daerah yang paling beresiko dibandingkan dengan Dusun 
Salam apabila terjadi kenaikan harga pakan hijauan dan konsentrat.  

Kesimpulan yang didapat adalah bahwa pakan hijauan dan konsentrat 
merupakan komponen biaya produksi yang paling sensitif terhadap perubahan 
harga. Disarankan sebelum menentukan harga susu segar, sebaiknya dihitung 
terlebih dahulu unit cost untuk setiap 1 liter susu segar sehingga diperoleh harga 
layak yang nilainya di atas farm gate price (FGP) selain itu untuk meningkatkan 
produksi, dapat dilakukan dengan penambahan unit sapi perah melalui pengadaan 
kredit sapi perah, mengingat masih rendahnya penguasaan ternak dari tiap 
responden. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan 

sektor pertanian yang memiliki nilai strategis, antara lain dalam memenuhi 

kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk, 

peningkatan rata-rata pendapatan penduduk, dan penciptaan lapangan pekerjaan. 

Peningkatan kebutuhan ini dapat dibuktikan dalam Laporan Dinas Peternakan 

Tingkat I Jawa Timur, bahwa produksi susu pada tahun 2005 adalah sebesar 

239.907,7 ton per tahun atau rata-rata 657,281 ton per hari dan mengalami 

peningkatan sebesar 1,83 persen menjadi 244.299,8 ton per tahun pada tahun 2006 

(Anonymousc, 2008).  

Hal ini juga sejalan dengan Kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Besarnya potensi sumber 

daya alam yang dimiliki Indonesia memungkinkan pengembangan subsektor 

peternakan sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia. 

Salah satu komponen dari subsektor peternakan yang memiliki banyak manfaat 

dan berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia adalah agribisnis persusuan. 

Kondisi geografis, ekologi, dan kesuburan lahan di beberapa wilayah Indonesia 

memiliki karakteristik yang cocok untuk pengembangan agribisnis persusuan. 

Selain itu, dari sisi permintaan, produksi susu dalam negeri masih belum 

mencukupi untuk menutupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Saat ini produksi 
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dalam negeri baru bisa memasok tidak lebih dari 30% dari permintaan nasional, 

sisanya 70% berasal dari impor.  

Ada banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari importasi produk-

produk susu. Di antara kerugian tersebut ialah terkurasnya devisa nasional, 

hilangnya kesempatan terbaik (opportunity loss) yang berasal dari 

menganggurnya atau tidak dimanfaatkannya potensi sumber daya yang ada untuk 

pengembangan agribisnis persusuan, dan hilangnya potensi revenue yang 

seharusnya diperoleh pemerintah dari pajak apabila agribisnis persusuan 

dikembangkan secara baik. Mengingat potensi sumberdaya alam Indonesia yang 

besar bagi pengembangan agribisnis persusuan, adalah ironis jika sebagian besar 

dari kebutuhan susu Indonesia masih harus diimpor. Dengan demikian, sudah 

sewajarnyalah bila pemerintah perlu berupaya keras meningkatkan pangsa pasar 

(market share) para pelaku pasar domestik dalam agribisnis persusuan Indonesia.  

Investasi dalam bidang peternakan, khususnya sapi perah, sangat 

menjanjikan. Dalam beberapa bulan terakhir, harga susu dunia telah mengalami 

kenaikan yang cukup tajam, hanya dalam waktu empat bulan kenaikannya telah 

mencapai lebih dari 40 %. Sebenarnya, kenaikan harga tersebut, telah diantisipasi 

sebelumnya. Terutama disebabkan oleh kenaikan bahan baku pakan sebagai 

sumber bioetanol, selain itu diakibatkan pula oleh permintaan konsumen akan 

susu yang meningkat, namun tidak diimbangi oleh kemampuan produksinya. 

Dampaknya terasa pula di Indonesia, yaitu bahwa harga bahan baku susu impor 

yang digunakan oleh Industri Pengolah Susu, saat ini berkisar antara Rp 4.800,00 

– Rp 5.000,00 per liter. Secara otomatis harga tersebut telah menyebabkan daya 

beli Industri Pengolah Susu di dalam negeri pun meningkat. Semula sekitar 
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Rp2.200/liter kini menjadi sekitar Rp3.300,00 per liter dengan kualitas terbaik 

(TPC di bawah 500.000 kuman/cc dan TS sekitar 12 %). Kondisi ini telah 

mengakibatkan pula harga susu di tingkat peternak pun mengalami kenaikan, 

semula sekitar Rp.2.100,00/liter menjadi sekitar sekitar Rp.2.800,00/liter. 

Kenaikan harga ini telah merangsang peningkatan produksi di dalam negeri 

(Anonymousb, 2007).  

Selama belasan tahun, saluran pemasaran susu segar yang ada di Jawa Timur 

membentuk suatu pola pasar monopsoni. Dimana dalam pasar monopsoni hanya 

terdapat satu orang pembeli dan dalam pasar monopsoni susu segar yang 

bertindak sebagai pembeli adalah PT. Nestle Indonesia. Sebagai pembeli tunggal, 

PT. Nestle memiliki wewenang untuk menentukan harga beli susu segar dari 

peternak, sedangkan peternak (sebagai produsen) tidak memiliki kuasa untuk 

menentukkan harga. Kualitas/standar mutu dan harga susu segar, semua itu telah 

ditetapkan oleh PT. Nestle. Berapapun harga yang ditetapkan oleh PT. Nestle 

peternak hanya dapat menerimanya karena mereka (peternak) memiliki sifat 

ketergantungan terhadap Nestle sebagai pembeli tunggal, karena peternak tidak 

memiliki pilihan (pasar) lain untuk menjual produk peternakannya. Hal tersebut 

sempat membuat dunia agribisnis persusuan di Jawa Timur kolaps karena adanya 

kuota susu yang ditetapkan oleh PT. Nestle selain itu banyak peternak rakyat yang 

gulung tikar karena produk susu segar milikinya tidak diterima oleh PT. Nestle 

karena tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Namun, kondisi 

tersebut kini telah berubah. Dalam Industri Pengolahan Susu (IPS) saat ini, PT. 

Nestle tidak lagi menjalankan perannya sebagai pembeli tunggal atas produk susu 

segar karena saat ini banyak bermunculan Industri Pengolahan Susu (IPS) baru, 
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untuk wilayah Jawa Timur sendiri saat ini terdapat empat IPS besar selain PT. 

Nestle, yaitu PT Greenfield Indonesia, PKIS Sekar Tanjung, PT Indomurni Dairy 

Industry (IMDI), dan Perusahaan Susu Mulia (Anonymous, 2006). Kemunculan 

IPS – IPS baru tersebut tentu saja menyebabkan permintaan akan susu segar 

meningkat setiap tahunnya. Pasar susu segar di Jawa Timur khususnya, tidak lagi 

berupa pasar monopsoni tetapi telah menjadi pasar oligopsoni. Sementara itu 

produksi susu segar dalam negeri yang jumlahnya masih sedikit, menyebabkan 

persaingan antar IPS untuk mendapat bahan baku susu segar pun tak dapat 

terelakkan. Salah satu jalan yang ditempuh oleh IPS-IPS baru tersebut untuk 

menarik peternak agar mau menjual produknya kepada mereka adalah dengan 

menaikkan harga beli susu segar di tingkat peternak.   

Tingginya harga beli (farm gate price) susu segar yang ditawarkan oleh IPS-

IPS baru tersebut membuat peternak banyak yang beralih dari PT. Nestle karena 

merasa harga beli yang ditetapkan oleh PT. Nestle nilainya tidak lagi 

menguntungkan.  Aksi peternak tersebut telah membuat PT. Nestle sebagai IPS 

terbesar di Jawa Timur, mengalami kekurangan bahan baku susu segar sekitar 

640.000 ton susu segar setiap harinya (Sutejo, 2006). Oleh karena itu, saat ini PT. 

Nestle mencoba menerapkan pola baru dengan ikut menaikkan harga beli susu 

segar di kalangan peternak. Disisi lain, PT. Nestle memiliki target bahwa pada 

akhir tahun 2008 mereka (PT. Nestle) dapat memenuhi kuota pengolahan 

sebanyak 1 juta ton susu/hari. Fenomena seperti ini tentu saja akan sangat 

menguntungkan bagi para peternak sapi perah yang ada, ditambah lagi dengan 

meningkatnya harga beli susu segar yang mencapai harga Rp. 2982,00/liter. 

Kondisi seperti ini akan memberikan dampak positif bagi kebangkitan dunia 
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peternakan Indonesia, khususnya untuk membangkitkan kembali industri 

peternakan sapi perah di wilayah Jawa Timur. 

Perkiraan peningkatan konsumsi tersebut merupakan peluang yang harus 

dimanfaatkan dengan baik untuk turut meningkatkan kondisi perekonomian 

rumah tangga peternak. Kondisi produksi susu segar Indonesia saat ini, sebagian 

besar (91%) dihasilkan oleh usaha rakyat dengan skala usaha 1-3 ekor sapi perah 

per peternak. Skala usaha ternak sekecil ini jelas kurang ekonomis karena 

keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan susu hanya cukup untuk 

memenuhi sebagian kebutuhan hidup. Dari sisi produksi, kepemilikan sapi perah 

per peternak perlu ditingkatkan.  

Hal yang mendominasi rendahnya tingkat kehidupan sebagian besar petani 

ternak di Jawa Timur adalah mengenai penentuan harga susu yang layak diterima 

oleh petani ternak sehingga tidak akan mengalami kerugian. Untuk itu perlu 

diadakan suatu analisa guna mengetahui secara pasti tingkat harga susu yang akan 

diterima oleh petani ternak sapi perah. Salah satu alat analisis yang dapat 

digunakan untuk mengetahui tingkat harga susu yang diterima oleh petani ternak 

sapi perah adalah dengan menggunakan farm gate price, yaitu harga susu yang 

diterima oleh petani ternak ditempat usahanya (Gittinger, 1986). Analisa ini 

digunakan untuk memudahkan pengelolaan terutama dalam hal pemasaran 

sehingga dapat diketahui standar harga susu yang berlaku. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permintaan masyarakat akan susu semakin meningkat, baik susu dalam 

bentuk segar maupun dalam bentuk awetan dikarenakan susu sebagai salah satu 
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bahan pangan asal ternak yang memiliki kandungan gizi yang tinggi. Hal ini juga 

disebabkan karena susu sebagai bahan makanan pokok bagi balita, anak-anak, dan 

dewasa yang kebutuhan konsumsinya cenderung semakin meningkat. Selain itu, 

meningkatnya harga beli susu dari peternak oleh IPS, hingga hampir mencapai 

titik Rp. 2.982,00 per liter, memberikan suatu rangsangan tersendiri bagi petani 

ternak sapi perah untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas susu yang 

dihasilkannya. Keadaan seperti ini merupakan suatu potensi yang besar bagi 

petani ternak sapi perah untuk meningkatkan produktivitas sapi perah yang 

dimilikinya sehingga dapat meningkatkan tingkat kehidupan petani ternak sapi 

perah tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat 

dalam penelitian ini adalah berapa harga susu segar yang layak (keadaan dimana 

peternak tidak untung dan tidak rugi atau impas) diterima oleh petani ternak sapi 

perah sehingga mereka tidak mengalami kerugian. 

 

1.3 Tujuan 

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui farm gate price untuk setiap 1 liter susu segar yang 

diterima oleh petani ternak sapi perah dari dua daerah yang berbeda, yaitu 

Dusun Salam (Kabupaten Malang) dan Dusun Barurejo (Kabupaten 

Blitar).  
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2. Untuk menganalisis harga susu segar yang telah ditetapkan oleh IPS 

melalui KUD di Dusun Salam (Kabupaten Malang) dan Dusun Barurejo  

(Kabupaten Blitar). 

 

1.4 Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna : 

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi instansi terkait dalam 

menetapkan harga susu per liter. 

2. Sebagai acuan bagi petani ternak untuk mengetahui besarnya keuntungan 

yang didapat dari usaha ternak sapi perah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Perah 

Sapi perah adalah ternak dan bibit sapi yang dipelihara dengan tujuan utama 

untuk menghasilkan susu. Ternak dihitung berdasarkan satuan unit ternak. Unit 

ternak menurut Widodo (1984) adalah satuan ternak yang setara dengan seekor 

sapi perah berdasarkan umur dan bobot badan.  

Sapi jenis temperate yang diketemukan di daerah tropik ialah sapi Holstein, 

Jersey, dan Brown Swiss. Apabila tipe sapi perah temperate akan ditempatkan di 

daerah dengan ketinggian 0 m dari permukaan air laut sampai ketingggian sedang 

akan memerlukan standar yang sangat tinggi persyaratan pengendalian penyakit, 

makanan ternak, dan pengelolaannya. Di negara-negara tropik yang tidak 

mempunyai bangsa sapi perah lokal dengan pengendalian penyakit hewan dan 

standar pengelolaan dan makanan ternak yang tinggi, cara yang paling baik adalah 

mengimpor tipe sapi perah temperate yang berproduksi tinggi (Reksohadiprojo, 

1984). 

Sapi perah yang banyak dipelihara di Indonesia pada umumnya adalah dari 

jenis bangsa Friesian Holstain dan Peranakan Friesian Holstain (PFH) yang 

merupakan hasil dari persilangan sapi lokal dengan sapi Friesian Holstain (FH) 

yang berasal dari negeri Belanda. Bangsa sapi perah dapat memproduksi susu 

rata-rata 4.000-4.500 kg per tahun dengan kadar lemak 3,45 persen. Ciri-ciri 

utama dari sapi perah FH pada umumnya adalah berwarna hitam putih dengan ciri 

pada bagian bawah lutut dan ujung ekor juga berwarna putih (Anonymous, 1986).  
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Bangsa PFH dengan produksi susu 15 liter per hari di dapat dengan 

manajemen yang baik, yaitu semua input terpenuhi misalnya kebutuhan 

konsentrat yang memadai, hijauan pakan ternak terpenuhi, pelayanan kesehatan, 

inseminasi buatan yang tepat, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sapi perah 

yang dikelola dengan manajemen yang kurang baik, produksi susu yang 

didapatkan sekitar 8 liter per hari. 

Tujuan utama dari usaha peternakan sapi perah adalah memperoleh produk 

susu secara kuantitas dan kualitas yang cukup baik yang didasarkan pada produksi 

susu per ekor per hari yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan usaha 

ternak sapi perah. Produksi susu dapat ditingkatkan dengan pemberian hijauan dan 

konsnetrat sesuai dengan kebutuhan ternak, yaitu sebesar 2,5 sampai 3% bahan 

kering dari bobot badan ternak, sedangkan untuk kebutuhan serat kasar sebanyak 

15 sampai 18% dari bahan kering. 

 

2.2 Susu 

Susu disebut-sebut sebagai makanan yang hampir sempurna karena 

mengandung protein, karbohidrat, lemak, mineral, enzim-enzim, gaas serta 

vitamin. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) susu segar itu merupakan 

cairan yang berasal dari ambing sapi sehat dan bersih yang diperoleh dari cara 

pemerahan yang benar serta kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah 

suatu apapun dan belum mendapat perlakuan apa pun (Anonymousd, 2008). 

Purnomo dan Adiono (1985) mengatakan bahwa rata-rata zat yang 

terkandung dalam susu, yaitu lemak 3,9%, protein 3,4%, laktosa 4,8%, kadar abu 

0,72% dan kadar air 87,1%. Bagi hewan mamalia yang baru lahir, susu 
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merupakan sumber makanan utama dan dapat pula menjadi bagian penting dari 

bahan makanan manusia berapa pun usianya. Komposisi susu mudah dicerna dan 

kandungan mineral serta vitaminnya yang sangat tinggi menjadikan susu sebagai 

sumber bahan makanan yang essensial. Susu juga merupakan sumber bahan 

makanan yang fleksibel yang dapat diatur kadar lemaknya sehingga dapat 

memenuhi selera konsumen (Anshari, 1999). 

Susu sebagai bahan makanan hasil produksi ternak perah yang mengandung 

zat nutrisi dalam proporsi yang seimbang dan  dibutuhkan oleh tubuh manusia. 

Komponen dalam susu antara lain, lemak, protein, laktosa, kalsium, phospor, dan 

vitamin, dimana semua unsur tersebut mudah dicerna di dalam tubuh maupun 

darah (Khomson, 2003). 

 

2.3 Usaha Peternakan Sapi Perah 

Perusahaan peternakan ialah suatu usaha ternak yang dijalankan secara 

teratur di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil yang 

meliputi kegiatan pemeliharaan ternak untuk menghasilkan ternak, susu, telur, 

daging, atau hasil samping lainnya dengan jumlah pemeliharaan ternak banyak 

(skala usaha lebih besar dari skala usaha yang ditetapkan untuk peternakan 

rakyat), sedangkan peternakan rakyat diartikan sebagai suatu usaha untuk 

perusahaan peternakan, serta masih perlu pembinaan, pengembangan, dan 

pengawasan oleh pemerintah daerah (Reksohadiprodjo, 1984). 

Usaha peternakan sapi perah merupakan satu proses produksi sehingga 

faktor-faktor yang efisien dapat meningkatkan pendapatan peternak. Menurut 

Atmadilaga (1991) menjelaskan bahwa usaha peternakan adalah kegiatan usaha 
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dalam meningkatkan manfaat ternak melalui operasional penerapan teknik 

tertentu yang secara ekonomis menguntungkan. 

Saat ini di daerah tropik sekurang-kurangnya terdapat terdapat peternakan 

sapi perah : 1) produsen tingkat pedesaan; 2) peternakan sapi perah, biasanya 

skala menengah, namun banyak pula yang skala kecil; 3) produsen skala besar. 

Secara teoritis peternak sapi perah dapat memilih cara beternak sapi perah 

umpamanya dengan (Reksohadiprodjo, 1984) : 

1. Menggunakan sapi lokal yang telah menyesuaikan diri dengan lingkungan 

hidup setempat, dengan seleksi didapat sapi yang berproduksi tinggi. 

2. Memasukkan sapi impor yang berproduksi tinggi dari daerah sejuk, dengan 

seleksi didapat sapi yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup 

tropik. 

3. Memasukkan sapi impor yang berproduksi tinggi dari daerah sejuk dengan 

pengelolaan yang baik, pengaruh buruk berupa faktor tropik dapat dikurangi. 

4. Memasukkan sapi impor pejantan dan atau semen untuk pemuliaan sapi lokal 

yang rendah produksinya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tipe sapi stabil 

atau sapi hasil silang yang spesifik. 

 

2.4 Kondisi Usaha Peternakan Indonesia 

Usaha peternakan merupakan salah satu usaha yang dilakukan seseorang di 

tempat tertentu dimana perkembangbiakan ternaknya dan manfaatnya diatur dan 

diawasi oleh peternak tersebut. Secara umum usaha peternakan memiliki beberapa 

tujuan, yaitu : 
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1. Mencukupi kebutuhan rakyat akan protein hewani dan bahan yang bermutu 

tinggi lainnya. 

2. Mewujudkan terbentuknya perkembangan industri susu perdagangan yang 

berasal dari ternak. 

3. Mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat terutama peternak. 

(Anonymousa, 1986) 

Kebijaksanaan pemerintah dalam mengembangkan sapi perah di Jawa 

Timur diarahkan pada usaha peternakan rakyat dengan pembinaan melalui 

koperasi. Tingkat pendapatan yang diperoleh peternak ditiap daerah berbeda-beda, 

tergantung dari berbagai faktor, salah satunya adalah kemampuan peternak dalam 

menggunakan faktor-faktor produksi. Tujuan dari usaha peternakan sapi perah 

secara ekonomis, yaitu usaha yang mendatangkan keuntungan dengan 

menggunakan prinsip ekonomi. Faktor-faktor yang penting dalam usaha beternak 

sapi perah terletak pada kemampuan peternak dalam menggabungkan beberapa 

faktor produksi, antara lain : tata laksana, besarnya usaha, dan biaya produksi 

(Sudono, 1992). 

Menurut Wahyono (1990), karakteristik peternakan rakyat meliputi : 

1. Ternak yang dipelihara oleh petani ternak kecil, baik yang memiliki tanah atau 

tidak dan pada umumnya dilakukan sebagai usaha sambilan. 

2. Ternak dipelihara dalam jumlah kecil dengan cara semurah-murahnya dalam 

rangka pembagian kerja di antara anggota keluarga. 

3. Penjualan ternak dilakukan hanya bila membutuhkan uang tunai, jadi tidak 

didasarkan atas perhitungan ekonomi produksi. 
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2.5 Skala Usaha 

Ukuran dan jenis usaha tani berkisar dari sebidang kecil usaha tani dengan 

luas areal kurang dari satu hektar sampai perusahaan pertanian, baik yang dikelola 

oleh negara maupun swasta (Mahekam dan Malcolm, 1990). 

Jumlah ternak yang lebih besar diharapkan dapat mengurangi biaya 

produksi, karena dengan bertambahnya jumlah ternak yang diusahakan, maka 

peternak dapat melaksanakan praktek produksi yang lebih baik, efisiensi 

penggunaan tenaga kerja dan peralatan. Untuk meminimalisasi biaya, peternak 

harus memutuskan tentang besar volume usaha tani sehingga tidak terlalu kecil, 

yang akan menggambarkan skala yang tidak ekonomis atau tidak terlalu besar 

yang melampaui kemampuan-kemampuan pengelolaan (Noegroho, 

Wisaptaningsih dan Fanani, 1991). 

 

2.6 Biaya Produksi 

Biaya dalam pengertian ekonomi merupakan suatu korbanan yang harus 

dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang yang siap dipakai oleh konsumen. 

Dalam pengertian ekonomi, biaya adalah hasil perkalian dari kuantitas faktor-

faktor produksi dengan harga satuannya sehingga besar kecilnya kuantitas dan 

tingginya harga mempengaruhi jumlah biaya (Soedarsono, 1986). 

Produksi adalah setiap usaha manusia yang membawa benda ke dalam suatu 

keadaan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya 

lebih baik (Hernanto, 1989). Dari definisi biaya dan produksi tersebut, maka 

definisi biaya produksi adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk 
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menghasilkan produk yang dinilai dengan uang atau dengan pengertian lain, biaya 

produksi adalah besarnya nilai pengeluaran (Kartosapoetra, 1988). 

Menurut Sugiri (1987), biaya produksi merupakan biaya yang timbul dari 

penyelenggaraan proses produksi. Biaya produksi memegang peranan yang 

penting dalam memegang mengambil keputusan dari suatu usaha, jumlah output 

yang dihasilkan dari jumlah usahanya dengan harga jual tertentu dan dipengaruhi 

oleh biaya produksi. Biaya produksi suatu output dalam kegiatan suatu usaha tani 

sangat tergantung penggunaan teknologi serta faktor produksi yang tersedia. 

Semakin tinggi teknologi yang digunakan akan berakibat semakin mahal biaya 

produksi yang dipakai sehingga menyebabkan mahalnya harga di tingkat produsen 

atau peternak (Noegroho dkk, 1991). 

Prawirokusumo (1991) berpendapat bahwa biaya produksi dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu : 

1. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang tidak berubah walaupun jumlah 

produksi berubah atau tidak terpengaruh oleh besar kecilnya produksi dan 

penggunaan produksi tidak habis dalam sekali masa produksi. 

2. Biaya tidak tetap (variable cost) adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan 

peternakan atau produsen yang besar kecilnya tergantung pada besar kecilnya 

produksi. 

Besarnya biaya produksi yang dikeluarkan menentukan besarnya harga 

pokok dari produk yang dihasilkan. 
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2.7 Penerimaan 

Penerimaan merupakan nilai dari jumlah produk yang dihasilkan dikalikan 

dengan harga jual per unitnya (Mahekam dan Malcolm, 1990). Sumber 

penerimaan usaha peternakan adalah penjualan hasil-hasil ternak, yaitu daging, 

susu, telur, pupuk kandang serta penjualan dari ternak itu sendiri. Jumlah 

penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses produksi dan 

disebut pendapatan kotor usaha tani atau nilai produksi yang didefinisikan sebagai 

nilai produk total usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik dijual maupun 

tidak dijual. 

Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh produsen dari hasil penjualan 

output (Wisaptaningsih dan Hariyono, 1993). Riyanto (1993) menyatakan bahwa 

jumlah penerimaan yang akan diterima dari suatu proses produksi dapat 

ditentukan dengan mengalikan produksi yang dihasilkan dengan harga produksi. 

Siregar (1995) menyatakan bahwa penerimaan usaha sapi perah terdiri dari 

penjualan susu, penjualan sapi yang tidak produktif, penjualan pedet dan 

penjualan pupuk kandang. Sumber penerimaan utama dan terbesar adalah dari 

penjualan susu sehingga besar kecilnya usaha penerimaan sapi perah tergantung 

dari susu yang dihasilkan dan harga penjualan susu. 

 

2.8 Keuntungan atau Laba 

Selisih penerimaan tunai usaha tani dengan pengeluaran usaha tani disebut 

keuntungan (farm net cash flow). Tjondrokusumo (1990) berpendapat bahwa 

keuntungan suatu usaha diperoleh dari pengurangan total penerimaan dengan total 

biaya produksi. 
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Pendapatan suatu usaha dapat diketahui dari pengurangan total penerimaan 

dengan biaya produksi. Noegroho, Wisaptaningsih dan Fanani (1991) 

menjelaskan bahwa pendapatan usaha ternak menggambarkan imbalan yang 

diperoleh rumah tangga petani ternak dari penggunaan faktor-faktor produksi 

kerja, pengelolaan dan modal yang diinvestasikan pada usaha tersebut. Analisa 

pendapatan dapat memberikan bantuan untuk mengukur keberhasilan suatu usaha 

dan dapat mengevaluasi kegiatan usaha tani dalam satu tahun. 

Adiwilaga (1983) menyatakan bahwa didalam perhitungan keuntungan bagi 

peternak harus memperhatikan serta membandingkan antara harga barang di 

pasaran dengan biaya produk agar dapat dihitung untung rugi dari suatu usaha 

yang bersangkutan. 

 

2.9 Farm Gate Price 

Penentuan harga susu adalah salah satu cara untuk meningkatkan komposisi 

dan mutu higienis susu segar dan menghindarkan dari pemalsuan. Pada dasarnya 

dalam menentukan harga susu harus memenuhi dua kondisi, yaitu harga yang 

akan dibayar atas susu harus sesuai dengan nilai susu yang tergantung pada 

jumlah dan komposisi serta mutu higienis. Peternakan bukan hanya menerima 

harga yang layak, tetapi mereka harus yakin bahwa harga tersebut layak (Padaga 

dan Purnomo, 1994).  

Menurut Gittinger (1986), yang dimaksudkan dengan farm gate price adalah 

tingkat harga yang diterima oleh petani pada saat mereka menjual hasil 

pertaniannya atau harga yang diterima peternak di tempat usaha. 
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Penentuan farm gate price ditingkat petani ternak adalah dengan cara petani 

ternak menetapkan harga untuk satu liter susu, besarnya diperoleh dari jumlah 

total biaya produksi per liter dibagi dengan hasil produksi susu per liter (Gittinger, 

1986). 

Farm gate price mencerminkan dua tipe harga, yaitu harga yang diterima 

dan harga yang dibayarkan kepada petani ternak. Data harga penerimaan 

memberikan informasi harga kepada petani ternak untuk produk peternakan dan 

beberapa komoditas peternakan (yang diproses secara sederhana). Demikian 

halnya dengan data harga pembayaran, dapat memberikan informasi kepada 

petani ternak mengenai harga-harga input seperti kesuburan tanah, kondisi kimia 

tanah, dan pakan ternak. Data-data tersebut seharusnya dapat dibedakan dan 

disebarkan secara luas untuk memperoleh daftar harga penerimaan dan 

pembayaran yang lebih detail dari beberapa komoditas dan dapat dilakukan 

melalui survei lapangan. 

Farm gate price bermanfaat untuk digunakan sebagai pedoman menentukan 

harga pasar atau menghitung laba yang diperoleh peternak. Jadi, jika pada suatu 

daerah penghasil produk misalnya susu, jika harga yang diterima oleh peternak 

lebih besar daripada nilai farm gate price maka peternak mendapat keuntungan, 

tetapi apabila sebaliknya, maka peternak tersebut dikatakan rugi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Salam di Kabupaten Malang dan 

Dusun Barurejo di Kabupaten Blitar. Pemilihan lokasi ini didasarkan dengan 

adanya pertimbangan bahwa Dusun Salam  dan Barurejo merupakan dusun yang 

memiliki populasi ternak sapi perah yang cukup banyak dan produksi susu yang 

cukup tinggi serta sangat berpotensi untuk pengembangan usaha peternakan sapi 

perah dan merupakan salah satu sentra produksi susu di wilayah Jawa Timur. 

Waktu penelitian berlangsung pada bulan Desember 2007. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah petani ternak 

rakyat untuk komoditi sapi perah dengan jumlah responden yang diambil sebagai 

sampel adalah sebanyak 50 responden. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu 

suatu cara pengambilan data dari sejumlah unit atau individu dalam jangka waktu 

yang bersamaan. Ada dua cara utama yang digunakan untuk mengumpulkan data 

survei, yaitu pengambilan langsung dan wawancara dengan responden. Metode 

survei adalah pengambilan sampel dari suatu populasi dengan menggunakan 

kuesioner sebagai alat bantu dalam mengambil data primer yang diambil dari 
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responden (Singarimbun dan Effendi, 1989). Data primer diperoleh melalui 

observasi dan wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner yang telah 

disiapkan. Data sekunder diperoleh dari pihak-pihak terkait antara lain KUD 

Sumber Makmur (Malang) dan KUD Semen (Blitar). 

 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

secara purposive sampling dengan pengertian bahwa responden diambil secara 

acak namun tetap memenuhi syarat sebagai materi penelitian (Singarimbun dan 

Effendi, 1995). 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dari responden dimana berupa 

informasi keadaan usaha peternakan sapi perah yang dikelola untuk mengetahui 

farm gate price yang diperoleh oleh peternak serta data sekunder dari institusi 

atau lembaga yang terkait, dalam hal ini adalah Koperasi Unit Desa Sumber 

Makmur (KUD Sumber Makmur) untuk Dusun Salam (Malang) dan KUD Semen 

untuk wilayah Dusun Barurejo (Blitar). 

 

3.5 Analisa Data 

Analisis data penelitian mencakup data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif yang diperoleh, dilakukan pengkajian dengan analisis deskriptif, yaitu 

memberikan penjelasan keadaan obyek penelitian pada saat itu berdasarkan fakta-

fakta yang tampak sebagaimana adanya (Nawawi, 1991). Data kualitatif yang 

diperoleh adalah keadaan usaha peternakan sapi perah rakyat, sedangkan data 

kuantitatif dianalisis melalui analisa ekonomi dengan menggunakan analisa farm 
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gate price. Menurut Gittinger (1986), penentuan farm gate price ditingkat petani 

ternak dapat dilakukan dengan cara petani ternak (produsen) menetapkan harga 

untuk satu liter susu yang besarnya diperoleh dari jumlah total biaya produksi per 

liter dibagi dengan hasil produksi susu per liter. 

FGP = 
P

TC
 

 Keterangan : 

FGP = Farm gate price (rupiah/liter) 

TC = Total Cost (biaya produksi) 

P = Produksi (rupiah/liter) 

 

Pada perhitungan farm gate price di ketiga dusun tersebut didasarkan pada 

empat komponen, yaitu : 

1. Perolehan farm gate price jika biaya pakan hijauan dihitung dan biaya 

tenaga kerja keluarga dihitung. 

2. Perolehan farm gate price jika biaya pakan hijauan dihitung dan biaya 

tenaga kerja keluarga tidak dihitung. 

3. Perolehan farm gate price jika biaya pakan hijauan tidak dihitung dan 

biaya tenaga kerja keluarga dihitung. 

4. Perolehan farm gate price jika biaya pakan hijauan tidak dihitung dan 

biaya tenaga kerja keluarga tidak dihitung. 

 

Berdasarkan rumus farm gate price dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu : 

1. Biaya produksi (Total Cost) 

Total cost (TC) = Fixed Cost (FC) + Variable Cost (VC) 
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Keterangan : 

 Total Cost (TC) = Total biaya (rupiah) 

 Fixed Cost (FC) = Biaya tetap (rupiah) 

 Variable Cost (VC) = Biaya tidak tetap (rupiah) 

Biaya produksi pada usaha peternakan sapi perah rakyat terdiri atas : 

a. Biaya tetap (fixed cost) 

Biaya tetap terdiri atas : 

1) Biaya penyusutan ternak induk 

2) Biaya penyusutan alat 

3) Biaya penyusutan kandang 

4) Biaya penyusutan kendaraan (sepeda motor) 

5) Biaya sewa lahan 

Perhitungan biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan straight line 

method, yaitu harga awal dikurangi harga akhir persatuan waktu pemakaian. 

  Penyusutan =
PakaiMasa

akhirNilaiawalNilai −
 

b. Biaya Tidak Tetap (variable cost) 

Biaya tidak tetap terdiri atas : 

1) Biaya pakan hijauan 

2) Biaya pakan konsentrat 

3) Biaya kesehatan 

4) Biaya inseminasi buatan (IB) 

5) Biaya mineral/vitamin 

6) Biaya tenaga kerja (tenaga kerja keluarga/tenaga kerja luar 

keluarga) 
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7) Biaya listrik 

8) Biaya bahan bakar minyak (BBM) 

2. Produksi ternak sapi perah  

Pada penentuan farm gate price, produksi sapi perah dibedakan atas: 

1. Produksi sapi perah berdasarkan farm gate price per jumlah satuan 

ternak. 

2. Produksi sapi perah berdasarkan farm gate price per jumlah ternak 

yang dipelihara. 

3. Produksi sapi perah berdasarkan farm gate price per jumlah ternak 

betina yang produktif. 

 

Pada perolehan farm gate price maka dapat dihitung keuntungan atau laba 

yang akan diperoleh oleh petani ternak sapi perah. Keuntungan suatu usaha 

diperoleh dari pengurangan total penerimaan dengan total biaya produksi. 

  � = TR – TC                  � = (Py . Y) – (Px . X) 

Keterangan : 

� = keuntungan  

Py = Harga di koperasi (Rp/liter) 

Px = harga layak (Rp/liter) 

X dan Y = Produksi (liter) 
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3.6 Kerangka Pikir 

Peternakan rakyat merupakan salah satu cara untuk mendapatkan 

keuntungan bagi petani ternak demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah 

satu komoditi ternak yang dapat dikembangkan melalui peternakan rakyat adalah 

ternak sapi perah dengan hasil utama yaitu susu. Susu merupakan hasil dari ternak 

perah yang sangat berpotensi sebagai sumber keuntungan bagi petani ternak. 

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk ternak yang 

kaya akan kandungan gizi, maka akan semakin mendorong para petani ternak 

untuk meningkatkan produktivitas usaha peternakan sapi perahnya, yaitu dengan 

cara meningkatkan jumlah populasi ternak sapi perah serta meminimisasi biaya 

produksi. Hal lain yang dapat mendorong petani ternak untuk meningkatkan 

produktivitas usaha sapi perahnya adalah dengan adanya harga susu yang layak 

diterima oleh ternak sapi perah. 

Analisis yang digunakan dalam menganalisis harga yang layak diterima oleh 

responden adalah dengan menggunakan analisis farm gate price. Dimana analisis 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran standar harga susu segar yang berlaku 

sehingga petani ternak sapi perah tidak akan mengalami kerugian. 
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3.7 Batasan Istilah 

1. Jumlah pemilikan ternak adalah jumlah ternak yang dimiliki yang 

menggambarkan besarnya usaha peternakan yang diusahakan oleh 

peternak. 

2. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya, baik tempat hidup, 

perkembangbiakan, serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia 

serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang 

berguna bagi kepentingan manusia. 

3. Sapi perah adalah jenis sapi yang menghasilkan susu melebihi kehidupan 

pokok anaknya setelah lahir hingga disapih dan diusahakan untuk tujuan 

menghasilkan susu sebanyak-banyaknya di samping hasil ternak lainnya. 

4. Susu adalah bahan makanan hasil produksi ternak perah yang 

mengandung zat-zat nutrisi dalam proporsi yang seimbang dan 

dibutuhkan oleh tubuh manusia. 

5. Satuan ternak (ST) adalah ukuran yang digunakan untuk menghubungkan 

antara umur ternak dengan jumlah pakan yang dikonsumsi. 

Batasan kelompok sapi perah menurut Widodo (1994) dalam Satuan 

Ternak (ST) dapat dibagi atas : 

a. Seekor ternak sapi perah betina atau jantan dewasa dengan umur 

lebih dari 24 bulan setara dengan 1 ST. 

b. Seekor sapi perah betina umur 20 bulan setara dengan 0,75 ST. 

c. Seekor sapi perah betina atau jantan dengan umur antara 12 sampai 

24 bulan setara dengan 0,5 ST. 
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d. Seekor sapi perah betina atau jantan dengan umur kurang dari 12 

bulan setara dengan 0,25 ST. 

6. Usaha peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan 

sebagai usaha sampingan dimana jumlah ternak yang dipelihara atau 

kepemilikan sekitar 2-3 dan tidak memiliki izin usaha. 

7. Biaya produksi (Total Cost) adalah total biaya yang diperlukan dalam 

proses produksi susu yang dikeluarkan oleh peternak. 

8. Biaya tetap (Fixed Cost) adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk 

faktor-faktor produksi yang sifatnya tetap dengan penggunaannya tidak 

habis dipakai dalam satu masa produksi. 

9. Biaya tidak tetap (Variable Cost) adalah sejumlah biaya yang besar 

kecilnya dipengaruhi langsung oleh perubahan jumlah produk atau output 

yang dihasilkan. 

10. Penerimaan merupakan perkalian antara besarnya produksi dengan 

harga. 

11. Keuntungan atau laba adalah total penerimaan yang diperoleh petani 

ternak dikurangi total biaya selama proses produksi. 

12. Farm gate price adalah harga yang layak diterima peternak untuk setiap 

satu liter susu (dalam hal ini adalah harga susu) melalui pembagian total 

biaya produksi dengan total produksi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

A. Keadaan Umum Daerah Penelitian 

Desa Sidodadi terletak di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Desa 

Sidodadi merupakan salah satu daerah pengembangan ternak sapi perah di 

wilayah Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Kondisi di wiulayah tersebut 

sangat mendukung untuk dijadikan sebagai kawasan peternakan khususnya 

kawasan ternak sapi perah. 

Secara administratif Desa Sidodadi merupakan salah satu desa di 

Kecamatan Ngantang. Batas Desa Sidodadi adalah sebagai berikut :  

• Sebelah barat  : Desa Ngantru Kecamatan Ngantang 

• Sebelah selatan : Desa Pagersari Kecamatan Ngantang 

• Sebelah utara  : Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang 

• Sebelah timur  : Gunung Kawi 

Luas wilayah Desa Sidodadi sendiri adalah sebesar 477.930 Ha, yang terdiri dari 5 

dusun, yaitu Dusun Simo, Dusun Salam, Dusun Sidomulyo, Dusun Sekar dan 

Dusun Sumantoro. 

Topografi Desa Sidodadi secara keseluruhan berupa daerah dataran tinggi  

(358.471,5 Ha) dan pegunungan yang dikelilingi dengan hutan (119.482,5 Ha). 

Desa Sidodadi terletak pada ketinggian 800 – 900 meter diatas permukaan laut 

dengan curah hujan berkisar antara 1.640 – 2.300 mm/tahun. Sedangkan suhu 

rata- rata di daerah ini berkisar antara 25 – 27°C. Kondisi tanah di wilayah ini 



 28 

tergolong subur sehingga banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan 

sebagian lagi diusahakan untuk kegiatan peternakan. Potensi alam yang dimiliki 

oleh Desa Sidodadi menunjukkan kondisi yang baik dan layak dalam 

pengembangan usaha ternak sapi perah, usaha pertanian di desa tersebut memiliki 

potensi untuk menyediakan pakan untuk ternak, yaitu berupa hasil ikutan dari 

hasil pertanian yang diusahakan oleh penduduk setempat.  

Jarak Desa Sidodadi dari ibu kota kecamatan adalah sejauh 5 km. Letak 

Desa Sidodadi yang jauh dari jalan raya menyebabkan desa tersebut agak sulit 

untuk dicapai dengan kendaraan umum. Sebab di desa tersebut memang tidak 

dilalui oleh kendaraan umum, sehingga untuk mencapai desa tersebut harus 

menggunakan kendaraan pribadi, baik berupa sepeda motor ataupun mobil. 

Desa Krisik terletak di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Desa Krisik 

merupakan salah satu desa yang terletak di kaki Gunung Kawi. Desa Krisik 

termasuk daerah yang telah lama menjadi daerah pengembangan ternak sapi 

perah. Adapun batas wilayah Desa Krisik adalah sebagai berikut : 

• Sebelah barat  : Desa Pagersari Kecamatan Ngantang 

• Sebelah selatan : Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari 

• Sebelah utara  : Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari 

• Sebelah timur  : Desa Tegalsari Kecamatan Wlingi 

Luas wilayah Desa Krisik sendiri adalah sebesar 1.288,595 Ha, yang terdiri dari 4 

dusun, yaitu Dusun Wonorejo, Dusun Krisik, Dusun Barurejo dan Dusun 

Tirtomoyo.  

Topografi Desa Krisik secara keseluruhan berupa dataran rendah (215 Ha) 

dan pegunungan/perbukitan yang dikelilingi dengan hutan (1.075,595 Ha). Desa 
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Krisik terletak pada ketinggian 525 meter di atas permukaan laut dengan curah 

hujan sebesar 4.300 mm/tahun. Sedangkan suhu rata- rata di daerah ini berkisar 

antara 24 - 26°C. Kondisi tanah di wilayah ini tergolong subur sehingga banyak 

dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan sebagian lagi diusahakan untuk 

kegiatan peternakan. Potensi alam yang dimiliki oleh Desa Krisik menunjukkan 

kondisi yang baik dan layak dalam pengembangan usaha ternak sapi perah, usaha 

pertanian di desa tersebut memiliki potensi untuk menyediakan pakan untuk 

ternak, yaitu berupa hasil ikutan dari hasil pertanian yang diusahakan oleh 

penduduk setempat.  

Jarak Desa Krisik dari ibu kota kecamatan adalah sejauh 3 km. Desa Krisik 

letaknya agak jauh dari jalan raya utama, namun untuk mencapai desa tersebut 

dapat menggunakan kendaraan umum berupa angkutan perkotaan. Kondisi jalan 

di Desa Krisik sebagian besar masih berupa jalan makadam. Sehingga agak sulit 

untuk dilalui oleh kendaraan bermotor. 

Secara umum kondisi Desa Sidodadi dan Desa Krisik sama – sama memiliki 

potensi yang cukup besar untuk dijadikan sebagai wilayah pengembangan ternak 

sapi perah di wilayah Jawa Timur. Namun secara topografi, kondisi lingkungan 

Dusun Salam lebih mendukung untuk pengembangan ternak sapi perah 

dibandingkan dengan Dusun Barurejo. Wilayah Dusun Salam yang berupa dataran 

tinggi dan dikelilingi oleh hutan, memberikan keuntungan tersendiri bagi peternak 

sapi perah di Dusun Salam. Ketersediaan hijauan juga lebih melimpah karena 

kondisi alam yang lebih baik dari Dusun Barurejo. Hutan yang terdapat disekitar 

Dusun Salam dapat dimanfaatkan sebagai lahan penggembalaan ternak, dimana 

semua ternak milik masyarakat setempat dipelihara dalam satu areal. Selain itu, 
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hasil buangan ternak nantinya dapat dimanfaatkan untuk dijadikan biogas dan 

pupuk. Biogas dapat dialirkan ke rumah-rumah penduduk dan pupuk dapat 

digunakan untuk memupuk lahan sekitar padang penggembalaan. Lahan disekitar 

kandang dapat ditanami dengan hijauan (rumput gajah atau leguminosa) sebagai 

sumber pakan hijauan sehingga ketersediaan akan hijauan akan lebih terjamin, 

terutama pada musim kemarau. Keadaan topografi Dusun Barurejo berbeda 

dengan Dusun Salam, yaitu berupa dataran rendah dan perbukitan. Tingkat 

kesuburan lahannya pun berbeda. Wilayah yang berbatu dan berbukit, 

menyebabkan sulitnya memperoleh hijauan, terutama saat musim kemarau. Hal 

ini menyebabkan mahalnya harga hijauan yang disebabkan terbatasnya sumber 

hijauan. 

 

B. Struktur Penduduk di Daerah Penelitian 

Data monografi Desa Sidodadi pada tahun 2007 menunjukkan bahwa di 

wilayah Desa Sidodadi yang terdiri dari 5 dusun mempunyai jumlah penduduk 

sebanyak 5.724 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 2.293 laki – laki dan 2.531 

perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.354 KK. Sedangkan untuk 

data monografi Desa Krisik pada tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk di desa tersebut adalah sebanyak 6.651 jiwa yang terdiri dari 3.317 laki 

– laki dan 3.334 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.960 KK. 
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Struktur penduduk di Desa Sidodadi dan Krisik dapat dilihat pada Tabel 1. 

berikut ini : 

Tabel 1. Struktur Penduduk Desa Sidodadi dan Krisik Berdasarkan Jenis 
Pendidikan 

 
Jumlah (jiwa) Total 

No. Uraian 
Desa 

Sidodadi % 
Desa 
Krisik % Jumlah % 

1 Tidak sekolah 45 1.67 176 8.42 221 4.62 

2 SD tidak tamat 5 0.19 692 33.11 697 14.57 

3 SD tamat 2210 82.03 775 37.08 2985 62.40 

4 SMP tidak tamat 2 0.07 12 0.57 14 0.29 

5 SMP tamat 265 9.84 327 15.65 592 12.37 

6 SMA tidak tamat 4 0.15 5 0.24 9 0.19 

7 SMA tamat 115 4.27 88 4.21 203 4.24 

8 PT (perguruan tinggi) 48 1.78 15 0.72 63 1.32 

Jumlah 2694 100 2090 100 4784 100 
Sumber : Monografi desa (2008) 

Pada umumnya penduduk di Desa Sidodadi dan Krisik adalah penduduk 

dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1, 

dimana penduduk Desa Sidodadi dan Krisik telah menjalani pendidikan formal 

walaupun tergolong rendah. Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa 

sebagian besar penduduk dari kedua dusun tersebut hanya menempuh pendidikan 

sampai tingkat SD.  

Berdasarkan data pada tabel 1. diketahui bahwa di Desa Sidodadi masih 

terdapat penduduk yang tidak sekolah, yaitu sebanyak 45 orang (1,67%) 

sedangkan penduduk yang tidak tamat SD sebanyak 5 orang (0,19%). Data yang 

terdapat pada tabel 1. menunjukkan secara lengkap tingkat pendidikan yang 

dimiliki oleh penduduk setempat, untuk penduduk dengan status tamat SD adalah 

sebanyak 2.210 orang (82,03%), penduduk yang tamat SMP 265 orang (9,84%), 

tidak tamat SMP sebanyak 2 orang (0,07%), tamat SMA sebanyak 115 orang 
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(4,27%), tidak tamat SMA sebanyak 4 orang (0,15%) dan penduduk yang tamat 

perguruan tinggi sebanyak 48 orang (1,78%). 

Sedangkan untuk penduduk di Desa Krisik sebanyak 176 orang (8,42%) 

tidak mengenyam pendidikan/tidak sekolah sedangkan penduduk yang tidak tamat 

SD sebanyak 692 orang (33,11%). Data yang terdapat pada tabel 1. menunjukkan 

secara lengkap tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk setempat, untuk 

penduduk dengan status tamat SD adalah sebanyak 775 orang (37,08%), 

penduduk yang tamat SMP 327 orang (15,65%), tidak tamat SMP sebanyak 12 

orang (0,57%), tamat SMA sebanyak 88 orang (4,21%), tidak tamat SMA 

sebanyak 5 orang (0,24%) dan penduduk yang tamat perguruan tinggi sebanyak 

15 orang (0,72%). 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penduduk di wilayah Desa 

Sidodadi memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan 

penduduk yang terdapat di wilayah Desa Krisik. Hal ini dapat dilihat dari data 

pada tabel 1. yang menunjukkan masih tingginya penduduk yang tidak 

sekolah/buta huruf di wilayah Desa Krisik (176 orang) dibanding dengan Desa 

Sidodadi (45 orang), begitu juga dengan penduduk lulusan perguruan tinggi, baik 

tingkat sarjana maupun diploma, di Desa Sidodadi terdapat sekitar 48 orang 

lulusan perguruan tinggi sedangkan di Desa Krisik hanya terdapat 15 orang. 

Faktor tingkat pendidikan tentunya sangat mempengaruhi kualitas tenaga kerja 

yang dihasilkan. Hal itu berarti tenaga kerja yang terdapat di wilayah Desa 

Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang masih lebih baik kualitasnya 

dibandingkan dengan tenaga kerja yang terdapat di wilayah Desa Krisik 
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Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, dilihat dari sudut pandang tingkat 

pendidikan penduduk setempat. 

 

2. Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Agamanya 

Struktur penduduk dari Desa Sidodadi dan Krisik berdasarkan jenis agama 

yang dianutnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Struktur Penduduk Desa Sidodadi dan Krisik Berdasarkan Agama 
yang Dianut 

 
Desa Sidodadi Desa Krisik 

No. Uraian Jumlah % Jumlah % 
1. Islam 5.701 99,60 6.131 92,18 
2. Kristen 23 0,40 35 0,53 
3. Katolik 0 0 0 0 
4. Hindu 0 0 485 7,29 
5. Budha 0 0 0 0 
6. Penganut Kepercayaan 0 0 0 0 

Jumlah 5.724 100 6.651 100 
Sumber : Monografi desa (2008) 

Tabel 2. menunjukkan bahwa penduduk di Desa Sidodadi mayoritas 

memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 5.701 orang (99,60%) sedangkan sisanya 

sebanyak 23 orang (0,40%) memeluk agama Kristen. Di Desa Sidodadi tidak 

terdapat penduduk yang memeluk agama Katolik, Hindu ataupun Budha. Di 

wilayah Desa Sidodadi terdapat beberapa sarana tempat ibadah, yaitu berupa 1 

buah gereja, 3 buah masjid dan 12 buah mushola. 

Penduduk di wilayah Desa Krisik sebagian besar merupakan pemeluk 

agama Islam, yaitu sebanyak 6.131 orang (92,18%) sedangkan sisanya sebanyak 

35 orang (0,53%) merupakan pemeluk agama Kristen dan sebanyak 485 orang 

(7,29%) merupakan penganut agam Hindu yang taat. Untuk mendukung 

kelancaran kegiatan ibadah penduduk setempat, di sekitar wilayah Desa Krisik 
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terdapat bangunan berupa rumah – rumah ibadah, yaitu berupa 1 buah pura, 1 

buah gereja, 22 buah mushola dan 4 buah mesjid. 

Bila dilihat dari struktur penduduk berdasarkan jenis agama yang dianut 

oleh penduduk di kedua desa (Sidodadi dan Krisik) dapat dilihat bahwa mayoritas 

penduduk setempat merupakan pemeluk agama Islam dan hanya sebagian kecil 

yang memeluk agama Kristen  ataupun Hindu. Untuk sarana ibadah sudah cukup 

memenuhi kebutuhan penduduk setempat akan rumah ibadah, sehingga kegiatan 

keagamaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

 

3. Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaannya 

Struktur penduduk berdasarkan jenis pekerjaannya pada kedua desa tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Struktur Penduduk Desa Sidodadi dan Desa Krisik Berdasarkan 
Jenis Pekerjaannya  

 
Desa Sidodadi Desa Krisik 

No. Uraian Jumlah % Jumlah % 

1 Tani 2151 50.92 4101 61.00 

2 Karyawan swasta 105 2.49 112 1.67 

3 Peternak 970 22.96 562 8.36 

4 Pegawai Negeri Sipil 51 1.21 38 0.01 
5 Wiraswasta/pedagang 65 1.54 85 1.26 

6 Pensiunan 12 0.28 5 0.07 
7 Pertukangan/buruh lain 86 2.04 215 3.20 

8 Jasa 210 4.97 1288 19.16 

9 
Tidak bekerja dan (atau) belum 
bekerja 574 13.59 317 4.72 

Jumlah 4224 100 6723 99.44 
Sumber : Monografi desa (2008) 

Data monografi Desa Sidodadi pada tahun 2007, menunjukkan bahwa struktur 

mata pencaharian penduduk di desa tersebut berdasarkan Tabel 3. adalah sebagai 
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berikut : 1) penduduk yang bekerja disektor pertanian adalah sebanyak 2.151 

orang (50,92%), banyaknya penduduk yang bekerja disektor pertanian 

dikarenakan wilayah Desa Sidodadi memiliki tanah yang subur dan cocok 

digunakan sebagai lahan pertanian; 2) karyawan swasta sebanyak 105 orang 

(2,49%); 3) Pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 51 orang (1,21%), yang terdiri 

dari petugas kelurahan, ABRI, bidan dan guru; 4) pertukangan atau buruh 

sebanyak 86 orang atau 2,04%, yang terdiri dari tukang kayu, tukang cukur dan 

buruh industri kecil/rumah tangga; 5) sebanyak 65 orang bekerja disektor 

perdagangan atau wiraswasta, yang meliputi usaha warung dan toko/kios; 6) 

peternakan sapi perah sebanyak 970 orang (22,96%), yang meliputi usaha ternak 

sapi perah, ayam ras, ayam buras, itik, domba dan kambing; 7) jasa perdagangan 

210 orang (4,97%), pekerjaan disektor jasa meliputi jasa dibidang transportasi dan 

keterampilan. 

Penduduk Desa Sidodadi pada umumnya memiliki mata pencaharian 

sebagai petani, yaitu sebanyak 2.151 orang (50,92%). Sedangkan penduduk yang 

memiliki mata pencaharian sebagai peternak jumlahnya adalah sebanyak 970 

orang (22,96%). Ternak yang diusahakan oleh penduduk setempat bermacam – 

macam, antara lain ternak sapi perah, ternak kambing, ternak domba, ternak itik, 

ternak ayam buras dan ternak ayam ras. Namun, secara garis besar mayoritas 

penduduk yang bermatapencaharian sebagai peternak lebih memilih untuk 

beternak sapi perah. Hal ini dikarenakan kondisi lingkungan yang mendukung 

untuk dijadikan sebagai tempat beternak sapi perah, selain karena melihat prospek 

yang cukup bagus untuk kelangsungan usaha ternak sapi perah di desa tersebut.  
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Berdasarkan data monografi Desa Krisik pada tahun 2007, diketahui bahwa 

sebagian besar penduduk desa tersebut memiliki mata pencaharian sebagai petani, 

yaitu sebanyak 4.101 orang (61%). Di wilayah Desa Krisik tidak ada penduduk 

yang bekerja disektor pertambangan ataupun perikanan, karena di wilayah 

tersebut memang tidak memiliki potensi alam disektor pertambangan ataupun 

perikanan. Penduduk yang bekerja dibidang jasa adalah sebanyak 1.288 orang 

(19,16%), pekerjaan dibidang jasa tersebut meliputi pekerjaan dibidang jasa 

angkutan atau transportasi dan jasa perdagangan.  

Sebanyak 562 orang (8,36%) penduduk Desa Krisik bermatapencaharian 

sebagai peternak. Jenis ternak yang diusahakan oleh penduduk setempat juga 

beraneka ragam, yaitu usaha ternak sapi perah, ternak ayam buras, ternak ayam 

ras, ternak kambing, ternak itik dan ternak domba. Namun, mayoritas penduduk 

memilih untuk mengusahakan ternak sapi perah, hal ini dikarenakan kondisi yang 

mendukung yang untuk mengembangkan ternak sapi perah.  

Berdasarkan data pada Tabel 3. diketahui bahwa sebagian besar penduduk 

di kedua desa (Desa Sidodadi dan Krisik) mayoritas penduduknya 

bermatapencaharian sebagai petani. Namun, tidak sedikit juga juga memilih untuk 

mengusahakan ternak, khususnya ternak sapi perah. Tidak ada penduduk yang 

bekerja dibidang pertambangan dan perikanan karena kedua daerah, baik Desa 

Sidodadi maupun Desa Krisik, memang tidak memiliki potensi dibidang 

pertambangan dan perikanan. Sebagian besar lahan yang terdapat di kedua daerah 

tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan bercocok tanam dan beternak. 
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4.2 Keadaan Umum Usaha Ternak 

Masyarakat di kedua desa (Desa Sidodadi dan Krisik) selain berusaha di 

bidang pertanian juga berusaha di bidang peternakan. Hal ini dilakukan sebagai 

suatu usaha sampingan bagi masyarkat di kedua desa tersebut. Ternak yang 

dipelihara antara lain, sapi perah, ayam, itik, domba, kerbau dan kambing. 

Populasi ternak yang dipelihara oleh masyarakat di Desa Sidodadi dan Desa 

Krisik, dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Populasi Ternak di Desa Sidodadi dan Krisik 
 

Desa Sidodadi 
 

Desa Krisik 
 No. 

 
Jenis Ternak 

 Jumlah (ekor) Jumlah (ekor) 
1. Ayam buras  2150 2291 
2. Ayam ras  2019 2100 
3. Itik  235 542 
4. Kambing  653 469 
5. Sapi potong  37 0 
6. Sapi perah  2017 1446 
7. Domba  42 23 
8. Kerbau  17 34 

Jumlah  7170 6905 
Sumber : Monografi Desa (2008) 

Tabel 4 memberikan gambaran bahwa minat masyarakat di Desa Sidodadi 

dalam hal pengembangan usaha peternakan cukup besar, termasuk usaha ternak 

sapi perah walaupun jumlah populasi ternak ayam buras menempati posisi 

pertama. Jumlah ternak sapi  perah yang terdapat di desa tersebut adalah sebanyak 

2.017 ekor sedangkan jenis ternak yang paling banyak dipelihara oleh penduduk 

setempat adalah ayam buras, yakni sekitar 2.150 ekor. Untuk ternak ayam ras 

sebanyak 2.019 ekor sedangkan jumlah ternak kambing yang terdapat di desa 

tersebut adalah sebanyak 653 ekor, ternak domba sebanyak 42 ekor, ternak kerbau 

sebanyak 17 ekor dan ternak itik sebanyak 235 ekor. Hal ini membuktikan bahwa 

keberadaan ternak sapi perah di Desa Sidodadi  mempunyai peranan penting bagi 
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penduduk setempat walaupun ternak sapi perah merupakan usaha sampingan yang 

diusahakan di rumah karena semua anggota rumah tangga dapat membantunya.  

Seperti halnya penduduk di Desa Sidodadi, penduduk di Desa Krisik juga 

memiliki minat yang cukup besar dalam hal pengembangan usaha ternak. Jenis 

ternak yang diusahakan oleh penduduk setempat antara lain, sapi perah, itik, 

kambing, domba, kerbau dan ayam. Jumlah ternak sapi perah yang diusahakan 

oleh penduduk setempat adalah sebanyak 1.446 ekor, ternak ayam buras sebanyak 

2.219 ekor, ternak ayam ras sebanyak 2.100 ekor. Sedangkan jumlah ternak 

kambing yang terdapat di desa tersebut adalah sebanyak 469 ekor, ternak domba 

sebanyak 23 ekor, ternak kerbau sebanyak 34 ekor dan ternak itik sebanyak 542 

ekor.  

Jenis ternak yang paling banyak dipelihara oleh penduduk adalah ayam 

buras, yaitu sebanyak 2.219 ekor dan ternak ayam ras sebanyak 2.100 ekor. 

Jumlah kepala keluarga yang memiliki usaha ternak ayam ini berjumlah 927 KK. 

Namun demikian tidak sedikit juga penduduk yang mengusahakan ternak sapi 

perah. Di desa tersebut terdapat sekitar 1.446 ekor sapi perah yang diusahakan 

oleh sekitar 386 kepala keluarga (KK). Walaupun berada diposisi kedua, namun 

ternak sapi perah bagi penduduk di Desa Krisik memiliki peranan yang cukup 

penting sebagai usaha sampingan yang dapat meningkatkan pendapatan rumah 

tangga penduduk setempat.  

Jenis ternak yang paling banyak diusahakan oleh penduduk di kedua desa, 

baik Desa Sidodadi maupun Krisik, adalah ternak ayam. Namun, tidak sedikit 

pula penduduk yang mengusahakan ternak sapi perah. Usaha ternak sapi perah 

cukup menarik bagi penduduk setempat karena prospeknya yang cukup 
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menjanjikan serta kondisi lingkungan yang mendukung untuk terus 

dikembangkannya usaha ternak sapi perah di kedua wilayah. Apabila melihat 

kondisi lingkungan di kedua desa, baik Desa Sidodadi dan Krisik, masih 

memungkinkan untuk melakukan pengembangan ternak sapi perah di kedua 

daerah tersebut, dengan memanfaatkan setiap potensi alam yang terdapat di 

wilayah tersebut. 

Pemanfaatan Lahan 

Luas wilayah Desa Sidodadi adalah 477,930 Ha sedangkan luas wilayah 

Desa Krisik adalah 1.288,595 Ha. Wilayah tersebut terdiri atas daerah 

pemukiman, sawah, tegal atau ladang, dan lainnya. Pemanfaatan lahan yang 

terdapat di Desa Sidodadi dan Krisik dapat dilihat pada Tabel  5. 

Tabel 5. Pemanfaatan Lahan di Wilayah Desa Sidodadi (Kabupaten Malang) 
dan Desa Krisik (Kabupaten Blitar) 

 
Desa Sidodadi Desa Krisik 

No. Pemanfaatan Lahan Jumlah (Ha) % 
Jumlah 

(Ha) % 
1. Tegalan 242.1 48.11 165 13.40 
2. Sawah 123 24.46 156 12.67 
3. Rumah dan Pekarangan 110 21.86 198 16.08 
4. Hutan lindung 18.4 3.66 700 56.85 
5. Perkantoran 1 0.20 0.75 0.06 
6. Pasar hewan 0.25 0.05 0.8 0.06 
7. Lain-lain 8.385 1.67 10.75 0.87 

Jumlah 503.2 100.00 1231.3 100.00 
Sumber : Monografi Desa (2008) 

Data yang terdapat pada Tabel 5. menunjukkan secara lengkap mengenai 

penggunaan lahan yang terdapat di Desa Sidodadi dan Krisik. Pada tabel tersebut 

dapat diketahui bahwa sebagian besar lahan yang terdapat di wilayah Desa 

Sidodadi dimanfaatkan dalam bentuk tegalan, yaitu seluas 242,1 Ha (48,11%) 

kemudian sebanyak 123 Ha (24,46%) dimanfaatkan oleh penduduk setempat 
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sebagai daerah persawahan untuk kegiatan bercocok tanam, terutama padi. Untuk 

daerah pemukiman penduduk luas lahan yang digunakan adalah 110 Ha (21,86%). 

Pemanfaatan lahan desa juga digunakan untuk wilayah perkantoran seluas 1 Ha 

(0,20%), pasar hewan seluas 0,25 Ha (0,05%) sedangkan sisanya digunakan untuk 

sarana jalan raya dan sekolah, yakni seluas 8,385 Ha (1,67%). Desa Sidodadi 

dikelilingi dengan hutan milik perhutani. Hutan tersebut masih belum 

dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat setempat, selama ini penduduk 

setempat hanya memanfaatkan hutan untuk sekedar mencari rumput untuk pakan 

ternak. Luas hutan yang mengelilimgi Desa Sidodadi adalah seluas 18,4 Ha 

(3,66%). 

Wilayah Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar sebagian besar 

wilayahnya berupa daerah perbukitan (1.075,595 Ha) sedangkan sisanya berupa 

dataran. Data pada Tabel 5. menunjukkan persentase pemanfaatan lahan desa. 

Sebagian besar lahan yang terdapat di Desa Krisik adalah berupa hutan lindung, 

yakni seluas 700 Ha (56,85%). Sedangkan luas lahan yang dimanfaatkan sebagai 

lahan tegalan adalah seluas 165 Ha (13,40%), untuk sawah seluas 156 Ha 

(12,67%) dan sisanya digunakan untuk bangunan perkantoran, pasar, pemukiman 

penduduk serta jalan raya. Kepemilikan lahan untuk tanah tegalan ataupun sawah 

oleh penduduk setempat merupakan hak milik pribadi ataupun berupa lahan sewa.  

Lahan yang terdapat di Desa Sidodadi sebagian besar pemanfaatannya 

adalah sebagai lahan tegalan (48,11%) dan sawah (24,46%) sedangkan di Desa 

Krisik sebagian besar pemanfaatannya adalah untuk hutan lindung, yaitu seluas 

700 Ha (56,85%), untuk lahan yang dimanfaatkan dalam bentuk tegalan hanya 

seluas 165 Ha (13,40%) dan untuk sawah hanya sebesar 12,67% dari luas lahan 
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keseluruhan (156 Ha). Kepemilikan lahan dikedua desa, baik untuk tanah tegalan 

ataupun sawah oleh penduduk setempat merupakan hak milik pribadi namun, 

adapula yang berupa pinjaman dari pihak perhutani. Penduduk (petani dan 

peternak) yang diberikan hak peminjaman lahan dari perhutani hanya berhak 

untuk menanami tetapi mereka tidak mempunyai hak kepemilikan atas lahan yang 

mereka tanami. 

4.3 Karakteristik Responden 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah petani ternak sapi perah 

yang memiliki lama usaha minimal 5 tahun dan merupakan anggota koperasi. 

Responden yang digunakan sebanyak 25 orang peternak dari tiap dusun sehingga 

total jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 

orang peternak sapi perah. Identitas responden berupa karakteristik demografi 

meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, ras, kebangsaan dan tingkat 

sosial (Mantra, 2000). Karakteristik untuk tiap-tiap rumah tangga peternak dari 

kedua dusun dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Jumlah kepemilikan ternak dari masing-masing responden di kedua dusun 

cukup bervariasi. Pemilikkan ternak sapi perah adalah jumlah ternak sapi perah 

yang diusahakan atau dipelihara oleh petani ternak, baik milik sendiri ataupun 

bukan milik sendiri. Data mengenai distribusi pemilikkan ternak sapi perah dari 

tiap responden dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Karakteristik responden yang diamati meliputi usia, tingkat pendidikan, jenis 

pekerjaan, pengalaman beternak, anggota rumah tangga, kepemilikan aset ternak 

sapi perah dan penguasan lahan dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Karakteristik Responden Penelitian 
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Jumlah Responden 
(orang) 

Persentase  
(%) Variabel 

 
 

Klasifikasi 
 
 

Dusun 
Salam 

Dusun 
Barurejo 

Dusun 
Salam 

Dusun 
Barurejo 

<20 tahun 0 0 0 0 
20-35 tahun 6 5 24 20 
36-45 tahun 9 9 36 36 
46-55 tahun 7 6 28 24 

Umur 
  
 >55 tahun 3 5 12 20 

Tidak sekolah 1 2 4 8 
SD tidak tamat 7 2 28 8 
SD tamat 16 17 64 68 
SMP tidak tamat 0 1 0 4 
SMP tamat 1 1 4 4 
SMA tamat 0 1 0 4 

Pendidikan 
formal 
  
  Perguruan tinggi 0 1 0 4 

Petani 16 6 64 24 
Peternak sapi perah 9 18 36 72 Pekerjaan 

  Pegawai negeri 0 1 0 4 
<10 tahun 15 7 60 28 
10-25 tahun 10 17 40 68 

Pengalaman 
beternak 
  >25 tahun 0 1 0 4 

1-2 orang 1 3 4 12 
3-4 orang 19 14 76 56 
5-6 orang 3 7 12 28 

Jumlah 
anggota 
rumah tangga 
 >6 orang 2 1 8 4 

Strata I 6 7 24 28 
Strata II 14 8 56 32 

Pemilikan 
aset ternak 
sapi perah Strata III 5 10 20 40 

Sawah   0 0 
0 Ha 14 22 56 88 
< 1 Ha 11 3 44 12 
> 1Ha 0 0 0 0 
Tegalan   0 0 
0 Ha 4 10 16 40 
< 1 Ha 20 15 80 60 
> 1 Ha 1 0 4 0 
Kebun    0 0 
0 Ha 13 5 52 20 
< 1 Ha 12 20 48 80 
> 1 Ha 0 0 0 0 
Pekarangan   0 0 
0 Ha 20 22 80 88 
< 1 Ha 5 3 20 12 

Penguasaan 
lahan 
  
 
 
 
 
  
  
  
  > 1Ha 0 0 0 0 
Sumber : Data Primer Diolah (2008) 

 

1. Tingkatan Umur 
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Menurut Mantra (2000) penduduk usia produktif merupakan mereka yang 

usianya berkisar antara 15-64 tahun. Data pada Tabel 6 memperlihatkan bahwa 

rata-rata responden di Dusun Salam berusia antara 36-45 tahun, yaitu sebanyak 9 

orang (36%). Usia tersebut termasuk dalam usia produktif, di mana produktivitas 

responden masih tinggi, sehingga dalam pemeliharaan ternak dapat dilakukan 

dengan lebih baik. Sedangkan sebanyak 3,36% (3 orang) berusia di atas 55 tahun, 

yang termasuk dalam usia tidak produktif. Namun, masih memiliki keinginan 

untuk terus bekerja. Sebagian besar responden merupakan tenaga-tenaga muda 

yang masih memiliki produktivitas tinggi dalam bekerja. 

Berdasarkan data pada Tabel 6 di atas, responden untuk wilayah Dusun 

Barurejo sebagian besar berusia antara 36-45 tahun, yaitu sebanyak 9 orang 

responden (36%). Sedangkan jumlah responden yang berusia antara 46-55 tahun 

adalah sebanyak 6 orang (24%). Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui 

bahwa responden yang berusia di atas 55 tahun, ternyata masih turut ambil bagian 

dalam hal pemeliharaan ternak.  

Responden dari kedua dusun sebagian besar termasuk dalam kategori usia 

produktif, dengan produktivitas yang tinggi dalam berproduksi. Berdasarkan data 

di atas, menunjukkan bahwa rata-rata responden dari kedua dusun termasuk dalam 

kelompok usia 36-45 tahun, yaitu sebanyak 36% (18 orang responden). Untuk 

wilayah Dusun Barurejo jumlah responden yang berusia di atas 55 tahun 

jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan responden dari Dusun Salam (5:3). 

Rata-rata responden termasuk dalam kelompok umur produktif, sehingga dalam 

pemeliharaan ternak sapi perah dapat dilakukan dengan lebih baik karena 

produktivitas petani ternak masih tinggi. 
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2. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan indikator awal untuk mengetahui tingkat kemampuan 

atau keterampilan petani ternak dalam menerima suatu informasi baru serta 

tingkat kemampuan petani ternak dalam menerima dan mengelola usaha 

ternaknya. Prayitno dan Santosa (1996) menyatakan bahwa peranan pendidikan di 

kalangan peternak adalah untuk menanamkan tata nilai baru yang diharapkan 

dapat merubah perilaku masyarakat untuk bergerak ke arah lebih maju. 

Pendidikan tersebut dapat berupa pendidikan formal maupun pendidikan non 

formal. 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapang, dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden sudah pernah menjalani pendidikan formal. Dengan latar 

belakang pendidikan formal yang pernah dirasakan oleh petani ternak diharapkan 

akan membuat petani ternak menjadi lebih terbuka terhadap inovasi baru yang 

datang dari luar yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha ternak perah 

yang dimilikinya serta mendatangkan keuntungan yang lebih banyak. 

Kondisi pendidikan responden di wilayah Dusun Salam masih tergolong 

rendah, meskipun sebagian besar responden telah menamatkan pendidikan 

formalnya hingga jenjang SD, yaitu sebanyak 16 orang responden (64%). Namun, 

tidak sedikit juga responden yang tidak tamat SD (28%). Ada beberapa alasan 

mengapa responden tersebut tidak menamatkan pendidikan dasar di bangku SD, 

antara lain adalah karena terganjal masalah biaya dan keinginan yang kuat untuk 

segera bekerja sehingga dapat membantu meringankan beban keluarga. Untuk 
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responden di wilayah Dusun Salam, hanya terdapat 1 orang yang telah mengeyam 

pendidikan hingga bangku SMP (4%). 

Kondisi pendidikan responden yang terdapat di Dusun Barurejo juga tidak 

jauh berbeda dengan kondisi responden di Dusun Salam. Responden yang telah 

mengeyam pendidikan dasar 6 tahun (tamat SD) adalah sebesar 17 orang 

responden (68%), terdapat 2 orang responden yang belum mengeyam pendidikan 

dasar (8%), 2 responden tidak tamat SD (8%), sedangkan sisanya adalah mereka 

yang tidak tamat SMP, tamat SMP, tamat SMA dan lulus perguruan tinggi, 

masing-masing berjumlah 1 orang (4%).  

Bila dilihat dari tingkat pendidikannya, responden di wilayah Dusun 

Barurejo sudah lebih maju dibandingkan dengan responden dari Dusun Salam. 

Hal ini dapat dilihat dari kesadaran responden tentang pentingnya pendidikan bagi 

masa depan mereka. Jenjang pendidikan yang lebih beragam, bahkan hingga 

tingkat perguruan tinggi, membuat responden di Dusun Barurejo lebih mudah 

dalam menerima dan mengaplikasikan informasi yang disampaikan oleh petugas 

penyuluh. Tingkat pendidikan responden walaupun relatif masih rendah namun 

dapat menggambarkan kondisi peternak, bahwa sebagian besar responden sudah 

bebas dari buta aksara, sehingga akan lebih mudah dalam menerima dan 

memahami setiap informasi baru yang disampaikan oleh petugas penyuluh 

ataupun ketua kelompok ternak.  

Menurut Rogers dan Shoemaker (1971) bahwa proses pengambilan 

keputusan tehadap suatu inovasi dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan 

pendidikan, semakin banyak ilmu yang dimiliki maka semakin tinggi pula 

kreativitas dan penalaran yang dimiliki. Sehingga tingkat pendidikan yang 
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dimiliki oleh responden sangat mempengaruhi tingkat adopsi teknologi, bila 

tingkat pendidikan responden rendah maka akan menimbulkan kesulitan bagi 

petugas dalam melaksanakan penyuluhan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

akan mempengaruhi manajemen usaha ternak perah yang dijalani oleh responden, 

dengan pengetahuan luas akan membuat usaha ternak perah yang dikelola akan 

berjalan lebih efisien dan efektif. 

 

3. Jenis Pekerjaan 

Karakteristik jenis pekerjaan adalah usaha yang sedang dilakukan oleh 

subyek pelaku (Mantra, 2000). Jenis pekerjaan tersebut dikelompokkan atas 

macam pekerjaan tertentu yang pernah atau sedang dilakukan oleh subyek pelaku 

bersangkutan. Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 8, dapat diketahui bahwa 

responden di wilayah Dusun Salam sebagian besar memiliki pekerjaan utama 

sebagai petani, yaitu sebanyak 16 orang (64%) sedangkan sisanya sebanyak 9 

orang (36%) memiliki pekerjaan utama sebagai peternak sapi perah. Responden 

yang pekerjaan utamanya adalah petani menjadikan usaha ternak sapi perahnya 

sebagai pekerjaan sampingan yang mereka kerjakan disela-sela kesibukan mereka 

sebagai petani. Hal ini dilakukan sekedar untuk menambah penerimaan rumah 

tangga responden. 

Responden yang terdapat di Dusun Barurejo sebagian besar memiliki 

pekerjaan utama sebagai peternak sapi perah, yaitu sebanyak 18 orang (72%), 

sedangkan 6 orang lainnya memiliki pekerjaan utama sebagai petani (24%) dan 

sisanya  memiliki pekerjaan utama sebagai pegawai negeri (4%). Pekerjaan utama 

yang dimaksud disini adalah karena alokasi waktu yang mereka berikan lebih 
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banyak dalam usaha peternakannya dibandingkan dengan waktu yang mereka 

berikan untuk mengurus usaha taninya. Begitu juga dengan besarnya penerimaan 

rumah tangga responden, yang memang sebagian besar berasal dari usaha ternak 

perah yang mereka kelola.  

Berdasarkan data pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa responden di wilayah 

Dusun Salam lebih banyak yang mempunyai pekerjaan utama sebagai petani 

(64%) sedangkan untuk responden di wilayah Dusun Barurejo sebagian besar 

mempunyai pekerjaan sebagai peternak sapi perah (72%). Kondisi alam yang 

berbeda menyebabkan adanya perbedaan tersebut.  

Dari total 50 orang responden (Dusun Salam dan Barurejo) sebagian besar 

memiliki pekerjaan utama sebagai peternak sapi perah (54%), sedangkan 

sebanyak 22 orang memiliki pekerjaan utama sebagai petani (44%) dan sisanya 

sebanyak 2% pekerjaan utamanya adalah sebagai pegawai negeri. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara usaha pertanian dan peternakan sapi 

perah, di mana kedua bidang ini saling menunjang satu dengan yang lain.  

 

4. Pengalaman Beternak 

Responden yang berada di wilayah Dusun Salam memiliki pengalaman 

beternak yang cukup lama, yaitu lebih dari 5 tahun. Sebanyak 15 orang dari total 

25 orang responden memiliki pengalaman beternak kurang dari 10 tahun (60%) 

sedangkan sisanya sebanyak 10 orang responden memiliki pengalaman beternak 

antara 10-25 tahun (40%).  

Untuk responden di wilayah Dusun Barurejo, sebagian besar responden telah 

memiliki pengalaman beternak antara 10-25 tahun, yaitu sebanyak 17 orang dari 
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total responden sebanyak 25 orang (68%) sedangkan sebanyak 7 responden 

memiliki pengalaman beternak kurang dari 5 tahun (28%) dan 1 responden 

memiliki pengalaman beternak sapi perah lebih dari 25 tahun (4%). 

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa dari total 50 responden, sebanyak 27 

responden telah menggeluti usaha ternak sapi perah selama 10-25 tahun (54%) 

sedangkan 22 responden memiliki pengalaman beternak selama 5-10 tahun (44%) 

dan 1 responden lainnya telah memiliki pengalaman beternak sapi perah selama 

26 tahun (2%). Apabila di wilayah Dusun Salam (Kabupaten Malang) sebagian 

besar responden telah memiliki pengalaman beternak selama 5-10 tahun (60%) 

maka untuk Dusun Barurejo (Kabupaten Blitar) sebagian besar responden, yaitu 

sebanyak 17 responden telah berkecimpung di dunia ternak sapi perah selama 10-

25 tahun (68%). Secara umum wilayah Kabupaten Malang dikenal oleh 

masyarakat sebagai sentra usaha ternak sapi perah, terutama di wilayah 

Kecamatan Ngantang, namun ternyata responden di wilayah Dusun Barurejo rata-

rata memiliki pengalaman yang jauh lebih lama daripada responden di wilayah 

Dusun Salam. Usaha pemeliharaan ternak sapi perah yang dijalankan oleh 

responden sudah dilakukan turun temurun dalam keluarga. Berdasarkan data 

tersebut dapat diketahui bahwa seluruh responden memiliki keterampilan dalam 

memelihara sapi perah, baik keterampilan yang berasal dari penyuluhan maupun 

pengalaman pribadi. Keberhasilan suatu usaha juga turut dipengaruhi oleh 

pengalaman yang dimiliki oleh peternak.  

 

5. Anggota Rumah Tangga 
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Jumlah anggota keluarga adalah semua orang dalam keluarga peternak sapi 

perah yang kebutuhan hidupnya masih menjadi tanggungan individu kepala 

keluarga peternak sapi perah dihitung dalam satuan orang. Anggota rumah tangga  

di samping dimanfaatkan sebagai tenaga kerja rumah tangga, dapat juga sebagai 

tenaga kerja upahan terutama yang berstatus tidak bersekolah. Pemanfaatan 

anggota rumah tangga usia kerja dan tidak bersekolah lagi diharapkan mampu ikut 

mengurangi beban ekonomi rumah tangga.  

Untuk responden di wilayah Dusun Salam, sebanyak 19 orang (19%) 

memiliki jumlah anggota rumah tangga sebanyak 3 – 4 orang. Hal ini berarti, rata 

– rata responden memiliki tanggung jawab untuk membiayai kehidupan 3 – 4 

orang. Jumlah anggota rumah tangga juga berpengaruh terhadap jumlah tenaga 

kerja keluarga yang tersedia untuk membantu usaha ternak sapi perah. Karena 

sebagian besar responden masih menggunakan tenaga kerja keluarga untuk 

menjalankan usaha ternak sapi perahnya.  

Untuk responden di wilayah Dusun Barurejo, sebanyak 14 orang (56%) 

memiliki anggota keluarga berkisar antara 3 – 4 orang. Besarnya jumlah anggota 

keluarga ini disebabkan karena anggota rumah tangga peternak terdiri dari rumah 

tangga inti (ayah, ibu dan anak).  

Rata – rata jumlah anggota rumah tangga dari tiap responden di kedua dusun 

adalah 3 – 4 orang (66%). Tabel 6 memberikan gambaran mengenai ketersediaan 

tenaga kerja keluarga yang terdapat pada masing – masing rumah tangga 

responden, karena sebagian besar usaha ternak sapi perah yang diusahakan oleh 

responden merupakan usaha keluarga yang masih menggunakan tenaga kerja 

keluarga untuk melaksanakan tugas – tugasnya. Semakin sedikit jumlah anggota 
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rumah tangga responden, maka semakin sedikit pula ketersediaan tenaga kerja 

keluarga. 

 

6. Pemilikan Aset Ternak Sapi Perah 

Pemilikan ternak sapi perah dari tiap responden bervariasi. Penguasaan 

ternak dari responden dibagi menjadi 3 (tiga) strata. Menurut Sudjana (2002) 

penentuan batasan distribusi frekuensi dengan panjang kelas (strata) adalah 

dengan menentukan rentang, yaitu selisih data terbesar dengan data terkecil 

kemudian menentukan interval. Perhitungan panjang kelas (strata) peternak sapi 

perah adalah sebagai berikut :  

Kelas interval = 
kelasBanyaknya

kelasgn tanRe
 

   = 
3

125,7 −
 

   = 2,08  

Pembagian strata pemilikan ternak responden : 

1. Strata I = 1 – 2,08 ST 

2. Strata II = 2,09 – 4,17 ST 

3. Strata III = > 4,17 ST 

Data yang terdapat pada Tabel 6. menunjukkan bahwa untuk wilayah Dusun 

Salam sebanyak 7 responden merupakan peternak dengan strata pemilikan I, yaitu 

dengan kepemilikan ternak sapi perah berkisar antara 1 – 2,08 ST (28%) 

sedangkan sebanyak 8 responden merupakan peternak dengan strata pemilikan II, 

dengan kepemilikan ternak berkisar antara 2,09 – 4,17 ST (32%). Sedangkan 

untuk strata III dengan kepemilikan lebih dari 4,17 ST, berjumlah 10 responden 
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(40%). Strata pemilikan ternak dihitung berdasarkan satuan ternak (ST) yang 

dimiliki oleh petani ternak responden. 

Untuk responden di wilayah Dusun Barurejo sebanyak 7 responden 

merupakan peternak dengan strata pemilikan I, yaitu sebanyak 28% sedangkan 

sebanyak 8 responden merupakan peternak dengan strata pemilikan II (32%), dan 

10 responden merupakan peternak sapi perah dengan strata pemilikan III (40%) 

dengan jmlah pemilikan terbak lebih dari 4,17 ST (satuan ternak). 

Berdasarkan data pada Tabel 6. dapat dilihat bahwa rata – rata strata 

pemilikan ternak responden untuk Dusun Salam termasuk dalam strata II dengan 

jumlah kepemilikan 2,08 - 4,17 ST (56%). Sedangkan untuk responden di Dusun 

Barurejo, rata – rata kepemilikan ternak termasuk dalam strata III dengan 

kepemilikan ternak lebih dari 4 ST, yaitu sebanyak 10 responden (40%). Hal ini 

berarti penguasaan ternak dari responden di Dusun Barurejo lebih besar daripada 

responden Dusun Salam. Data yang tersaji di Tabel 6. juga memberikan gambaran 

mengenai ketersediaan modal yang dimiliki oleh responden di kedua dusun, 

dimana resonden di wilayah Dusun Barurejo memiliki  modal yang lebih besar 

untuk mereka investasikan dalam usaha ternak sapi perah. Usaha ternak sapi perah 

yang dimiliki oleh responden masih berskala kecil dan merupakan usaha 

peternakan rakyat. Menurut Rukmana dan Rusdi (1978) usaha peternakan rakyat 

yaitu ternak dipelihara dalam jumlah yang kecil dengan cara semurah-murahnya 

dalam pembagian kerja diantara anggota keluarga peternak serta usaha yang 

dijalankan tidak menggunakan teknologi yang modern, jadi bersifat meneruskan 

praktek yang tradisional dari generasi ke generasi. 

7. Penguasaan Lahan 
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Penguasaan lahan dipandang sebagai suatu hal yang penting bagi 

kelangsungan hidup rumah tangga petani ternak. Penguasaan lahan dapat diartikan 

sebagai jumlah luas lahan yang digarap oleh peternak sapi perah yang merupakan 

milik sendiri meliputi tegal, kebun, sawah dan pekarangan yang dihitung dalam 

satuan hektar. Lahan dalam kegiatan usaha tani merupakan tempat untuk 

menanam berbagai jenis tanaman, sedangkan dalam kegiatan usaha ternak sapi 

perah berfungsi sebagai sumber pakan hijauan. Menurut Hernanto (1992) peternak 

di Indonesia pada umumnya dapat dibagi dalam 3 kelompok rumah tangga 

menurut luas usaha taninya, yaitu : 

1. Usaha tani luas : luas lahan di atas 2 hektar 

2. Usaha tani sedang : luas lahan 0,5-2 hektar 

3. Usaha tani sempit : luas lahan di bawah 0,5 hektar  

Pernyataan ini didukung oleh pendapat Soekartawi dkk (1986), yang 

menyatakan bahwa lahan pertanian termasuk tegalan apabila luasnya kurang dari 

0,5 hektar dan termasuk lahan sempit. Tabel 6 memberikan gambaran mengenai 

penguasaan lahan dari tiap responden di Dusun Salam dan Barurejo. Rata-rata 

responden memiliki lebih dari 1 (satu) jenis lahan dan lahan tersebut dapat berupa 

sawah, tegalan, kebun ataupun pekarangan. Data yang terdapat pada tabel 

menunjukkan bahwa sebanyak 80% (20 orang) memiliki lahan dalam bentuk 

tegalan dengan luas kurang dari 1 hektar dan sebanyak 80% (20 orang) tidak 

memiliki lahan dalam bentuk pekarangan. Hal ini disebabkan karena daerah 

pemukiman penduduk di Dusun Salam termasuk wilayah yang padat penduduk, 

dapat dikatakan hampir tidak ada jarak antara rumah yang satu dengan rumah 

yang lainnya. 
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Jenis lahan yang paling banyak dimiliki oleh responden di Dusun Barurejo 

adalah berupa kebun. Sebanyak 20 orang (80%) memiliki lahan perkebunan 

dengan luas kurang dari 1 hektar, sedangkan sebanyak 22 orang (88%) tidak 

memiliki lahan persawahan dan pekarangan. Kebun-kebun tersebut biasanya 

ditanami kopi, pisang dan coklat, hasil kebun tersebut sebagian ada yang dijual 

dan sebagian lagi untuk konsumsi sendiri.  

Bila responden di Dusun Barurejo sebagian besar memiliki lahan perkebunan 

yang ditanami berbagai jenis tanaman tidak demikian halnya dengan responden di 

Dusun Salam. Responden Dusun Salam, mayoritas memiliki lahan dalam bentuk 

tegalan. Lahan tersebut ditanami berbagai jenis sayuran, antara lain sawi, kubis 

dan jagung. Penguasaan lahan berupa areal pekarangan dari masing-masing 

responden di kedua dusun sangat kecil. Wilayah Dusun Salam yang merupakan 

daerah padat penduduk, tidak memungkinkan peternak memiliki areal pekarangan 

di sekitar rumah mereka, karena lahan yang tersisa digunakan untuk bangunan 

kandang. Daerah pemukiman penduduk di Dusun Barurejo memang tidak sepadat 

Dusun Salam, namun demikian di wilayah tersebut responden yang memiliki 

lahan pekarangan jumlahnya sangat sedikit.  

 

4.4 Penentuan Harga Susu (Farm Gate Price) 

Gittinger (1986) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan farm gate price 

adalah tingkat harga yang diterima oleh petani pada saat mereka menjual hasil 

pertaniannya atau harga yang diterima peternak di tempat usaha. Penentuan farm 

gate price ditingkat petani ternak adalah dengan cara petani ternak menetapkan 
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harga untuk satu liter susu, besarnya diperoleh dari total biaya produksi per liter 

dibagi dengan hasil produksi susu per liter. 

Perhitungan farm gate price atau harga layak dapat menggunakan rumus: 

FGP = 
P

TC
 

Keterangan: 

FGP = Harga susu yang layak (Rp/liter) 

TC = Total cost atau total biaya produksi (Rp) 

P = Produksi susu (liter) 

Perhitungan farm gate price pada petani ternak responden di wilayah Dusun 

Salam dan Dusun Barurejo, terbagi atas empat komponen, yaitu: 

1. Perolehan farm gate price jika harga pakan hijauan dan biaya tenaga kerja 

keluarga dihitung. 

2. Perolehan farm gate price jika biaya pakan hijauan dan tenaga kerja 

keluarga tidak dihitung. 

3. Perolehan farm gate price jika biaya pakan hijauan tidak dihitung dan 

biaya tenaga kerja keluarga dihitung. 

4. Perolehan farm gate price jika biaya pakan hijauan tidak dihitung dan 

biaya tenaga kerja keluarga tidak dihitung. 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi harga layak yang akan diterima 

oleh petani ternak responden adalah sebagai berikut : 

4.4.1 Biaya Produksi 

Menurut Sugiri (1987), yang dimaksud dengan biaya produksi adalah biaya 

yang timbul dari penyelenggaraan proses produksi. biaya produksi memegang 
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peranan yang penting dalam pengambilan keputusan dari suatu usaha, jumlah 

output yang dihasilkan dari usahanya.  

Biaya produksi dalam usaha peternakan sapi perah terdiri dari biaya tetap 

(fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap yang dimaksud 

terdiri dari : (1) biaya penyusutan ternak induk; (2) biaya penyusutan kandang; (3) 

biaya penyusutan peralatan kandang; (4) biaya penyusutan kendaraan (sepeda 

motor); (5) biaya penyusutan gudang; dan (6) biaya sewa lahan. Biaya tidak tetap 

yang terdapat dalam usaha peternakan sapi perah terdiri atas : (1) biaya pakan 

hijauan; (2) biaya pakan konsentrat; (3) biaya kesehatan; (4) biaya inseminasi 

buatan (IB); (5) biaya mineral/vitamin; (6) biaya tenaga kerja (tenaga kerja 

keluarga/tenaga kerja luar keluarga); (7) biaya listrik; dan (8) biaya bahan bakar 

minyak  (BBM). 

4.4.1.1 Biaya Tetap (fixed cost) 

Menurut Astuti dan Hardjosubroto (1993), yang dimaksud dengan biaya tetap 

adalah biaya yang sifatnya tidak tergantung pada besar kecilnya jumlah produk 

yang dihasilkan dan penggunaanya tidak habis dalam satu masa produksi. Biaya 

tetap yang terdapat dalam usaha peternakan sapi perah terdiri atas : 

1. Biaya penyusutan ternak induk 

2. Biaya penyusutan kandang 

3. Biaya penyusutan peralatan kandang 

4. Biaya penyusutan kendaraan (sepeda motor) 

5. Biaya penyusutan gudang 

6. Biaya sewa lahan 
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Perhitungan biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan straight line 

method, yaitu harga awal dikurangi harga akhir persatuan waktu pemakaian. 

Penyusutan = 
pemakaianMasa

akhirnilaiawalNilai −
 

Struktur biaya produksi dari usaha ternak sapi perah terdiri dari biaya tetap 

(fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Struktur biaya produksi dari 

usaha ternak sapi perah untuk responden di Dusun Salam dan Barurejo dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Struktur Biaya Produksi Usaha Ternak Sapi Perah Untuk 
Responden di Dusun Salam dan Dusun Barurejo (Rp/farm/hari) 

 
 

Dusun Salam Dusun Barurejo  
No 
  

Jenis Biaya 
  

 
Rp/farm/hari %  Rp/farm/hari % 

1 Biaya Tetap         
  kandang 584.48 2.09 611.44 1.86 
  Gudang 253.16 0.90 3,835.62 11.67 
  Sewa Tanah 135.62 0.48 288.49 0.88 
  Milkcan 75.68 0.27 84.8 0.26 
  Peralatan 49.46 0.18 368.02 1.12 
  Sepeda motor 1690.93 6.04 1,527.58 4.65 
  peny. Ternak 3,181.44 11.36 1,927.59 5.86 

  Sub Jumlah 5970.77 21.33 8643.54 26.30 
2 Biaya Variabel         
  Pakan Hijauan 6,256.03 22.35 10,597.88 32.24 

  Pakan Penguat  7,139.23 25.50 5,382.21 16.37 
  Mineral/ Vitamin  242.73 0.87 277.8 0.85 
  Keswan  227.33 0.81 111.18 0.34 
  Listrik  270.48 0.97 337.22 1.03 
  BBM  744.62 2.66 1,323.51 4.03 
  IB/straw 127.43 0.46 195.28 0.59 
  Tenaga kerja 6,698.72 23.93 5,507.45 16.75 
  Lain-lain 320 1.14 495.33 1.51 
  Sub Jumlah 22,026.57 78.67 24,227.86 73.70 
  Jumlah Total 27,997.34 100 32,871.40 100 

Sumber : Data primer diolah (2008) 

Biaya tidak tetap (variable cost) memiliki persentase yang lebih besar 

dibandingkan dengan biaya tetap (fixed cost), yaitu sebesar 78,67% untuk 

responden di Dusun Salam dan 73,70% untuk responden di Dusun Barurejo. 
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Tingginya persentase biaya tidak tetap disebabkan karena tingginya biaya yang 

harus dikeluarkan untuk pakan hijauan, konsentrat dan biaya tenaga kerja. 

Persentase biaya produksi untuk responden di Dusun Salam dan Barurejo secara 

lengkap dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut ini. 

Struktur Biaya Produksi Ternak Sapi Perah  
Dusun Salam
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Gambar 2. Struktur Biaya Produksi Ternak Sapi Perah di Dusun Salam 

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang  
 

Diagram lingkaran di atas (gambar 2) menunjukkan persentase biaya 

produksi (biaya tetap dan biaya tidak tetap) dari responden ternak sapi perah di 

Dusun Salam. Diagram di atas juga menunjukkan bahwa biaya yang harus 

dikeluarkan oleh peternak untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak memiliki 

persentase paling tinggi diantara komponen biaya produksi lainnya. Biaya untuk 

pakan konsentrat mencapai 25,50% dan biaya untuk pakan hijauan mencapai 

22,35%. Selain biaya pakan, biaya tenaga kerja keluarga juga memiliki persentase 

yang cukup tinggi, yaitu 22,83%.  
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Struktur Biaya Produksi Ternak Sapi Perah 
Dusun Barurejo

11.67
5.86

32.24
16.37

16.4

17.46
gudang

peny.ternak

pakan hijauan

pakan penguat

TKK

dll

 
Gambar 3. Struktur Biaya Produksi Ternak Sapi Perah di Dusun Barurejo 

Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 
 

Diagram lingkaran di atas (gambar 3) menunjukkan persentase dari tiap 

komponen biaya produksi (biaya tetap dan biaya tidak tetap) dari usaha ternak 

sapi perah untuk responden di wilayah Dusun Barurejo Kecamatan Gandusari 

Kabupaten Blitar. Dari seluruh biaya produksi, biaya untuk pakan hijauan, biaya 

konsentrat dan biaya tenaga kerja keluarga memiliki persentase yang cukup tinggi 

dibandingkan dengan biaya produksi lainnya. Biaya pakan hijauan dalam usaha 

ternak sapi perah mencapai 32,24% dari total biaya produksi keseluruhan. 

Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pakan konsentrat adalah sebesar 

16,37% dan biaya tenaga kerja keluarga mencapai 16,40%.  

Kedua diagram di atas menunjukkan bahwa biaya pakan hijauan, biaya pakan 

konsentrat dan biaya tenaga kerja keluarga merupakan 3 komponen biaya 

produksi yang memiliki persentase paling tinggi diantara biaya produksi lainnya, 

baik untuk responden di Dusun Salam maupun responden di Dusun Barurejo. 

Kenyataan yang terjadi di lapang, responden (peternak sapi perah) tidak pernah 

memperhitungkan biaya pakan hijauan dan biaya tenaga kerja keluarga. Selama 
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ini untuk memenuhi kebutuhan akan pakan hijauan, responden memenuhinya 

dengan cara mencari rumput di lahan milik perhutani ataupun mengambil dari 

lahan milik sendiri, sehingga mereka tidak memasukkannya dalam komponen 

biaya produksi. Pada saat musim kemarau, responden memenuhi kebutuhan 

hijauan dengan cara membeli, namun tidak semua responden melakukannya 

karena harganya yang mahal.  

1. Biaya penyusutan ternak induk 

Biaya penyusutan ternak ditentukan oleh jumlah penyusutan ternak induk dan 

nilai penyusutan harganya selama pemeliharaan. Penyusutan ternak induk 

merupakan biaya penyusutan selama sapi laktasi berproduksi sehingga nilai 

penyusutannya dapat dihitung dari selisih harga beli dengan harga afkir dibagi 

dengan umur ekonomis. 

Harga awal untuk tiap ekor ternak berbeda-beda, tergantung dari jumlah 

produksi susu yang dihasilkan. Harga beli ternak induk di wilayah Dusun Salam 

berkisar antara Rp. 6.500.000,00 – Rp. 9.000.000,00 per ekor sedangkan untuk 

harga jual ternak sapi afkir berkisar antara Rp. 3.000.000,00 – Rp. 5.800.000,00 

per ekor. Biaya rata – rata untuk penyusutan ternak induk di wilayah Dusun Salam 

adalah sebesar Rp. 3.181,44 per farm per hari (lampiran 13). 

Untuk wilayah Dusun Barurejo, harga beli untuk ternak induk berkisar antara 

Rp. 6.500.000,00 – Rp. 12.000.000,00 per ekor sedangkan untuk harga jual dari 

ternak sapi yang telah afkir berkisar antara Rp. 2.800.000,00 – Rp. 5.000.000,00 

per ekor. Rata–rata biaya penyusutan ternak di wilayah Dusun Barurejo adalah 

sebesar Rp. 1.927,59 per farm per hari (lampiran 14).  
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2. Biaya penyusutan kandang 

Biaya penyusutan kandang dihitung dari harga awal (biaya pembangunan 

kandang) dikurangi harga akhir kandang dibagi umur ekonomisnya (masa pakai). 

Besarnya biaya penyusutan kandang dari tiap responden berbeda–beda. Perbedaan 

ini terjadinya karena adanya perbedaan nilai ekonomi serta daya tahan antara 

kandang permanen dengan kandang tidak permanen. Besarnya biaya pembuatan 

kandang tergantung dari luas serta bahan kandang yang digunakan.  

Sistem perkandangan yang banyak digunakan oleh responden di wilayah 

Dusun Barurejo terdiri dari dua macam, yaitu kandang permanen dan kandang 

tidak permanen. Untuk responden dengan strata pemilikan I (1–2,08 ST) pada 

umumnya menggunakan kandang tidak permanen. Kandang tidak permanen 

tersebut bagian atapnya terbuat dari genting dan tiangnya terbuat dari kayu. 

Sedangkan pada bagian lantai hanya diberi kayu dengan maksud agar lantai 

kandang tidak becek. Namun, untuk responden dengan strata pemilikan II dan III, 

kandang yang digunakan adalah berupa kandang permanen. Kandang permanen 

tersebut memiliki atap yang terbuat dari genting dan tiang beton. Sedangkan lantai 

kandang terbuat dari bahan semen, dengan tujuan agar lantai kandang tidak becek. 

Rata–rata biaya pembuatan kandang tidak permanen ini adalah sebesar 

Rp.750.000,00 sedangkan untuk membangun satu unit kandang permanen 

dibutuhkan biaya sebesar Rp. 4.000.000,00 – Rp. 16.000.000,00. Perbedaan pada 

bahan kandang yang digunakan juga berpengaruh pada daya tahan kandang. 

Kandang permanen memiliki daya tahan yang lebih lama dibandingkan dengan 

kandang tidak permanen. Kandang tidak permanen memiliki umur ekonomis 
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sekitar 5 tahun sampai 8 tahun sedangkan umur ekonomis untuk kandang 

permanen adalah antara 10 sampai 20 tahun.  

Rata-rata biaya penyusutan kandang di Dusun Salam adalah Rp. 584,48 per 

farm per hari (lampiran 13). Sedangkan untuk wilayah Dusun Barurejo adalah 

sebesar Rp. 611,44 per farm per hari (lampiran 14). Rata-rata biaya penyusutan 

kandang di wilayah Dusun Barurejo lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan 

wilayah Dusun Salam. Hal ini dikarenakan rata-rata responden di Dusun Barurejo 

telah memiliki kandang permanen sedangkan untuk responden di Dusun Salam 

sebagian besar masih menggunakan kandang tidak permanen, sehingga biaya 

penyusutan yang diperoleh pun lebih besar. 

 

3. Biaya penyusutan peralatan kandang 

Besar kecilnya biaya penyusutan peralatan dari tiap responden berbeda – 

beda, tergantung dari jumlah peralatan yang digunakan oleh responden. Peralatan 

yang digunakan oleh responden pada umumnya adalah milk can, sekop, sapu lidi, 

ember, saringan, cangkul dan sabit. 

Penghitungan biaya penyusutan peralatan dilakukan dengan menggunakan 

metode garis lurus (straight line method), yaitu nilai awal (harga beli peralatan) 

dikurangi nilai akhir dibagi dengan umur ekonomisnya. Nilai akhir untuk semua 

peralatan dianggap nol karena peralatan tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi.  

Rata-rata biaya penyusutan peralatan untuk responden di wilayah Dusun 

Salam adalah Rp. 125,14 per farm per hari (lampiran 13). Sedangkan untuk 

responden di wilayah Dusun Barurejo, rata-rata biaya penyusutan peralatan 

kandang adalah Rp. 452,82 per farm per hari (lampiran 14).  
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4. Biaya penyusutan gudang 

Gudang digunakan untuk menyimpan persediaan pakan, baik pakan hijauan 

maupun pakan konsentrat. Tidak semua peternak memiliki gudang pakan, hanya 

peternak yang memiliki ternak dalam jumlah banyak yang memiliki gudang 

pakan. Biasa peternak dengan strata pemilikkan II dan III yang memiliki gudang 

pakan, hal ini dikarenakan biaya yang diperlukan untuk membangun gudang 

pakan cukup besar sehingga tidak semua peternak memiliki gudang pakan.  

Di wilayah Dusun Salam, hanya terdapat satu orang responden yang 

memiliki gudang pakan. Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan persediaan 

pakan bagi ternaknya. Jumlah ternak yang diusahakan oleh responden tersebut 

adalah sebanyak 4 ekor, yaitu 3 ekor sapi induk dan 1 ekor sapi dara. Biaya yang 

dikeluarkan untuk membangun 1 unit gudang pakan adalah sebesar 

Rp.1.000.000,00 pembangunan gudang dilakukan sekitar tahun 2004. Biaya 

penyusutan gudang adalah sebesar Rp. 253,16 per farm per hari (lampiran 13).  

Untuk responden di wilayah Dusun Barurejo dari total 25 responden hanya 

terdapat 1 responden yang memiliki gudang pakan. Jumlah ternak yang 

diusahakan oleh responden adalah sebanyak 8 ekor, yaitu 7 ekor sapi induk dan 1 

ekor pedet betina. Biaya awal yang dikeluarkan untuk membangun 1 unit gudang 

adalah sebesar Rp. 14.000.000,00. Sedangkan biaya penyusutan gudang tersebut 

adalah sebesar Rp. 3.835,62 per farm per hari (lampiran 14).  

Biaya penyusutan gudang dari responden di wilayah Dusun Salam nilainya 

lebih kecil dibandingkan dengan responden di wilayah Dusun Barurejo. Hal ini 

dikarenakan biaya awal yang dikeluarkan untuk membangun gudang juga 

berbeda. Gudang milik responden di Dusun Barurejo termasuk gudang permanen, 
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yang terbuat dari beton sedangkan gudang milik responden di Dusun Salam hanya 

terbuat dari kayu. Semakin besar biaya pembuatan gudang maka semakin besar 

juga biaya penyusutan yang ditanggung oleh responden.  

 

5. Biaya penyusutan kendaraan 

Kendaraan yang dimiliki oleh responden pada umumnya adalah sepeda 

motor. Sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan menyetor susu ke 

tempat penampungan susu (TPS), mencari hijauan dan membeli konsentrat serta 

untuk keperluan rumah tangga lainnya yang masih berhubungan dengan aktivitas 

usaha ternak perah. Namun, tidak semua responden memiliki kendaraan bermotor. 

Responden di wilayah Dusun Salam tidak semuanya memiliki kendaraan 

bermotor, baik itu sepeda motor ataupun mobil. Sebanyak 13 orang (52%) dari 

total 25 responden di Dusun Salam tidak memiliki kendaraan bermotor. 

Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh responden adalah sepeda motor dan rata-

rata responden memiliki 1 unit sepeda motor. Dengan demikian rata-rata biaya 

penyusutan kendaraan bermotor untuk wilayah Dusun Salam adalah sebesar 

Rp.1.690,93 per farm per hari (lampiran 13).  

Seperti halnya responden di wilayah Dusun salam, responden di Dusun 

Barurejo pun tidak semuanya memiliki kendaraan bermotor. Sebanyak 16 orang 

responden (76%) memiliki kendaraan bermotor  dan 6 orang responden (24%) 

tidak memiliki kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh 

responden pada umumnya adalah berupa sepeda motor dan rata-rata responden 

memiliki 1 unit sepeda motor. Rata-rata biaya penyusutan kendaraan bermotor di 
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wilayah Dusun Barurejo adalah sebesar Rp. 1.527,58 per farm per hari (lampiran 

14). 

 

4.4.1.2 Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 

Besar kecilnya biaya tidak tetap (variable cost) ditentukan oleh perubahan 

jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam satu masa produksi. Biaya 

tidak tetap ini terdiri dari biaya pakan hijauan, pakan konsentrat, obat/jamu, 

mineral, BBM, listrik dan IB (Inseminasi Buatan).  

1. Biaya pakan 

Biaya pakan dalam usaha ternak sapi perah merupakan biaya dengan 

persentase terbesar. Biaya pakan yang terdapat dalam usaha ternak sapi perah 

meliputi biaya pakan hijauan dan pakan konsentrat.  

a. Biaya pakan hijauan 

Pakan hijauan yang diberikan pada ternak sapi perah terdiri atas rumput gajah 

dan tebon. Pemberian pakan hijauan dilakukan dua kali dalam satu hari, yaitu 

pada siang dan sore hari setelah pemberian pakan konsentrat. Pakan hijauan yang 

diberikan pada ternak diperoleh dari lahan sendiri atau membeli dari orang lain. 

Pada musim penghujan, biasanya peternak mendapatkan rumput dengan cara 

mencari sendiri (mengarit rumput), baik di lahan sendiri maupun di lahan milik 

perhutani. Sedangkan pada saat musim kemarau (biasanya terjadi pada bulan Juni-

November) peternak memperoleh rumput dengan cara membeli.  

Rata-rata biaya pakan hijauan yang harus dikeluarkan oleh responden di 

Dusun Salam adalah sebesar Rp. 6.256,03 per farm per hari (lampiran 15). 

Sedangkan rata-rata biaya pakan hijauan yang harus dikeluarkan oleh responden 
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di wilayah Dusun Barurejo adalah sebesar Rp. 10.597,88 per farm per hari 

(lampiran 16). Bila dilihat dalam struktur biaya tidak tetap yang harus dikeluarkan 

oleh masing-maisng responden, maka biaya pakan hijauan termasuk biaya yang 

memiliki persentase paling besar. Hal ini disebabkan karena pakan merupakan 

kebutuhan pokok ternak untuk dapat bertahan hidup. Harga pakan hijauan 

termasuk komponen biaya yang cukup sensitif dan fluktuaktif harganya. Harga 

pakan hijauan dapat berubah sewaktu-waktu. Bila biaya pakan semakin meningkat 

maka dapat dipastikan biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternak juga akan 

meningkat dan tentunya hal ini akan mempengaruhi besarnya pendapatan yang 

akan diterima oleh peternak tiap bulannya. 

b. Biaya pakan konsentrat 

Selain diberi pakan hijauan, ternak sapi perah yang diusahakan juga diberi 

pakan konsentrat untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Pakan konsentrat 

diberikan sebelum ternak diberi pakan hijauan. Pakan konsentrat ini diberikan 

sebanyak 2 kali dalam satu hari, yaitu pada pagi dan sore hari. Pakan konsentrat 

diberikan sebanyak 8,5 sampai 10,2 kg per ekor per hari untuk sapi induk. Pakan 

konsentrat yang diberikan biasanya dalam bentuk comboran (telah dicampur 

dengan air). Pakan konsentrat yang diberikan pada ternak terdiri atas campuran 

saeprofeed dan gamblong.  

Guna memenuhi kebutuhan akan pakan konsentrat, biasanya peternak di 

Dusun Salam membelinya dari koperasi. Adapun harga per kg untuk pakan 

konsentrat tersebut adalah Rp. 1.200,00. Namun, pakan konsentrat tersebut 

biasanya dijual dalam kemasan sak dengan isi 50 kg. Sehinga rata-rata biaya 
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pakan konsentrat yang harus dikeluarkan oleh responden di wilayah Dusun Salam 

adalah sebesar Rp. 7.139,23 per farm per hari (lampiran 15).  

Seperti halnya peternak di Dusun Salam, peternak di Dusun Barurejo 

memperoleh pakan konsentrat dengan cara membelinya di koperasi. Konsentrat 

yang dijual di koperasi, biasanya dalam bentuk per sak sehingga bila dihitung per 

kg maka harga pakan konsentrat per kilogram adalah Rp.1.600,00. Dengan 

demikian maka rata-rata biaya yang harus dikeluarkan oleh responden di Dusun 

Barurejo untuk membeli pakan konsentrat adalah sebesar Rp. 5.382,21 per farm 

per hari (lampiran 16).  

Pakan konsentrat termasuk biaya tidak tetap yang keberadaannya cukup 

sensitif (sama seperti harga hijauan) bila dibandingkan dengan biaya-biaya lain. 

Harga pakan konsentrat di pasaran cukup sensitif, dengan kata lain harga 

konsentrat dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini dapat di pengaruhi beberapa hal, 

antara lain dipengaruhi oleh harga BBM dan faktor kelangkaan. Seperti halnya, 

ketika terjadi kenaikan harga BBM, secara tidak langsung hal tersebut juga 

memicu kenaikan harga konsentrat di kalangan peternak sehingga biaya pakan 

yang harus dikeluarkan oleh peternak juga semakin tinggi dan tentunya hal ini 

akan mengurangi pendapatan yang diperoleh peternak secara keseluruhan.  

 

2. Biaya Kesehatan Hewan 

Biaya kesehatan atau pengontrolan penyakit biasanya dilakukan oleh petugas 

kesehatan dari koperasi tempat peternak tersebut terdaftar sebagai anggota. Bila 

ada sapi yang terserang penyakit, maka peternak dapat langsung melapor kepada 

petugas kesehatan untuk dapat segera ditangani. Biaya kesehatan hewan yang 



 67 

dikeluarkan oleh peternak biasanya meliputi biaya berobat ternak ketika sakit, 

vaksinasi dan biaya untuk obat-obatan (jamu). Pemberian obat-obatan atau jamu 

bertujuan untuk menjaga meningkatkan produksi serta menjaga stamina ternak 

agar tidak mudah terserang penyakit. Biasanya peternak memberikan jamu pada 

ternak peliharaan mereka untuk merangsang nafsu makan serta untuk 

mempertahankan kesehatan ternak.  

Di Dusun Salam, harga obat/jamu yang biasanya diberikan oleh peternak 

adalah Rp. 2.000,00 per dosis. Obat yang biasanya diberikan oleh peternak adalah 

obat cacing, hal ini dikarenakan ternak yang terdapat di wilayah Dusun Salam 

sering terkena penyakit cacingan. Sedangkan untuk jamu, biasanya diberikan 

setelah induk sapi melahirkan. Jamu yang diberikan biasanya berupa jamu olahan 

yang siap pakai tapi ada juga responden yang membuat ramuan jamu sendiri 

dengan bahan-bahan yang terdapat disekitar mereka. Rata-rata biaya yang harus 

dikeluarkan oleh responden untuk membeli obat/jamu adalah sebesar Rp. 227,33 

per farm per hari (lampiran 15). 

Untuk menjaga kesehatan ternaknya, responden di Dusun Barurejo 

memberikan jamu pada ternak mereka. Harga jamu tersebut adalah Rp. 1.500,00 

per dosis. Jamu tersebut biasanya diberikan pada induk ternak yang baru selesai 

melahirkan. Sehingga rata – rata biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh responden 

di Dusun Barurejo adalah sebesar Rp. 111,18 per farm per hari (lampiran 16). 

 

3. Biaya Mineral/Vitamin 

Mineral dan vitamin diperlukan oleh ternak untuk menunjang proses 

metabolisme tubuhnya. Mineral dan vitamin sangat penting bagi ternak sekalipun 
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hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Tubuh ternak tidak dapat 

menghasilkan mineral ataupun vitamin sehingga kebutuhan akan mineral/vitamin 

dipenuhi dari luar tubuh dengan menambahkannya dalam pakan ternak. Apabila 

kebutuhan mineral/vitamin tidak terpenuhi akan menyebabkan ternak terganggu 

kesehatannya.  

Harga mineral/vitamin yang terdapat di Dusun Salam berkisar antara 

Rp.4.500,00 – Rp. 6.500,00  per bungkus. Sehingga rata-rata biaya yang 

dikeluarkan oleh responden untuk membeli mineral/vitamin adalah sebesar 

Rp.263,38 per farm per hari (lampiran 15). Untuk harga mineral/vitamin di Dusun 

Barurejo per bungkus adalah sebesar Rp. 9.500,00. Rata-rata biaya 

mineral/vitamin yang dikeluarkan oleh responden di Dusun Barurejo adalah 

sebesar Rp. 277,8 per farm per hari (lampiran 16).  

 

4. Biaya Listrik 

Wilayah Desa Sidodadi secara keseluruhan telah dialiri listrik, begitu juga 

dengan penduduk di Dusun Salam. Listrik telah menjadi suatu kebutuhan yang 

cukup penting untuk dapat mendukung kegiatan sehari – hari penduduk setempat. 

Listrik tersebut digunakan sebagai sarana penerangan, baik di rumah ataupun di 

kandang ternak milik penduduk. Biaya listrik yang harus dibayarkan setiap 

bulannya oleh tiap responden di dusun tersebut berbeda – beda, tergantung dari 

kapasitas atau daya listrik yang terpasang di rumah mereka. Rata – rata biaya 

listrik yang harus dikeluarkan oleh responden di Dusun Salam adalah sebesar 

Rp.270,48 per farm per hari (lampiran 15).  
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Letaknya yang berada di kaki Gunung Kawi, tidak menghalangi penduduk di 

Dusun Barurejo untuk menikmati listrik. Penduduk setempat menggunakan listrik 

sebagai sarana penerangan. Biaya listrik yang dikeluarkan oleh tiap responden 

berbeda–beda dan rata–rata biaya yang harus dikeluarkan oleh responden untuk 

membayar listrik adalah sebesar Rp. 337,22 per farm per hari (lampiran 16).  

 

5. Biaya Transportasi (BBM) 

Transportasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung 

kelancaran proses produksi suatu usaha. Begitu juga dalam usaha peternakan yang 

dijalankan oleh peternak di Dusun Salam. Untuk mendukung kelancaran usahanya 

mereka menggunakan alat transportasi berupa motor dan mobil. Penggunaan 

kendaraan bermotor pada umumnya digunakan oleh responden untuk kegiatan 

mencari rumput dan menyetorkan susu ke TPS. Namun tidak semua responden 

memiliki kendaraan bermotor sebagai alat transportasi, bagi mereka yang tidak 

memiliki kendaraan bermotor, kegiatan untuk mencari rumput atau menyetorkan 

susu biasanya dilakukan dengan menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki. 

Rata–rata biaya transportasi yang dikeluarkan oleh responden di Dusun Salam 

adalah Rp. 744,62 per farm per hari (lampiran 15).  

Tidak semua petani ternak responden di wilayah Dusun Barurejo memiliki 

kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Kendaraan bermotor yang umumnya 

dimiliki oleh responden adalah sepeda motor dan mobil. Besarnya biaya 

transportasi yang dikeluarkan oleh tiap responden tiap bulannya berbeda–beda, 

tergantung dari besarnya skala usaha yang dimiliki. Rata–rata biaya transportasi 
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yang dikeluarkan oleh responden di Dusun Barurejo adalah sebesar Rp. 1.323,51 

per farm per hari (lampiran 16). 

 

6. Biaya Inseminasi Buatan (IB) 

Proses reproduksi yang digunakan oleh petani ternak responden di Dusun 

Salam adalah sistem IB (Inseminasi Buatan). Sistem IB banyak dipilih oleh 

peternak karena dianggap lebih mudah dibandingkan dengan proses kawin alam. 

Apabila peternak ingin melakukan inseminasi buatan, mereka dapat melapor pada 

petugas inseminator di koperasi tempat mereka terdaftar sebagai anggota. Ongkos 

yang dikeluarkan oleh peternak untuk satu kali IB berkisar antara Rp.5.000,00 

hingga Rp.10.000,00. Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh responden untuk 

keperluan IB adalah sebesar Rp. 127,43 per farm per hari (lampiran 15) dengan 

rata-rata tingkat keberhasilan 3 sampai 4 kali per ekor.  

Seperti halnya peternak di Dusun Salam, peternak di Dusun Barurejo lebih 

memilih inseminasi buatan jika ingin mengawinkan ternaknya yang sedang birahi. 

Ongkos yang dikeluarkan oleh peternak untuk satu kali IB berkisar antara 

Rp10.000,00 hingga Rp.20.000,00. Sehingga rata-rata biaya inseminasi buatan 

yang harus dikeluarkan oleh responden adalah Rp. 195,28 per farm per hari 

(lampiran 16). Tingkat keberhasilan dari inseminasi buatan ini berkisar antara 2 

sampai 3 kali per ekor.  

Untuk pelaksanaan inseminasi buatan petani ternak responden memanggil 

petugas inseminator dari koperasi. Pada dasarnya tidak ada biaya yang dibebankan 

pada peternak apabila ingin melakukan inseminasi buatan pada ternak yang 

mereka miliki, sebab hal tersebut sudah termasuk dalam fasilitas yang diberikan 
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oleh pihak koperasi terhadap anggotanya. Biaya inseminasi buatan yang 

dikeluarkan oleh peternak selama ini sebenarnya merupakan biaya pelayanan atau 

ongkos untuk mengawinkan ternak. Besarnya ongkos yang diberikan oleh 

peternak kepada petugas inseminator pun berbeda-beda dan tidak ditentukan 

nominalnya, tergantung dari kemampuan peternak (kondisi ekonomi). Namun 

bagi peternak yang tidak terdaftar sebagai anggota koperasi akan dikenakan biaya 

yang cukup mahal apabila mereka ingin melakukan inseminasi buatan pada ternak 

yang mereka miliki. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan berkisar antara 

Rp.40.000,00 – Rp. 45.000,00 untuk satu kali proses IB, untuk peternak non 

anggota KUD. Tingkat keberhasilan IB pada setiap ternak bervariasi, ada yang 

hanya perlu di IB sebanyak 2 atau 3 kali namun adapula ternak yang perlu di IB 

sampai 13 kali sampai akhirnya bunting. Keberhasilan IB dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain kualitas dari stroll yang digunakan oleh inseminator 

dan pengetahuan dari peternak untuk mendeteksi birahi pada ternak sehingga 

kawin suntik dapat dilakukan tepat waktu. 

 

7. Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja memiliki peran yang cukup penting dalam usaha peternakan 

sapi perah. Tenaga kerja yang digunakan dalam usaha ini dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu tenaga kerja keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. 

Karena sifat usahanya yang masih tergolong tradisional dan skala usaha yang 

kecil, tenaga kerja yang umumnya digunakan dalam usaha ternak sapi perah 

adalah tenaga kerja keluarga. Penggunaan tenaga kerja keluarga dalam usaha 

ternak sapi perah tidak pernah dihitung sebagai suatu pengeluaran oleh petani 
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ternak responden. Peternak dengan strata kepemilikan III biasanya sudah 

menggunakan tenaga kerja luar keluarga untuk dijadikan sebagai buruh ternak 

untuk membantu pelaksanaan manajemen usaha ternak sapi perah mereka. 

Kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja luar keluarga berbeda-beda, tidak 

selalu dalam bentuk uang/upah, terkadang kompensasi tersebut dalam bentuk 

maro pedet atau maro susu.  

Pembayaran upah tenaga kerja luar keluarga ada yang dilakukan per bulan 

dan ada juga yang dilakukan per tahun. Besarnya upah yang diberikan tergantung 

pada jenis pekerjaannya dan curahan waktu kerja. Besarnya upah untuk tenaga 

kerja luar keluarga yang bekerja di peternakan sapi perah yang terdapat di Dusun 

Salam adalah Rp. 230.000,00 per bulan atau Rp. 7.666,67 per hari. Rata-rata biaya 

yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja luar keluarga adalah Rp. 306,67 

per farm per jam (lampiran 15).  Sedangkan di Dusun Barurejo, besarnya upah 

yang dibayarkan kepada tenaga kerja luar keluarga adalah Rp. 300.000,00 per 

bulan namun ada juga yang pembayarannya dilakukan per tahun, yaitu berkisar 

antara Rp. 700.000,00 hingga Rp. 804.000,00 per tahun. Dengan demikian rata-

rata biaya tenaga kerja luar keluarga yang harus dibayarkan oleh peternak adalah 

Rp. 114,99 per farm per jam (lampiran 16).  

Pada perhitungan farm gate price juga diikutsertakan perhitungan mengenai 

biaya tenaga kerja keluarga yang dipakai dalam usaha ternak sapi perah. Namun, 

kenyataan yang terjadi di lapang, peternak tidak pernah memperhitungkan 

besarnya biaya tenaga kerja apabila mereka hanya menggunakan tenaga kerja 

keluarga (tidak memiliki tenaga kerja luar/pegawai). Prinsip yang umum 

digunakan untuk menentukan besarnya biaya tenaga kerja keluarga adalah dengan 
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menilai pekerja keluarga atas biaya oportunitasnya, yaitu manfaat keluarga yang 

dikorbankan untuk ikut serta dalam usaha ternak sapi perah yang dimiliki oleh 

keluarganya. Biaya tenaga kerja keluarga tidak diperhitung secara langsung 

melainkan dengan cara memperhitungkan apa yang akan keluarga hasilkan dari 

pembayaran upah/gaji tanpa adanya usaha ternak sapi perah. Untuk menghitung 

farm gate price, tenaga kerja keluarga turut dimasukkan dalam komponen biaya 

tidak tetap (variable cost), hal ini dilakukan agar dapat diketahui perbandingan 

harga layak yang diterima oleh peternak apabila tenaga kerja keluarga dihitung 

sebagai bagian dari biaya tidak tetap (variable cost) atau tidak dihitung sebagai 

biaya variabel.  

Rata-rata biaya tenaga kerja keluarga di Dusun Salam adalah Rp. 6.658,386 

per farm per hari (lampiran 15) dengan rata-rata curahan jam kerja berkisar antara 

9,5 hingga 12 jam per hari. Sedangkan rata-rata biaya tenaga kerja di Dusun 

Barurejo adalah Rp. 6.127,99 per farm per hari (lampiran 16) dengan curahan jam 

kerja berkisar antara 10 sampai 11,5 jam per hari. Biaya tenaga kerja keluarga 

dihitung berdasarkan curahan jam kerja selama satu hari untuk mengurus semua 

kegiatan yang berhubungan dengan usaha peternakan sapi perah miliknya, mulai 

dari kegiatan membersihkan kandang sapi di pagi hari, memerah susu, menyetor 

susu ke TPS, memberi pakan hingga mencari rumput. 

 

4.4.2 Produksi Usaha Ternak Sapi Perah di Dusun Salam dan Dusun 

Barurejo 

Sapi perah adalah ternak dan bibit sapi perah yang dipelihara dengan tujuan 

utama untuk diambil air susunya. Susu merupakan salah satu bahan pangan asal 
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hewan yang memiliki nilai gizi yang tinggi karena tersusun oleh zat-zat makanan 

yang sangat diperlukan oleh tubuh. Tujuan utama dari usaha peternakan sapi 

perah adalah untuk memperoleh produk susu dengan kuantitas dan kualitas yang 

baik, didasarkan pada produksi susu per ekor per hari. Pada penentuan farm gate 

price, produksi susu sapi perah dibedakan menjadi 3 macam. 

1.   Produksi sapi perah berdasarkan farm per jumlah satuan ternak 

Jumlah ternak sapi perah yang dimiliki oleh responden di Dusun Salam jika 

dihitung dalam satuan ternak maka jumlahnya adalah 71,75 ST hal ini berarti rata-

rata responden memiliki 2,87 ST. Rata-rata produksi susu sapi perah di Dusun 

Salam mencapai 632 liter per hari atau 25,28 liter per  farm per hari. Sehingga 

rata-rata produksi susu sapi perah bila dihitung berdasarkan farm per jumlah 

satuan ternak per hari adalah sebanyak 8,92 liter/farm/satuan ternak (lampiran 20). 

Jumlah ternak sapi perah yang dimiliki oleh responden di Dusun Barurejo 

adalah 86,75 ST, berarti tiap responden rata-rata memiliki 3,47 ST. Rata-rata 

produksi susu sapi perah di wilayah Dusun Barurejo mencapai 746 liter per hari 

atau 29,84 liter/farm/hari. Dengan demikian rata-rata produksi susu sapi perah di 

Dusun Barurejo jika dihitung berdasarkan farm per jumlah satuan ternak (ST) per 

hari adalah sebanyak 8,72 liter/farm/hari (lampiran 9 dan 10). 
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Gambar 4. Perolehan FGP di Dusun Salam dan Barurejo Berdasarkan Per 
Farm Per Satuan Ternak 

Sumber : Data primer yang diolah (2008) 
 

Jumlah ternak yang dimiliki oleh responden di wilayah Dusun Barurejo 

memang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ternak yang dimiliki oleh 

responden di Dusun Salam. Namun, produksi rata-rata tiap responden di Dusun 

Barurejo (8,72 liter/farm/hari) nilainya lebih rendah bila dibandingkan dengan rata 

– rata produksi responden di Dusun Salam, yang mencapai 8,92 liter/farm/hari. 

Jumlah produksi rata-rata sapi perah yang dihasilkan oleh responden di Dusun 

Salam lebih tinggi jumlahnya daripada responden di Dusun Barurejo, hal ini 

dikarenakan manajemen usaha ternak sapi perah dari responden Dusun Salam 

lebih baik daripada responden di Dusun Barurejo. Selain itu ketersediaan pakan 

dan kualitas pakan yang diberikan juga lebih baik, sehingga produksi susu sapi 

perah yang dihasilkan juga lebih tinggi. 
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2.   Produksi sapi perah berdasarkan farm per jumlah ternak yang dimiliki 

Jumlah ternak sapi perah yang dimiliki oleh responden di Dusun Salam 

adalah sebanyak 87 ekor atau rata-rata responden mengusahakan sekitar 3 ekor 

ternak sapi perah. Rata-rata produksi susu sapi perah jika dihitung berdasarkan 

farm per jumlah ternak yang diusahakan adalah sebanyak 7,74 liter/farm/jumlah 

ternak (lampiran 9). 

Ternak sapi perah yang diusahakan oleh responden di Dusun Barurejo 

berjumlah 115 ekor dan rata-rata responden mengusahakan sekitar 4-5 ekor ternak 

sapi perah. Rata-rata produksi susu sapi perah tiap responden jika dihitung 

berdasarkan farm per jumlah ternak yang diusahakan adalah sebanyak 6,87 

liter/farm/hari (lampiran 10). 

 

Gambar 5. Perolehan FGP di Dusun Salam dan Barurejo Berdasarkan Per 
Farm Per Jumlah Ternak yang Diusahakan 

Sumber : Data primer yang diolah (2008) 

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa jumlah ternak yang dimiliki oleh 

responden di Dusun Barurejo jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan 

responden di Dusun Salam (lampiran 9-10). Namun, rata-rata produksi susu sapi 
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perah yang dihasilkan oleh responden di Dusun Salam lebih tinggi dibandingkan 

nilainya dibandingkan dengan produksi sapi perah dari responden di Dusun 

Barurejo (lampiran 9-10). Hal ini dikarenakan, dari 115 ekor sapi perah yang 

merupakan betina produktif yang berada dalam masa laktasi hanya berjumlah 65 

ekor dengan produksi yang rendah, sehingga menyebabkan nilai rata-rata yang 

dihasilkan menjadi kecil. Sedangkan untuk responden Dusun Salam, jumlah sapi 

perah betina produktif yang sedang dalam masa laktasi jumlahnya adalah 51 ekor, 

ini berarti jumlahnya lebih dari setengah jumlah sapi perah secara keseluruhan di 

dusun tersebut, sehingga nilai produksi rata-rata yang dihasilkan juga lebih tinggi 

daripada produksi rata-rata di Dusun Barurejo. Selain dilihat dari segi manajemen 

pemeliharaan dan kualitas dari pakan yang diberikan. 

3. Produksi sapi perah berdasarkan farm per jumlah ternak betina  

produktif 

Jumlah ternak betina produktif  yang diusahakan oleh responden di Dusun 

Salam adalah sebanyak 60 ekor dan tiap responden rata-rata memiliki 2 ekor 

betina produktif. Sehingga rata-rata produksi sapi perah jika dihitung berdasarkan 

farm per jumlah betina produktif adalah sebanyak 10,92 liter/farm/hari (lampiran 

9). 

Jumlah ternak betina produktif yang diusahakan oleh responden di Dusun 

Barurejo adalah sebanyak 74 ekor dari total 115 ekor ternak sapi perah yang 

dipelihara oleh responden di dusun tersebut. Rata-rata produksi sapi perah di 

Dusun Barurejo jika dihitung berdasarkan farm per jumlah betina produktif adalah 

sebanyak 10,44 liter/farm/hari (lampiran 10). 
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Gambar 6. Perolehan FGP di Dusun Salam dan Barurejo Berdasarkan Per 

Farm Per Jumlah Ternak Betina Produktif 
Sumber : Data primer yang diolah (2008) 

Pada grafik dapat dilihat bahwa jumlah ternak betina produktif milik 

responden di Dusun Salam jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan 

jumlah ternak betina produktif yang dimiliki oleh responden di Dusun Barurejo. 

Namun, jumlah produksi sapi perah responden di Dusun Salam lebih tinggi 

daripada produksi sapi perah dari responden di Dusun Barurejo. Jumlah ternak 

betina produktif yang ada di Dusun Barurejo memang lebih banyak, namun 

produksi susu yang dihasilkan rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor, antara lain jumlah ternak yang sudah lewat puncak produksinya dan 

adanya perbedaan ternak dari faktor genetik ternak, dimana ternak yang dimiliki 

responden Dusun Salam lebih baik mutunya. Selain itu ketersediaan dan kualitas 

dari pakan yang diberikan serta manajemen pemeliharaan ternak sapi perah juga 

turut mempengaruhi produksi susu sapi perah yang dihasilkan oleh masing-

masing ternak. 
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4.4.3 Perhitungan Farm Gate Price  

Usaha ternak sapi perah yang dijalankan oleh responden dikedua dusun 

masih merupakan usaha keluarga, dimana sebagian besar responden tidak 

menggunakan tenaga kerja luar keluarga. Semua tata laksana pemeliharaan ternak 

sapi perah dikerjakan oleh anggota keluarga masing-masing responden. 

Responden dengan strata kepemilikan I dan II, pada umumnya tidak memiliki 

tenaga kerja luar keluarga, semua kegiatan usaha ternak sapi perah dikerjakan 

oleh anggota keluarga sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk 

membayar upah tenaga kerja. Namun, untuk responden dengan strata kepemilikan 

III mereka tidak lagi menggunakan tenaga kerja keluarga, biasanya mereka 

memiliki tenaga kerja luar untuk membantu mengurus usaha ternak sapi perah 

miliknya. Upah tenaga kerja luar keluarga biasanya dibayar setiap bulan namun 

adapula yang dibayar per tahun. Seperti halnya biaya hijauan, responden tidak 

pernah menghitung besarnya biaya tenaga kerja apabila mereka tidak memiliki 

tenaga kerja luar keluarga. Sebab mereka tidak merasa mengeluarkan uang untuk 

membayar upah tenaga kerja. Padahal dalam struktur biaya produksi, biaya tenaga 

kerja memiliki persentase yang cukup tinggi, terutama biaya tenaga kerja 

keluarga. Dalam perhitungan farm gate price biaya tenaga kerja keluarga turut 

dihitung sebagai bagian komponen biaya produksi. Besarnya biaya tenaga kerja 

keluarga dihitung berdasarkan curahan jam kerja responden untuk mengurus 

usaha ternak sapi perahnya, mulai dari membersihkan kandang hingga mencari 

rumput yang kemudian dikonversikan dalam bentuk rupiah. Penyertaan biaya 

tenaga kerja keluarga dalam perhitungan FGP adalah sebagai pembanding dari 

harga layak yang diterima oleh responden apabila biaya tenaga kerja keluarga 
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dihitung dan tidak dihitung sebagai biaya produksi. Sehingga nantinya dapat 

diketahui berapa besarnya keuntungan yang akan diterima oleh responden apabila 

biaya hijauan dan biaya tenaga kerja keluarga dihitung ataupun tidak dihitung 

sebagai biaya produksi dalam usaha ternak sapi perah. 

Pada perhitungan farm gate price di kedua dusun didasarkan pada empat 

komponen, yaitu: 

1. Perolehan farm gate price jika biaya pakan hijauan dihitung dan biaya 

tenaga kerja keluarga dihitung. 

2. Perolehan farm gate price jika biaya pakan hijauan dihitung dan biaya 

tenaga kerja keluarga tidak dihitung. 

3. Perolehan farm gate price jika biaya pakan hijauan tidak dihitung dan 

biaya tenaga kerja keluarga dihitung. 

4. Perolehan farm gate price jika biaya pakan hijauan tidak dihitung dan 

biaya tenaga kerja keluarga tidak dihitung. 

Total biaya produksi yang dikeluarkan oleh tiap responden di kedua dusun 

berdasarkan keempat komponen diatas adalah sebagai berikut: 

Tabel 8. Total Biaya Produksi Responden Ternak Sapi Perah di Dusun 
Salam dan Barurejo 

 
Rata-rata Biaya Produksi 

(Rp/farm/hari) 
 

No. 
 

Total Biaya Produksi 
 

Dusun Salam 
 

Dusun Barurejo 
 

1. 
Jika biaya hijauan dihitung dan  
biaya tenaga kerja dihitung 25.382,22 22.823,58 

2. 
Jika biaya hijauan dihitung dan 
 biaya tenaga kerja tidak dihitung 19.048,08 19.290,65 

3. 
Jika biaya hijauan tidak dihitung dan  
biaya tenaga kerja keluarga dihitung 18.877,43 14.055,82 

4. 
Jika biaya hijauan tidak dihitung dan  
biaya tenaga kerja keluarga tidak dihitung 12.792,05 10.522,89 

Sumber : Data primer diolah (2008) 
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Dengan mengetahui besarnya biaya produksi yang dikeluarkan dan produksi sapi 

perah dalam usaha ternak sapi perah di kedua dusun, maka akan diperoleh farm 

gate price atau harga layak yang diterima oleh responden. Perolehan farm gate 

price untuk setiap responden dapat dilihat pada lampiran 19 sampai 26. 

Tabel 9. Perolehan Farm Gate Price dari Responden di Dusun Salam dan 
Dusun Barurejo 

 
Salam Barurejo No 

 
FGP 

 Rp/Hari/Farm Rp/Hari/Farm 
Jika Biaya Hijauan dan Biaya Tenaga Kerja  
Keluarga Dihitung     
a. Liter/ST/Hari/Farm 4,480.84 3,296.65 

b. Liter/Jumlah Ternak/Hari/Farm 5,366.59 4,307.55 

1. 
  
  
 
 
 c. Liter/Jumlah Betina Produktif/Hari/Farm 3,598.69 2,819.57 

Jika Biaya Hijauan Dihitung dan Biaya Tenaga 
Kerja Keluarga Tidak Dihitung     
a. Liter/ST/Hari/Farm 2,789.63 2,695.73 
b. Liter/Jumlah Ternak/Hari/Farm 3,320.66 3,481.22 

2. 
  
  
 
 
  c. Liter/Jumlah Betina Produktif/Hari/Farm 2,224.96 2,327.60 

Jika Biaya Hijauan Tidak Dihitung dan Biaya 
Tenaga Kerja Keluarga Dihitung     
a. Liter/ST/Hari/Farm 2,718.20 2,146.49 

b. Liter/Jumlah Ternak/Hari/Farm 3,281.74 2,865.34 

3. 
  
 
 
  
  c. Liter/Jumlah Betina Produktif/Hari/Farm 2,212.74 1,805.44 

Jika Biaya Hijauan dan Biaya Tenaga Kerja 
Keluarga Tidak Dihitung     
a. Liter/ST/Hari/Farm 1,904.82 1,545.57 

b. Liter/Jumlah Ternak/Hari/Farm 2,284.12 2,039.02 

4. 
  
  
 
 
  c. Liter/Jumlah Betina Produktif/Hari/Farm 1,532.10 1,313.47 

(lampiran 19 sampai 26) 

1. Perolehan farm gate price (FGP) jika biaya hijauan dihitung dan biaya 

tenaga kerja keluarga dihitung 

Perolehan rata-rata farm gate price jika biaya hijauan dihitung dan biaya 

tenaga kerja keluarga dihitung, maka diperoleh farm gate price yang nilainya 

lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh koperasi. Rata-rata 



 82 

harga susu yang diterima oleh responden di Dusun Salam dari Koperasi Sumber 

Makmur Ngantang adalah sebesar Rp. 2.718,00/liter. Harga tersebut masih lebih 

rendah dari nilai FGP yang diperoleh jika biaya hijauan dan biaya tenaga kerja 

keluarga dihitung. Rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh responden 

apabila biaya hijauan dihitung dan biaya tenaga kerja dihitung adalah 

Rp.25.382,22/farm/hari. Sehingga diperoleh farm gate price (FGP) untuk masing-

masing produksi sapi perah sebesar Rp.5.366,59/liter/jumlah ternak/hari/farm; 

Rp.4.480,84/liter/satuan ternak/hari/farm; dan Rp.3.598,69/liter/jumlah betina 

produktif/hari/farm (lampiran 19). Pada gambar 6 dapat dilihat bahwa nilai FGP 

yang paling rendah adalah perhitungan FGP dengan banyaknya produksi yang 

dihasilkan dari farm per ekor betina produktif, yaitu sebesar Rp. 3.598,69 tetapi 

nilai tersebut tidak akan memberikan keuntungan bagi responden karena tingginya 

nilai FGP yang diperoleh. Perhitungan farm gate price di Dusun Salam jika biaya 

hijauan dihitung dan biaya tenaga kerja dihitung dapat dilihat pada lampiran 19. 

Total rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh responden di Dusun 

Barurejo jika biaya hijauan dihitung dan biaya tenaga kerja keluarga dihitung 

adalah Rp. 22.823,58/farm/hari. Perolehan rata-rata farm gate price masing-

masing responden di Dusun Barurejo adalah Rp. 4.307,55/liter/jumlah 

ternak/hari/farm; Rp. 3.296,65/liter/ST/hari/farm; dan Rp.2.819,57/liter/jumlah 

betina produktif/hari/farm (lampiran 23). Rata-rata harga susu yang ditetapkan 

oleh Koperasi Semen Blitar adalah Rp. 2.666,67/liter. Harga ini masih lebih 

rendah bila dibandingkan dengan perolehan FGP jika biaya hijauan dan biaya 

tenaga kerja keluarga turut disertakan dalam biaya produksi usaha ternak sapi 

perah. Perolehan FGP yang terendah adalah Rp.2.819,57/liter/farm/ekor betina 
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produktif, dengan harga tersebut responden memang mendapatkan keuntungan, 

namun nilai keuntungan masih rendah sehingga bila terjadi kenaikan harga pakan 

akan menyebabkan responden mengalami kerugian karena biaya produksinya 

akan meningkat juga (lampiran 23). 

 
Gambar 7. Perolehan FGP di Dusun Salam dan Dusun Barurejo Jika Biaya 

Hijauan Dihitung dan Biaya Tenaga Kerja Keluarga Dihitung 
Sumber : Data Primer Diolah (2008) 
 

Rata-rata total biaya produksi dari responden di Dusun Salam nilainya lebih 

besar daripada rata-rata total biaya produksi dari responden di Dusun Barurejo. 

Rata-rata total biaya produksi di Dusun Salam adalah Rp.25.382,22/farm/hari  

sedangkan rata-rata total biaya produksi di Dusun Barurejo hanya sebesar 

Rp.22.823,58/farm/hari. Perolehan FGP dari responden di Dusun Salam masih 

lebih tinggi nilainya bila dibandingkan dengan FGP dari responden di Dusun 

Barurejo. Hal ini disebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh 

responden untuk kebutuhan pakan konsentrat dan biaya tenaga kerja. Harga susu 

segar yang ditetapkan oleh koperasi di Dusun Salam adalah Rp. 2.718,00/liter 

harga tersebut lebih tinggi daripada harga yang dibayarkan oleh koperasi pada 
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responden di Dusun Barurejo, yaitu Rp. 2.666,67/liter. Namun, kedua harga 

tersebut masih belum memberikan keuntungan kepada responden karena nilainya 

masih lebih rendah dari FGP yang diperoleh. FGP dari responden Dusun Salam 

nilainya lebih tinggi dari FGP Dusun Barurejo karena rata-rata total biaya 

produksi dari responden di Dusun Salam lebih besar daripada rata-rata total biaya 

produksi responden di Dusun Barurejo. Rata-rata biaya produksi di Dusun Salam 

mencapai Rp. 25.382,22/farm/hari sedangkan rata-rata biaya produksi di Dusun 

Barurejo hanya Rp. 22.823,58/farm/hari oleh karena itu FGP Dusun Salam 

nilainya jadi lebih tinggi. 

 

2. Perolehan farm gate price (FGP) jika biaya hijauan dihitung dan biaya 

tenaga kerja keluarga tidak dihitung 

Tabel 9 menunjukkan perolehan rata-rata farm gate price (FGP) di Dusun 

Salam dan Barurejo jika biaya hijauan dihitung dan biaya tenaga kerja keluarga 

tidak dihitung. Perolehan rata-rata farm gate price dari responden di Dusun Salam 

jika biaya hijauan dihitung dan biaya tenaga kerja keluarga tidak dihitung adalah 

Rp.3.320,66/liter/hari/farm/jumlah ternak; Rp. 2.789,63/liter/hari/farm/satuan 

ternak; dan Rp. 2.224,96/liter/hari/farm/jumlah betina produktif. FGP yang 

diperoleh nilainya masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata harga 

susu yang diterima oleh responden. Perolehan FGP yang terendah adalah 

Rp.2.224,96/liter/hari/farm/jumlah betina produktif. Perhitungan perolehan FGP 

masing-masing responden di Dusun Salam jika biaya hijauan dihitung dan biaya 

tenaga kerja tidak dihitung dapat dilihat pada lampiran 20. 
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Sedangkan perolehan rata-rata FGP untuk responden di Dusun Barurejo 

adalah Rp.3.481,22/liter/hari/farm/jumlah ternak yang dipelihara; 

Rp.2.695,72/liter/hari/farm/satuan ternak; dan Rp.2.327,60/liter/hari/farm/jumlah 

betina produktif. Untuk FGP yang diperoleh berdasarkan farm per jumlah satuan 

ternak, nilainya masih lebih tinggi daripada rata-rata harga susu yang diterima 

oleh responden di Dusun Barurejo. Sedangkan untuk rata-rata FGP yang diperoleh 

berdasarkan farm per jumlah ternak yang dipelihara dan farm per jumlah betina 

produktif nilainya lebih rendah dari rata-rata harga susu. Perhitungan perolehan 

farm gate price jika biaya hijauan dihitung dan biaya tenaga kerja keluarga tidak 

dihitung dapat dilihat pada lampiran 24. 

 
Gambar 8. Perolehan FGP di Dusun Salam dan Dusun Barurejo Jika Biaya 

Hijauan Dihitung dan Biaya Tenaga Kerja Keluarga Tidak 
Dihitung 

Sumber : Data primer diolah (2008)  

Rata-rata total biaya produksi untuk responden di Dusun Salam nilainya lebih 

rendah bila dibandingkan dengan responden di Dusun Barurejo. Rata-rata total 

biaya produksi di Dusun Salam jika biaya hijauan dihitung dan biaya tenaga kerja 

keluarga tidak dihitung adalah Rp. 19.048,08 /farm/hari  sedangkan rata-rata total 
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biaya produksi di Dusun Barurejo adalah Rp. 19.290,65/farm/hari. Rata-rata biaya 

hijauan dari responden Dusun Barurejo nilainya lebih besar daripada responden di 

Dusun Salam, rata-rata biaya hijauan di Dusun Barurejo adalah 

Rp.10.597,88/farm/hari sementara itu rata-rata biaya hijauan di Dusun Salam 

hanya Rp. 6.256,03/farm/hari. Tingginya biaya untuk pakan hijauan yang harus 

dikeluarkan oleh responden di Dusun Barurejo menyebabkan perolehan FGP 

untuk responden di Dusun Salam nilainya lebih rendah bila dibandingkan dengan 

FGP dari responden di Dusun Barurejo.  

 

3. Perolehan farm gate price (FGP) jika biaya hijauan tidak dihitung dan 

biaya tenaga kerja keluarga dihitung 

Pada Tabel 9. diketahui perolehan rata-rata FGP yang diterima oleh 

responden di Dusun Salam dan Barurejo jika biaya hijauan tidak dihitung dan 

biaya tenaga kerja keluarga dihitung. Rata-rata FGP yang diterima oleh responden 

di Dusun Salam jika biaya hijauan tidak dihitung dan biaya tenaga kerja keluarga 

dihitung adalah Rp. 3.281,74/liter/hari/farm/jumlah ternak yang dipelihara; 

Rp.2.718,20/liter/hari/farm/satuan ternak; dan Rp. 2212,74/liter/hari/farm/jumlah 

betina produktif. Perolehan FGP berdasarkan farm per jumlah ternak yang 

dipelihara dan per ekor betina produktif nilainya lebih rendah daripada rata-rata 

harga susu yang diterima oleh responden, dengan selisih Rp. 107,35 – Rp. 

505,25/liter sementara itu perolehan FGP yang dihitung berdasarkan farm per 

satuan ternak nilainya masih lebih tinggi daripada rata-rata harga susu yang 

diterima oleh responden.  
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Rata-rata perolehan FGP untuk responden di Dusun Barurejo bila biaya 

pakan hijauan tidak dihitung dan biaya tenaga kerja keluarga dihitung adalah 

Rp.2.865,34/liter/hari/farm/jumlah ternak; Rp.2.146,498/liter/hari/farm/satuan 

ternak; dan Rp.1.805,44/liter/hari/farm/jumlah betina produktif. Seperti halnya 

perolehan FGP untuk responden di Dusun Salam, perolehan FGP di Dusun 

Barurejo yang dihitung berdasarkan farm per jumlah ternak yang dipelihara dan 

per jumlah betina produktif, nilainya lebih rendah daripada rata-rata harga susu 

yang diterima oleh responden. Selisih rata-rata harga susu dengan rata-rata FGP 

responden Barurejo adalah Rp. 519,89/liter/jumlah ternak dan 

Rp.861,27/liter/ekor betina produktif. Sedangkan jika FGP dihitung berdasarkan 

farm per satuan ternak terdapat selisih harga sebesar Rp.198,85/liter/satuan ternak, 

yang berarti peternak mendapat keuntungan sebesar Rp. 198,85/liter/satuan ternak 

yang mereka miliki. 

 
Gambar 9. Perolehan FGP di Dusun Salam dan Dusun Barurejo Jika Biaya 

Hijauan Tidak Dihitung dan Biaya Tenaga Kerja Keluarga 
Dihitung 

Sumber : Data primer diolah (2008) 
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Rata-rata perolehan FGP untuk responden di Dusun Salam nilainya lebih 

tinggi daripada perolehan FGP dari responden di Dusun Barurejo. Hal ini 

disebabkan karena rata-rata total biaya produksi yang dikeluarkan oleh responden 

di Dusun salam jumlahnya lebih besar daripada responden di Dusun Barurejo. 

Rata-rata total biaya produksi di Dusun Salam adalah Rp. 18.877,43/farm/hari 

sedangkan di Dusun Barurejo rata-rata total biaya produksinya adalah 

Rp.14.055,82/farm/hari. Rata-rata total biaya produksi responden di Dusun Salam 

jumlahnya lebih besar daripada responden di Dusun Barurejo karena biaya tenaga 

kerja keluarga jumlahnya lebih besar daripada responden di Dusun Barurejo. 

Untuk Dusun Salam, besarnya biaya tenaga kerja keluarga mencapai 

Rp.6.392,05/farm/hari sedangkan di Dusun Barurejo rata-rata hanya 

Rp.5.392,46/farm/hari.  

 

4. Perolehan farm gate price (FGP) jika biaya hijauan tidak dihitung dan 

biaya tenaga kerja keluarga tidak dihitung 

Pada Tabel 9. juga  menunjukkan perolehan rata-rata FGP yang diterima oleh 

responden di Dusun Salam dan Dusun Barurejo jika biaya hijauan dan biaya 

tenaga kerja keluarga tidak dihitung. Pada Tabel 9. dapat dilihat bahwa perolehan 

rata-rata FGP dari responden di Dusun Salam nilainya lebih tinggi daripada FGP 

rata-rata responden di Dusun Barurejo. Rata-rata FGP untuk responden di Dusun 

Salam adalah Rp. 2.284,12/liter/hari/farm/jumlah ternak yang dipelihara; 

Rp.1.904,82/liter/hari/farm/satuan ternak; dan Rp. 1.532,10/liter/hari/farm/jumlah 

betina produktif. Perolehan rata-rata FGP yang diterima responden di Dusun 

Salam jika biaya hijauan dan biaya tenaga kerja keluarga tidak dihitung, nilainya 
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lebih rendah dari rata-rata harga susu yang diterima oleh responden dari koperasi, 

dengan selisih berkisar antara Rp. 434,96 - Rp. 1.185,89/liter.  

Sementara itu perolehan rata-rata FGP untuk responden di Dusun Barurejo 

jika biaya hijauan dan biaya tenaga kerja keluarga tidak dihitung menghasilkan 

FGP yang jumlahnya lebih rendah dari rata-rata harga susu yang dibayarkan oleh 

koperasi kepada responden. Rata-rata FGP yang diperoleh responden dari 

perhitungan tersebut adalah Rp.2.039,02/liter/hari/farm/jumlah ternak yang 

dipelihara; Rp.1.545,57/liter/hari/farm/satuan ternak yang dimiliki; dan 

Rp.1.313,47/liter//harifarm/jumlah betina produktif. Perolehan FGP tersebut 

nilainya lebih rendah daripada rata-rata harga susu segar yang diterima oleh 

responden selama ini. Rata-rata harga susu segar di Dusun Barurejo adalah 

Rp.2.666,67/liter dengan demikian terdapat selisih harga sebesar 

Rp.627,45/liter/farm/jumlah ternak, Rp. 1.120,87/liter/farm/satuan ternak dan 

Rp.1.353,24/liter/farm/ekor betina produktif.  

 
Gambar 10. Perolehan FGP di Dusun Salam dan Dusun Barurejo Jika Biaya 

Hijauan Tidak Dihitung dan Biaya Tenaga Kerja Keluarga 
Tidak Dihitung 

Sumber : Data primer diolah (2008) 
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Perolehan rata-rata FGP yang lebih rendah dari rata-rata harga susu yang 

diterima oleh responden (gambar 10) disebabkan karena biaya hijauan dan biaya 

tenaga kerja keluarga tidak dihitung atau dimasukkan sebagai salah satu 

komponen biaya tidak tetap (variable cost). Kenyataan yang ada di lapang, kedua 

biaya tersebut memang tidak dimasukkan sebagai biaya variabel oleh responden 

sehingga total biaya produksi yang diperoleh jumlahnya lebih rendah. Biaya 

hijauan tidak dimasukkan ke dalam biaya variabel karena selama ini responden 

mendapatkan hijauan (rumput) dengan cara mencari dan tidak membeli. 

Sementara itu, usaha ternak sapi perah yang dijalankan oleh responden pada 

umumnya merupakan usaha keluarga dengan jumlah kepemilikan ternak berkisar 

antara 2-4 ekor sehingga mereka tidak memakai tenaga kerja luar keluarga untuk 

membantu mengurus usaha peternakan mereka. Dalam menjalankan usaha ternak 

sapi perah, responden biasanya dibantu oleh anggota keluarganya, baik itu oleh 

istri/suami ataupun anak-anaknya, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan 

biaya untuk menggaji tenaga kerja.  

Perhitungan FGP yang paling real dengan kondisi di lapang adalah 

perhitungan FGP yang diperoleh apabila biaya hijauan dan biaya tenaga kerja 

keluarga tidak dihitung. Nilai FGP yang diperoleh lebih rendah daripada harga 

susu yang ditetapkan oleh PT. Nestle Indonesia yang dibayarkan melalui koperasi. 

Harga susu yang diterima oleh peternak merupakan harga yang diberikan oleh 

koperasi dan harga tersebut merupakan harga yang dibayarkan oleh PT. Nestle 

Indonesia kepada peternak melalui koperasi. Harga yang dibayarkan oleh PT. 

Nestle Indonesia tidak sepenuhnya diberikan kepada peternak oleh koperasi. 

Harga yang diberikan kepada peternak merupakan harga yang telah diolah dengan 
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menggunakan rumus harga berdasarkan Grade (golongan kualitas hasil uji 

MBRT) seperti yang terpapar sebagai berikut : 

Harga susu (per liter) = Harga dasar + daya saing premium dan transport 

Grade I  : Rp. 2.450,00 + Rp. 650,00 
Grade II  : Rp. 2.250,00 + Rp. 800,00 
Grade III  : Rp. 2.150,00 + Rp. 850,00 
 

Syarat : 

1. Total solid 11,3 – 12 (tidak ada pengurangan harga) 

2. Total solid 11,3 – 11,0 (minus Rp. 50,00/liter) 

3. Total solid kurang dari 11,0 (minus Rp. 100,00/liter) 

Harga daya saing premium dan transport dibahasakan oleh pihak koperasi 

sebagai penyesuaian atau intensif. Harga susu yang berlaku di tingkat peternak 

dibuat sedemikian rupa karena beberapa faktor, salah satunya adalah peternak 

yang memiliki kualitas grade yang sangat baik belum tentu mempunyai total solid 

yang juga baik. Faktor penyebab adanya rumus harga adalah sebagai berikut : 

1. Adanya konversi dari liter (pembelian susu dari peternak oleh koperasi) ke 

kilogram (pembelian susu dari PT. Nestle Indonesia kepada koperasi) 

2. Adanya konversi penentuan gradedari MBRT (penentuan kualitas susu 

dari KUD kepada peternak) ke TPC (penentuan kualitas dari PT. Nestle 

Indonesia kepada koperasi). 

3. Penyesuaian grade, artinya grade peternak yang masuk ke dalam grade IV 

PT. Nestle Indonesia akan diangkat menjadi grade III sehingga masih 

memperoleh harga yang layak. 

4. Menekankan angka pemalsuan dari peternak, bila diberikan harga yang 

murni dari PT. Nestle Indonesia, yaitu harga yang sangat tinggi, maka 
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akan membuat peternak berusaha untuk membuat kualitas susu sebaik 

mungkin dengan cara pemalsuan. 

5. Menjaga KUD dari kerugian akibat adanya konversi kualitas dan 

timbangan (tera ukuran kuantitas susu). 

Koperasi menetapkan harga dan kualitas susu dari peternak dalam tiga grade, 

maka PT. Nestle Indonesia berdasarkan aturan yang dikeluarkan menetapkan 

harga dan kualitas susu dalam empat grade, yaitu kategori sangat baik (grade I), 

kategori baik (grade II), kategori cukup baik (grade III) dan kategori jelek (grade 

IV). Harga dari masing-masing grade memiliki perbedaan, rumus harga yang 

digunakan oleh PT. Nestle Indonesia untuk dibayarkan kepada KUD pada 

dasarnya persamaannya adalah sama. Berikut, adalah rumus harga yang 

dibayarkan oleh PT. Nestle Indonesia berdasarkan grade (TPC) : 

Harga susu (per kg) = Harga dasar + daya saing premium + transport 

Grade I  : Rp. 2.700,00 + Rp. 625,00 + Rp. 70,00 
Grade II  : Rp. 2.500,00 + Rp. 625,00 + Rp. 70,00 
Grade III  : Rp. 2.400,00 + Rp. 625,00 + Rp. 70,00 
Grade IV  : Rp. 2.200,00 + Rp. 625,00 + Rp. 70,00 
 

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya harga yang 

telah dibayarkan oleh PT. Nestle Indonesia kepada peternak melalui perantara 

koperasi, nilainya dapat dikatakan layak. Layak dalam artian harga tersebut 

nilainya lebih besar daripada perolehan FGP (jika biaya hijauan dan biaya tenaga 

kerja keluarga tidak dihitung). Harga susu yang dibayarkan oleh PT. Nestle 

Indonesia untuk grade IV nilainya adalah sebesar Rp. 2.895,00/liter. Nilai tersebut 

lebih besar dari FGP hasil perhitungan, yaitu sebesar Rp. 2.284,12/liter/jumlah 

ternak/hari/farm untuk Dusun Salam, sedangkan untuk Dusun Barurejo sendiri 



 93 

nilainya hanya sebesar Rp. 2.039,02/liter/jumlah ternak/hari/farm (perbandingan 

menggunakan nilai perolehan FGP terbesar, apabila biaya hijauan dan biaya 

tenaga kerja keluarga tidak dihitung). Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya 

harga susu yang dibayarkan oleh PT. Nestle telah sesuai dengan harga layak 

berdasarkan analisis farm gate price dengan asumsi biaya hijauan dan biaya 

tenaga kerja keluarga tidak dihitung. 

 

4.5 Perhitungan Keuntungan  

Berdasarkan hasil  perhitungan  farm gate price di Dusun Salam dan 

Barurejo, maka dapat diketahui besarnya keuntungan yang didapat oleh responden 

dari hasil penjualan susu ke koperasi setempat. Perolehan rata-rata keuntungan 

yang diterima oleh responden di kedua dusun adalah sebagai berikut: 

1. Keuntungan yang diterima responden jika FGP diperoleh dari biaya 

hijauan dan biaya tenaga kerja keluarga dihitung 

Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh responden di kedua dusun, 

jika FGP diperoleh dari biaya hijauan dan biaya tenaga kerja keluarga dihitung 

dapat dilihat pada gambar 11. 
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Gambar 11. Keuntungan yang Diterima oleh Responden Jika FGP Diperoleh 

dari Biaya Hijauan dan Biaya Tenaga Kerja Keluarga Dihitung 
Sumber : Data primer diolah (2008) 

Grafik di atas memberikan gambaran mengenai perbandingan antara hargaa 

susu segar yang diterima oleh responden dari koperasi dengan harga layak (FGP) 

serta besarnya keuntungan yang akan diterima oleh responden, jika FGP diperoleh 

dari biaya hijauan dan biaya tenaga kerja keluarga dihitung. Grafik tersebut 

menunjukkan bahwa apabila biaya hijauan dan biaya tenaga kerja keluarga turut 

dihitung sebagai komponen biaya variabel, maka responden tidak memperoleh 

keuntungan dengan kata lain mereka mengalami kerugian karena besarnya biaya 

produksi yang harus dikeluarkan. Semakin tinggi biaya produksi maka semakin 

tinggi pula FGP yang diperoleh, yang berarti nilainya menjadi lebih tinggi 

daripada harga susu yang ditetapkan oleh koperasi.  

Jika FGP diperoleh dari biaya hijauan dan tenaga kerja keluarga dihitung, 

maka keuntungan yang diperoleh responden di Dusun Salam nilainya berada di 
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bawah garis nol, yang artinya responden tidak mendapatkan untung melainkan 

mengalami kerugian dalam usahanya. Rata-rata kerugian yang diterima oleh 

responden adalah Rp. 10.988,58/liter/hari/farm/jumlah ternak yang dipelihara;  

Rp. 7.769,59/liter/hari/farm/satuan ternak; dan Rp. 2.339,00/liter/hari/farm/ekor 

betina produktif (lampiran 27). Sementara itu, bukan hanya responden yang ada di 

Dusun Salam saja yang mengalami kerugian namun, responden di Dusun Barurejo 

juga mengalami kerugian jika FGP diperoleh dari biaya hijauan dan biaya tenaga 

kerja keluarga yang turut dihitung sebagai komponen biaya variabel. Rata-rata 

kerugian yang dialami adalah Rp. 10.004,70/liter/hari/farm/jumlah ternak yang 

dipelihara; Rp. 5.080,10/liter/hari/farm/satuan ternak yang dimiliki  responden dan 

Rp. -495,23liter/hari/farm/ekor betina produktif (lampiran 31).  

Kerugian yang dialami oleh responden di kedua dusun disebabkan karena 

masih tingginya nilai FGP tiap responden dibandingkan dengan harga susu segar 

yang diterima oleh responden dari pihak koperasi. Sehingga penerimaan yang 

diperoleh responden tidak dapat menutupi biaya produksi yang dikeluarkan dalam 

usaha ternak sapi perah. Tingginya biaya produksi tersebut dikarenakan mahalnya 

harga pakan hijauan dan konsentrat. 

 

2. Keuntungan yang diterima responden jika FGP diperoleh dari biaya 

hijauan dihitung dan biaya tenaga kerja keluarga tidak dihitung 

Apabila FGP diperoleh dari biaya hijauan dihitung dan biaya tenaga kerja 

keluarga tidak dihitung, maka akan diperoleh harga yang layak yang nilainya 

sedikit lebih rendah daripada rata-rata harga susu yang ditetapkan oleh koperasi. 

Sehingga memungkinkan peternak memperoleh sejumlah keuntungan. Besarnya 
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keuntungan yang akan diterima oleh responden dapat dilihat pada grafik berikut 

ini. 

 
Gambar 12. Keuntungan yang Diterima oleh Responden Jika FGP Diperoleh 

dari Biaya Hijauan Dihitung dan Biaya Tenaga Kerja Keluarga 
Tidak Dihitung 

Sumber : Data primer diolah (2008) 

Grafik yang terdapat pada gambar 12. memberikan gambaran mengenai 

keuntungan yang diterima oleh responden, jika FGP diperoleh dari biaya hijauan 

dihitung dan biaya tenaga kerja keluarga tidak dihitung. Apabila biaya tenaga 

kerja keluarga tidak turut dihitung tentunya akan mengurangi besarnya biaya 

produksi masing-masing responden. Untuk responden di Dusun Salam besarnya 

keuntungan yang diterima oleh responden rata-rata adalah 

Rp.1.981,09/liter/hari/farm/jumlah ternak; Rp.5.200,09/liter/hari/farm/satuan 

ternak; dan Rp.10.630,67/liter/hari/farm/ekor betina produktif (lampiran 28). 

Namun, kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi di Dusun Barurejo. 

Walaupun biaya tenaga kerja keluarga tidak dihitung namun responden masih 
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mengalami kerugian akibat masih tingginya biaya produksi yang disebabkan 

tingginya biaya untuk pakan hijauan. Rata-rata kerugian yang diderita oleh 

responden di Dusun Barurejo adalah Rp.-5.263,66/liter/hari/farm/jumlah ternak 

dan Rp.-339,05/liter/hari/farm/satuan ternak. Namun, bila FGP dihitung 

berdasarkan per farm per ekor betina produktif, maka responden menerima 

keuntungan sebesar Rp. 4.245,46/liter/hari/farm/ekor betina produktif (lampiran 

32). Hal tersebut dikarenakan jumlah produksi yang dihitung berdasarkan per 

farm per satuan ternak dan per jumlah ternak yang dipelihara jumlahnya lebih 

rendah dari pada jumlah produksi per farm per ekor betina produktif sehingga 

keuntungan yang diterima menjadi lebih kecil bahkan dapat dikatakan sebagai 

suatu kerugian bagi peternak responden, dikarenakan besarnya penerimaan tidak 

dapat menutup biaya produksi yang dikeluarkan oleh tiap responden (farm).  

 

3. Keuntungan yang diterima responden jika FGP diperoleh dari biaya 

hijauan tidak dihitung dan biaya tenaga kerja keluarga dihitung 

Apabila FGP diperoleh dari biaya hijauan tidak dihitung dan biaya tenaga 

kerja keluarga dihitung, maka besarnya keuntungan yang akan diterima oleh 

peternak dapat dilihat pada gambar 13. 
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Gambar 13. Keuntungan yang Diterima oleh Responden Jika FGP Diperoleh 

dari Biaya Hijauan Tidak Dihitung dan Biaya Tenaga Kerja 
Keluarga Dihitung 

Sumber : Data primer diolah (2008) 

Grafik di atas (gambar 13) memberikan gambaran mengenai besarnya 

keuntungan yang diterima oleh responden, jika FGP diperoleh dari biaya hijauan 

yang tidak dihitung dan biaya tenaga kerja keluarga dihitung. Pada grafik terlihat 

bahwa harga layak (FGP) yang dihitung berdasarkan per satuan ternak pada 

responden di Dusun Salam nilainya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-

rata harga susu dari koperasi sehingga peternak keuntungan yang diperoleh 

nilainya pun tidak terlalu tinggi. Sedangkan bila harga layak (FGP) dihitung 

berdasarkan per jumlah ternak yang diusahakan dan per betina produktif, maka 

diperoleh harga layak (FGP) yang nilainya lebih rendah daripada harga susu dari 

koperasi, dengan demikian responden menerima keuntungan. Untuk responden di 

Dusun Salam, hasil yang diperoleh dari selisih antara rata-rata harga susu dari 

koperasi dengan harga layak (FGP) kemudian dikalikan dengan produksi sapi 
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perah, maka diperoleh keuntungan sebesar Rp.2.156,00/liter/hari/farm/satuan 

ternak; Rp. 5.986,69 /liter/hari/farm/satuan ternak yang dimiliki dan 

Rp.10.801,89/liter/hari/farm/ekor betina produktif. Perolehan keuntungan dari tiap 

responden di Dusun Salam dapat dilihat pada lampiran 29. 

Kondisi yang sama juga terjadi di Dusun Barurejo, dimana apabila FGP 

diperoleh dari biaya hijauan yang tidak dihitung dan tenaga kerja keluarga 

dihitung, maka peternak akan mendapatkan keuntungan dari usaha ternak sapi 

perah miliknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa biaya hijauan 

merupakan komponen biaya variabel yang persentasenya paling tinggi sehingga 

ketika FGP diperoleh dengan tidak memasukkan biaya hijauan ke dalam biaya 

variabel, maka  akan diperoleh biaya produksi yang jumlah lebih rendah. Apabila 

harga layak dihitung berdasarkan per satuan ternak maka nilainya masih lebih 

tinggi daripada harga susu dari koperasi. Namun, apabila harga layak (FGP) 

dihitung berdasarkan per jumlah ternak yang dipelihara dan per betina produktif, 

akan diperoleh harga layak yang nilainya lebih rendah daripada harga dudu yang 

telah ditetapkan oleh koperasi. Besarnya keuntungan yang diterima oleh 

responden adalah Rp. 593,50/liter/hari/farm/jumlah ternak yang dipelihara; 

Rp.5.518,40/liter/hari/farm/satuan ternak yang dimiliki; dan 

Rp.10.102,69/liter/hari/farm/ekor betina produktif (lampiran 33). 

 

 

 

 



 100 

4. Keuntungan yang diterima responden jika FGP diperoleh dari biaya 

hijauan tidak dihitung dan biaya tenaga kerja keluarga tidak dihitung 

Apabila FGP diperoleh dari biaya hijauan tidak dihitung dan biaya tenaga 

kerja keluarga tidak dihitung, maka besarnya keuntungan yang akan diterima oleh 

peternak dapat dilihat pada gambar 14. 

 
Gambar 14. Keuntungan yang Diterima oleh Responden Jika FGP Diperoleh 

dari Biaya Hijauan Tidak Dihitung dan Biaya Tenaga Kerja 
Keluarga Tidak Dihitung 

Sumber : Data primer diolah (2008) 

Jika FGP diperoleh dari biaya hijauan dan biaya tenaga kerja keluarga tidak 

dihitung, maka responden akan memperoleh sejumlah keuntungan, seperti yang 

tergambarkan pada grafik di atas (gambar 14). Pada grafik, tampak bahwa harga 

layak (FGP) yang dihitung berdasarkan per satuan ternak nilainya masih lebih 

tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh koperasi, sedangkan untuk harga layak 

yang dihitung berdasarkan per jumlah ternak yang dipelihara dan per betina 

produktif nilainya lebih rendah dari harga koperasi. Namun demikian, responden 
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tetap memperoleh sejumlah keuntungan dari usaha ternak sapi perahnya, apabila 

biaya hijauan dan biaya tenaga kerja keluarga tidak dihitung. Kondisi yang sama 

juga terjadi pada responden di Dusun Barurejo, dimana harga layak yang dihitung 

berdasarkan per satuan ternak, maka nilainya lebih tinggi dari harga koperasi. 

Untuk responden di Dusun Salam, rata-rata keuntungan yang diperoleh tiap 

responden adalah Rp.8.239,99/liter/hari/farm/jumlah ternak yang dipelihara; 

Rp.11.991,55/liter/hari/farm/satuan ternak; dan Rp. 16.886,68/liter/hari/farm/ekor 

betina produktif (lampiran 30). Sementara itu, rata-rata keuntungan yang diterima 

oleh responden di Dusun Barurejo adalah Rp.5.334,24/liter/hari/farm/jumlah 

ternak yang dipelihara; Rp.10.258,85/liter/hari/farm/satuan ternak; dan 

Rp.14.843,31/liter/hari/farm/ekor betina produktif (lampiran 34). 

Keuntungan yang diterima oleh responden di Dusun Salam, jumlahnya lebih 

besar dibandingkan dengan keuntungan yang diterima oleh responden di Dusun 

Barurejo, hal ini dikarenakan rata-rata total biaya produksinya pun lebih rendah 

daripada rata-rata total biaya produksi dari responden di Dusun Barurejo. Total 

biaya produksi yang rendah akan menghasilkan harga layak yang nilainya lebih 

rendah daripada harga susu yang ditetapkan oleh koperasi, sehingga peternak akan 

memperoleh keuntungan. Perolehan FGP dari biaya hijauan dan biaya tenaga 

kerja keluarga tidak dihitung, dapat memberikan gambaran mengenai kondisi 

yang terjadi di lapang. Kenyataannya selama ini peternak memang tidak pernah 

menghitung biaya hijauan dan biaya tenaga kerja keluarga yang telah dikeluarkan. 
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4.6 Saluran Pemasaran (Net Chain) Susu Segar 

Menurut Anindita (2004) yang dimaksud dengan pemasaran adalah suatu 

runtutan kegiatan atau jasa yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk dari 

titik produsen ke titik konsumen. Produk pertanian (termasuk peternakan 

didalamnya) merupakan produk yang sangat mudah rusak (perishabel) dengan 

kualitas yang tidak seragam (homogeneity) dan biasanya dihasilkan di daerah 

yang jauh dari konsumen.  

Dalam menjalankan usahanya, peternak sapi perah yang terdapat di kedua 

dusun memiliki hubungan kerjasama yang harmonis dengan KUD. Terjadi ikatan 

saling membutuhkan antara peternak dengan KUD. KUD sebagai fasilitator yang 

menghubungkan peternak dengan IPS (PT Nestle Indonesia). Saluran pemasaran 

(net chain) susu segar yang terdapat di Dusun Salam dan Barurejo adalah sebagai 

berikut : 

Gambar 15. Saluran Pemasaran (Net Chain) Susu Segar  

 

1. Peternak              KUD  Sumber Makmur                PT Nestle Indonesia 
         Rp/Liter                        Rp/Kg 
           Harga = Rp 2.718/liter    Harga = Rp 3.395/kg 
 

Peternak sapi perah yang terdapat di Dusun Salam semua menyetorkan susu 

ke KUD Sumber Makmur. Daerah kekuasaan dari KUD Sumber Makmur meliputi 

KUD 
Sumber 
Makmur 

KUD  
Semen 

Peternak 
(Salam) 

Peternak 
(Barurejo) 

 
PT.Nestle 
Indonesia 
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wilayah Kecamatan Ngantang, di Kecamatan Ngantang sendiri terdapat sekitar 

4.124 peternak dengan jumlah penguasaan ternak sapi induk sebanyak 4.251 ekor. 

Semua susu yang disetorkan ke KUD, selanjutnya akan disetorkan ke PT Nestle 

Indonesia. KUD membeli susu dari peternak dengan harga Rp. 2.718,00/liter 

sedangkan KUD menjualnya ke Nestle dengan harga Rp. 3.395,00/Kg.  

2. Peternak                KUD  Semen                PT Nestle Indonesia 
            Rp/Liter         Rp/Kg 
            Harga = Rp 2.666,67/liter      Harga = Rp. 3.195,00/kg 
 

Dusun Barurejo terletak di wilayah Kecamatan Gandusari (Blitar). Wilayah 

Kecamatan Gandusari termasuk dalam wilayah kekuasaan KUD Semen. Di 

wilayah Kecamatan Gandusari terdapat sekitar 566 peternak dengan jumlah ternak 

sapi induk sebanyak 1.367 ekor. Peternak menyetor susu ke KUD dengan harga 

Rp.2.666,67/liter dan KUD menjualnya ke PT. Nestle Indonesia dengan harga Rp. 

3.195,00/Kg.  

Penjualan susu dari peternak tidak dapat langsung ke PT. Nestle Indonesia 

tetapi harus melalui perantara, yaitu koperasi (KUD). Harga susu sangat 

dipengaruhi oleh kualitas susu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Gambaran kualitas susu yang sangat berpengaruh pada harga susu secara langsung 

adalah berdasarkan hasil uji MBRT (Methylin Blue Reductase Test, pembayaran 

susu ditingkat peternak) dan uji TPC (Total Plate Count, pembayaran ditingkat 

koperasi). Harga susu juga dipengaruhi oleh BJ (berat jenis) dan uji lemak (fat). 

Harga susu yang dibayarkan oleh pihak koperasi didasarkan pada hasil uji 

MBRT. Pembelian susu dari peternak oleh koperasi adalah dalam bentuk liter, 

sedangkan pembelian susu oleh pihak Nestle dari koperasi dalam bentuk 

kilogram. Perbedaan harga susu per liter antara PT. Nestle Indonesia dengan 

KUD, membuka peluang bagi KUD untuk mendapatkan keuntungan yang cukup 
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besar, namun juga berpeluang menanggung kerugian yang juga cukup besar. 

Koperasi membayarkan harga susu kepada peternak setiap 10 hari sekali, sehingga 

dengan adanya selisih harga tersebut, koperasi dapat membayarkan harga susu 

kepada peternak sebelum PT. Nestle Indonesia membayarkan harga susu kepada 

koperasi.  

Peternak memasarkan produknya melalui koperasi, dalam proses pemasaran 

tersebut terdapat tambahan biaya berupa biaya transportasi. Biaya transportasi 

tersebut sebenarnya telah diperhitungkan oleh pihak Nestle, seperti terpapar pada 

rumus penentuan harga. Selain biaya transportasi, terdapat juga biaya transaksi 

(transaction cost). Biaya transaksi (transaction cost) yang jelas terjadi pada 

saluran pemasaran susu dimulai dari biaya fisik pemasaran, seperti biaya 

transportasi dan penyimpanan hingga pada koordinasi pertukaran di antara pelaku 

pasar. Transaksi terjadi ketika suatu barang atau jasa ditransfer dari seorang 

penyedia (a provider) ke seorang pengguna (a user) melalui situasi yang terpisah 

secara teknologi. Macam atau tipe biaya transaksi dapat dibedakan menjadi 2 

(dua) macam, yaitu biaya koordinasi dan biaya motivasi (Milgrom dan Roberts, 

1992). Biaya transaksi inilah yang terkadang tidak atau jarang diperhitungkan 

dalam kegiatan pemasaran. 

 

4.7 Analisa Sensitivitas (Perlakuan Terhadap Ketidaktentuan) 

Melonjaknya harga minyak dunia turut membuat pemerintah Indonesia 

meningkatkan harga BBM dalam negeri. Kenaikan harga BBM dalam negeri, 

secara tidak langsung turut berimbas pada meningkatnya biaya produksi dalam 

usaha ternak sapi perah. Oleh karena itu diperlukan analisa sensitivitas (sensitivity 
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analysis) untuk menghadapi ketidaktentuan yang akan terjadi. Analisa sensitivitas 

(sensitivity analysis) merupakan tindakan untuk meneliti kembali suatu analisa 

untuk dapat melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang 

berubah-ubah. Analisa sensitivitas dikerjakan dengan mengubah suatu unsur atau 

mengkombinasikan unsur-unsur dan menentukan pengaruh dari perubahan 

tersebut terhadap pendapatan/penghasilan (Gittinger, 1986). 

Salah satu cara untuk melakukan analisa sensitivitas adalah dengan 

melakukan antisipasi terhadap kenaikan atau penurunan biaya produksi. Hampir 

setiap usaha/proyek perlu diuji sensitivitasnya terhadap kenaikan biaya. Salah satu 

biaya produksi yang paling sensitif terhadap perubahan adalah pakan, baik untuk 

pakan hijauan maupun pakan konsentrat. Karena itu perlu adanya peramalan 

mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi diwaktu yang akan 

datang, baik berupa penurunan harga ataupun kenaikan harga, yang disebabkan 

karena perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik.  

Biaya pakan merupakan komponen biaya produksi yang memiliki persentase 

paling besar dalam biaya produksi usaha ternak sapi perah. Harga pakan sering 

mengalami kenaikan, peternak sebagai konsumen tidak dapat memprediksi kapan 

akan terjadi kenaikan harga pakan di pasaran. Kenaikan harga pakan yang dapat 

terjadi sewaktu-waktu tentu saja akan merugikan peternak, sebab disatu sisi 

peternak sebagai konsumen tidak dapat melakukan kontrol terhadap harga pakan 

dan sisi lain peternak sebagai produsen susu segar juga tidak dapat semena-

semena menaikan harga jual susu kepada IPS ketika terjadi kenaikan harga pakan. 

Padahal biaya produksi yang mereka tanggung tentu akan turut meningkat seiring 
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dengan kenaikan harga pakan, baik hijauan maupun konsentrat. Hal inilah yang 

perlu diantisipasi oleh peternak dalam menghadapi perubahan harga pasar. 

Melihat kondisi tersebut, berikut ini telah dilakukan analisa sensitivitas 

terhadap harga pakan ternak dengan estimasi kenaikan atau penurunan harga 

hijauan dan konsentrat sebanyak 10%, 15% dan 20%. Perhitungan secara lengkap 

mengenai besarnya biaya produksi yang dikeluarkan akibat adanya kenaikan 

harga hijauan dan konsentrat dapat dilihat pada lampiran 58 dan 59. 

 
Gambar 16. Analisa Sensitivitas Terhadap Kenaikan Harga Hijauan dan 

Konsentrat di Dusun Salam dan Barurejo 
Sumber : Data primer diolah, 2008 

Grafik di atas (gambar 16) memberikan gambaran mengenai besarnya biaya 

pakan hijauan dan konsentrat ketika terjadi kenaikan atau penurunan harga 

sebanyak 10%, 15% dan 20% di Dusun Salam dan Barurejo. Pada grafik terlihat 

bahwa biaya pakan hijauan yang dikeluarkan oleh responden di Dusun Barurejo 

nilainya lebih tinggi daripada responden di Dusun Salam. Hal ini dikarenakan 

harga hijauan yang terdapat di Dusun Barurejo harganya memang lebih mahal. 

Namun, untuk harga konsentrat di Dusun Salam harganya lebih mahal daripada 
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harga konsentrat di Dusun Barurejo. Kenaikan harga hijauan disebabkan beberapa 

hal, antara lain karena faktor musim. Harga hijauan akan melambung tinggi ketika 

memasuki musim kemarau. Untuk wilayah Dusun Salam (Kecamatan Ngantang) 

musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April-Agustus. Namun, yang curah 

hujan terendah terjadi pada bulan Mei hingga Juli. Sedangkan di Dusun Barurejo, 

musim kemarau berlangsung antara bulan Juni-November. Pada saat kemarau 

peternak lebih memilih untuk mencari rumput sendiri, sekalipun sangat sulit untuk 

mendapatkan rumput di musim kemarau, namun itu menjadi alternatif bagi 

peternak, daripada harus membeli rumput yang harganya mahal. Sedangkan untuk 

kenaikan harga konsentrat, biasanya lebih disebabkan karena kenaikan bahan 

baku yang digunakan. Ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, harga 

polard, yang banyak digunakan sebagai konsentrat oleh peternak, juga mengalami 

kenaikan. Polard yang sebagian besar masih diimpor menyebabkan harga 

konsentrat mengalami kenaikan. 

Analisa sensitivitas yang terdapat pada Gambar 16. juga memberikan 

gambaran mengenai resiko dalam usaha peternakan sapi perah di kedua dusun. 

Resiko tersebut dilihat dari perubahan biaya produksi yang disebabkan adanya 

perubahan harga pakan hijauan dan pakan konsentrat. Biaya hijauan yang 

dikeluarkan oleh responden di Dusun Barurejo nilainya lebih besar daripada 

responden di Dusun Salam, sehingga resiko yang diterima oleh responden Dusun 

Barurejo lebih besar apabila terjadi kenaikan harga pakan hijauan. Hal ini perlu 

dipertimbangkan oleh investor apabila ingin mendirikan usaha peternakan sapi 

perah, terutama dalam hal penentuan lokasi peternakan. 
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Kenaikan harga pakan tentu saja akan berdampak pada meningkatnya biaya 

produksi yang harus ditanggung oleh peternak. Ketika terjadi kenaikan harga 

pakan, seperti yang diperkirakan di atas, rata-rata biaya produksi yang ditanggung 

oleh responden tergambarkan dalam grafik berikut ini. 

 

 
Gambar 17. Total Biaya Produksi Jika Terjadi Kenaikan Harga Hijauan dan 

Konsentrat 
Sumber : Data primer diolah, 2008 
 

Grafik tersebut memberikan gambaran mengenai rata-rata total biaya 

produksi yang ditanggung oleh responden akibat adanya kenaikan harga pakan 

hijauan dan konsentrat. Rata-rata total biaya produksi yang ditanggung oleh 

responden di Dusun Barurejo nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan 

responden di Dusun Salam. Tingginya biaya produksi responden Barurejo 

disebabkan karena asumsi harga hijauan di tempat tersebut harganya lebih mahal 

daripada harga hijauan di Dusun Salam. Persentase kenaikan biaya produksi yang 

paling tinggi terjadi di Dusun Barurejo, yaitu ketika diasumsikan harga hijauan 

dan konsentrat mengalami kenaikan sebanyak 20%, dimana total biaya produksi 

yang ditanggung responden meningkat menjadi Rp. 30.788,99/farm/hari dari yang 
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semula hanya Rp. 22.823,58/farm/hari, ini berarti terjadi kenaikan biaya produksi 

sebesar 34,90%. Disisi lain dengan jumlah kepemilikan yang relatif sedikit, 

membengkaknya biaya produksi akan sangat merugikan peternak, ditengah 

himpitan kenaikan harga pakan ternak dan biaya hidup yang semakin mahal. 

Sebagai komponen biaya variabel dengan persentase paling tinggi, kenaikan 

harga pakan akan turut mendongrak naiknya biaya produksi. Hubungan antara 

kenaikan harga pakan hijauan, pakan konsentrat dan biaya produksi dapat dilihat 

pada gambar 18. 

 
Gambar 18. Hubungan Antara Harga Pakan Hijauan, Konsentrat dan Total 

Biaya Produksi (Dusun Salam dan Barurejo) 
Sumber : Data primer diolah, 2008 
 

Berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa, kenaikan/penurunan harga pakan 

(hijauan dan konsentrat) turut mempengaruhi kenaikan biaya produksi dalam 

usaha ternak sapi perah rakyat di Dusun Salam dan Barurejo. Harga hijauan di 

Dusun Barurejo mengalami peningkatan harga yang lebih tinggi daripada harga 

konsentrat. Hijauan yang merupakan konsumsi utama ternak, menyebabkan 

kenaikan harga hijauan akan turut mendongkrak biaya produksi keseluruhan. 
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Sehingga menyebabkan biaya produksi dari responden di Dusun Barurejo nilainya 

lebih tinggi daripada biaya produksi responden di Dusun Salam.  

Ketika terjadi kenaikan harga hijauan dan konsentrat sebesar 10%, biaya 

produksi dari responden di Dusun Barurejo mengalami peningkatan dari semula 

Rp. 22.823,58/farm/hari menjadi Rp. 29.190,98/farm/hari yang berarti terjadi 

kenaikan sebesar 27,90%. Sedangkan di Dusun Salam, apabila kenaikan harga 

pakan hijauan dan konsentrat sebesar 10%, biaya produksi yang ditanggung oleh 

responden juga mengalami kenaikan, yaitu dari Rp. 25.382,22/farm/hari menjadi 

Rp. 26.472,99/farm/hari, itu artinya terjadi peningkatan biaya produksi sebesar 

Rp.1.090,77/farm/hari, dengan kata lain terjadi peningkatan biaya produksi 

sebesar  4,30% dari biaya produksi awal.  

Ilustrasi di atas memberikan gambaran mengenai pengaruh kenaikan harga 

pakan terhadap kenaikan biaya produksi, dengan asumsi terjadi kenaikan harga 

pakan sebesar 10%, 15% dan 20%. Analisa sensitivitas tersebut dilakukan hanya 

dengan mengubah salah satu faktor/komponen biaya produksi dalam usaha ternak 

sapi perah, yaitu harga pakan. Karena biaya pakan merupakan biaya yang paling 

sensitif dalam komponen biaya produksi, sehingga perlu dilakukan antisipasi 

terhadap segala kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Diantara kedua 

komponen tersebut, yang paling mempengaruhi biaya produksi adalah pakan 

hijauan. Ketika terjadi perubahan harga pakan, biaya produksi langsung 

melambung tinggi, apalagi bila terjadi perubahan harga untuk semua komponen 

biaya produksi, maka dapat dibayangkan betapa tingginya biaya produksi yang 

harus ditanggung oleh peternak. Tingginya biaya produksi, tentu akan mengurangi 

keuntungan yang akan diterima oleh peternak, bahkan mungkin akan 
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menyebabkan peternak mengalami kerugian akan tingginya biaya produksi. 

Padahal peternak tidak pernah tahu kapan akan terjadi kenaikan/penurunan harga, 

karena peternak tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan keadaan pasar, 

disamping itu peternak juga tidak dapat menaikan harga jual susu kepada IPS 

seenaknya, karena semua itu ada aturan mainnya sendiri. Hal inilah yang perlu 

diantisipasi dan diperhatikan, agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan 

dengan adanya perubahan-perubahan tersebut.  

 

4.8 Model Matematis Farm Gate Price Untuk Dusun Salam dan Dusun 

Barurejo 

Perhitungan farm gate price (FGP) pada dasarnya dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Dimana 

masing- masing faktor tersebut terdiri dari beberapa unsur. Secara matematis 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

1. Model matematis FGP untuk Dusun Salam 

 

 

 

 
2. Model matematis FGP untuk Dusun Barurejo 
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Keterangan : 
 

 = variable dependen (farm gate price) 

X1 = kandang dan gudang 

X2 = sewa tanah 

X3 = peralatan kandang dan milkcan 

X4 = penyusutan kendaraan 

X5 = penyusutan ternak 

Y1 = pakan hijauan 

Y2 = pakan konsentrat 

Y3 = mineral/vitamin 

Y4 = kesehatan hewan dan IB 

Y5 = listrik 

Y6 = bahan bakar minyak 

Y7 = tenaga kerja 

Y8 = lain-lain 

P = produksi susu segar 

 

Apabila dilihat dari model matematis tersebut, dapat dilihat adanya 

perbedaan antara model matematis FGP untuk Dusun Salam dengan Dusun 

Barurejo. Berdasarkan model matematis FGP untuk responden di Dusun Salam 

diketahui bahwa faktor biaya untuk pakan konsentrat memberikan pengaruh yang 

besar terhadap nilai FGP yang dihasilkan, selain pakan konsentrat, faktor lain 

cukup besra pengaruhnya terhadap perubahan nilai FGP adalah faktor biaya untuk 

tenaga kerja. Sementara itu, model matematis yang diperoleh untuk responden di 
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Dusun Barurejo, berbeda nilainya dengan model matematis FGP Dusun Salam. 

Berdasarkan pemodelan yang telah dibuat, diketahui bahwa faktor biaya untuk 

pakan hijauan memberikan pengaruh yang besar terhadap nilai FGP yang 

diperoleh. Faktor lainnya yang juga cukup nyata memberikan pengaruh terhadap 

nilai FGP adalah berupa faktor biaya untuk tenaga kerja (tenaga kerja keluarga 

dan tenaga kerja luar keluarga). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perhitungan harga susu (farm gate price) 

a. Struktur biaya produksi usaha ternak sapi perah terdiri dari biaya tetap 

(fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Komponen biaya 

produksi yang persentasenya paling tinggi ialah biaya pakan  (hijauan dan 

kosnetrat) dan biaya tenaga kerja. 

b. Perhitungan farm gate price dari responden di kedua dusun, diperoleh 

bahwa harga layak yang diterima oleh responden (Dusun Salam dan 

Barurejo) ialah farm gate price jika biaya hijauan dan tenaga kerja 

keluarga tidak dihitung.  

2. Berdasarkan nilai FGP yang diperoleh, diketahui bahwa harga susu segar yang 

ditetapkan IPS saat ini sudah sesuai dengan FGP hasil perhitungan berdasarkan 

biaya hijauan dan tenaga kerja keluarga tidak dihitung. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pada pembahasan di bab-bab terdahulu, maka dapat dirumuskan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Sebelum menentukan harga susu per liter, sebaiknya KUD (sebagai wakil 

peternak) bersama-sama dengan IPS (PT. Nestle) menghitung unit cost 
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yang dikeluarkan untuk 1 liter susu, sehingga diperoleh harga layak yang 

nilainya di atas farm gate price.  

2. Untuk meningkatkan produksi, dapat dilakukan dengan penambahan unit 

sapi perah yang dimiliki oleh peternak melalui pengadaan kredit sapi 

perah, mengingat penguasaan ternak yang masih rendah. 
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Lampiran 1 

Daftar quisioner untuk menunjang penelitian 

 

1. Karakteristik Responden 

1.1 Identitas Responden 

Nama  

Umur        Tahun 

Pendidikan 1.SD=.../2.SLTP=.../3.SLTA=..../4.PT=.... 

Pekerjaan utama  

Pekerjaan sampingan  

Kabupaten/Kecamatan/Desa/Dukuh  

Pengalaman beternak sapi perah         Tahun 

Anggota koperasi 1. Ya ; 2. Tidak 

Bila Ya, nomor anggota  

Kedudukan sebagai  

Anggota kelompok ternak 1. Ya ; 2. Tidak 

Bila Ya, nama kelompok ternak  

Kedudukan sebagai  

Frekuensi pertemuan kel. Ternak        Kali per bulan 

Strata pemilikan  

Keterangan : 

� Pekerjaan utama/sampingan = 1.Petani ; 2. Peternak sapi perah ; 3. 

Pamong desa ; 4. Karyawan koperasi ; 5. Buruh bangunan ; 6. Buruh 

industri ; 7. Pedagang ; 8. PN/ABRI ; 9. Pensiunan ; 10. Lain-lain, 

sebutkan : ........................ 

� Kedudukan sebagai = 1. Anggota biasa ; 2. Ketua ; 3. Sekretaris ; 4. 

Bendahara ; 5. Lain-lain, sebutkan : ................... 

� Strata pemilikan = 1. (1 – 3 ) ; 2. (4 – 6 ) ; 3. > 6 ekor betina produktif 
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1.2 Jumlah Anggota Keluarga yang Tinggal Serumah dengan Responden 

(Termasuk Responden) 

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 
Pekerjaan 

Utama 
Umur 

(tahun) Pendidikan Hubungan 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

Keterangan : 

� Jenis kelamin = 1. Pria ; 2. wanita 

� Pekerjaan utama = 1. Petani ; 2. Peternak sapi perah ; 3. Pamong desa ; 4. 

Karyawan koperasi ; 5. Buruh bangunan ; 6. Buruh industri ; 7. Pedagang ; 

8. PN/ABRI ; 9. Pensiunan ; 10. Lain-lain, sebutkan :..................... 

� Pendidikan = 1. SD =..../2.SLTP =..../3.SLTA =....../4.PT =........ 

� Hubungan = 1. Anak ; 2. Keponakan ; 3. Menantu ; 4. Orang tua ; 5. 

Mertua ; 6. Lain-lain, sebutkan :....................... 

 

2. Tenaga Kerja pada Usaha Sapi Perah 

No. Nama Pekerja 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          

Keterangan : 

� Kolom : 1 = hubungan keluarga ; 2 = pendidikan ; 3 = umur ; 4 = jenis 

kelamin ; 5 = pola hubungan kerja ; 6 = nilai upah ; 7 = asal ; 8 = jenis 

pekerjaan 

� Hubungan keluarga : 1 = famili ; 2 = bukan famili 

� Pendidikan = 1.SD=..../2.SLTP=...../3.SLTA=...../4.PT=...... 

� Jenis kelamin = 1. Pria ; 2. wanita 
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� Pola hubungan kerja = 1. Gaji/upah ; 2. Maro susu ; 3. Maro pedet ; 4. 

lain-lain, sebutkan :.......................... 

� Nilai upah = Rp. per satuan waktu 

� Asal : 1 = dalam desa ; 2 = dalam dukuh ; 3 = luardesa 

� Jenis pekerjaan : 1 = buruh perah ; 2 = loper susu ; 3 = buruh ngarit ; 4 = 

buruh kandang ; 5 = komb 1+2 ; 6 = komb 1+2+3 ; 7 = komb 1+2+3+4 

 

Penggunaan Tenaga Kerja pada Usaha Sapi Perah 

Waktu 

No. Jenis Pekerjaan 
Mulai 
jam 

Berakhir 
jam 

Jumlah 
(menit) Sex Status 

1. Mengambil air      
2. Membersihkan kandang      
3. Membersihkan alat      
4. Memerah susu pagi      
5. Setor susu pagi      

6. 

Mencari rumput 
a. musim kemarau 
b. musim hujan      

7. Memandikan sapi      
8. Memberi pakan hijauan I      
9. Memberi pakan konsentrat I      
10. Memerah susu sore      
11. Setor susu sore      
12. Memberi pakan hijauan II      
13. Memberi pakan konsentrat II      

Keterangan : 

� Sex : 1 = pria ; 2 = wanita 

� Status : 1 = tenaga kerja keluarga ; 2 = tenaga kerja luar keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

3. Karakteristik Usaha Sapi Perah 

3.1 Dinamika Usaha Ternak Sapi Perah 

a. Jumlah Ternak Sapi Perah Saat Baru Memulai Usaha (ekor) 

Waktu : Asal Sapi 

No. Keterangan 
Milik 

sendiri 
Sapi 
kredit Lain2 Lain2 

Jumlah 
(ekor) 

Jumlah 
(ST) 

1. Sapi induk laktasi       
2. Sapi induk kering       
3. Sapi calon induk       
4. Pedet jantan       
5. Pedet betina       
6. Sapi jantan muda       
7. Sapi jantan dewasa       

 Jumlah       
Keterangan :  

ST = Satuan ternak 

Lain-lain = misalnya, gadai, dsb. 

Waktu = Kapan saat baru memulai/tanggal saat ini (saat survey) 

 

b. Jumlah Ternak Sapi Perah Saat ini (ekor) 

Waktu : Asal Sapi 

No. Keterangan 
Milik 

sendiri 
Sapi 
kredit Lain2 Lain2 

Jumlah 
(ekor) 

Jumlah 
(ST) 

1. Sapi induk laktasi       
2. Sapi induk kering       
3. Sapi calon induk       
4. Pedet jantan       
5. Pedet betina       
6. Sapi jantan muda       
7. Sapi jantan dewasa       

 Jumlah       
Keterangan :  

ST = Satuan ternak 

Lain-lain = misalnya, gadai, dsb. 

Waktu = Kapan saat baru memulai/tanggal saat ini (saat survey) 
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3.2 Data Produksi Susu 

Nomor Sapi 
No. Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Asal sapi         
2. Kondisi fisik sapi         
3. Prod. Laktasi sekarang         
3.1 Laktasi ke         
3.2 Lama laktasi (hari)         
3.3 Prod. Hari terakhir         
a. Pagi (liter)         
b. Sore (liter)         
4. Prod. Rata-rata (ltr/hr)         
5. Prod. Tertinggi (ltr/hr)         
6. Prod. Terendah (ltr/hr)         
7. Prod. Bulan I (ltr/hr)         

8. 
Prod. Laktasi 
sebelumnya         

8.1 Laktasi I         
a. Lama laktasi (hari)         
b. Prod. Rata-rata (ltr/hr)         
c. Prod. Tertinggi (ltr/hr)         
d. Prod. Terendah (ltr/hr)         
8.2 Laktasi II         
a. Lama laktasi (hari)         
b. Prod. Rata-rata (ltr/hr)         
c. Prod. Tertinggi (ltr/hr)         
d. Prod. Terendah (ltr/hr)         
8.3 Laktasi III         
a. Lama laktasi (hari)         
b. Prod. Rata-rata (ltr/hr)         
c. Prod. Tertinggi (ltr/hr)         
d. Prod. Terendah (ltr/hr)         

Keterangan : 

� Kondisi fisik sapi : 1 = baik ; 2 = sedang ; 3 = kurang 

� Asal sapi : 1 = kredit ; 2 = milik sendiri ; 3 = lain-lain, sebutkan :............... 
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4. Aspek Tata Laksana Usaha 

A. Perkandangan 

A.1. Bahan Kandang 

• Atap = 1.Genting; 2.Seng; 3.Asbes; 4.Lain-lain =......... 

• Lantai = 1.Semen; 2.kayu; 3.Glugu; 4.Tanah; 5.Lain2=......... 

• Tiang = 1.Beton; 2.Kayu; 3.Glugu; 4.Bata merah; 5.Lain2=.......... 

A.2. Perlengkapan Kandang 

• Tempat pakan = 1.Bambu; 2.Kayu; 3.Semen; 4. Drum bekas; 5.Lain2=...... 

• Tempat minum = 1.Drum bekas; 2. Semen; 3.lain2=......... 

• Saluran pembuangan kotoran = 1.Ada; 2.Tidak ada 

o Bila ada = 1.Disemen; 2.Galian tanah; 3.Lain2 =......... 

• Tempat buangan PK = 1.Ada; 2.Tidak ada 

o Bila ada = 1.Tertutup; 2.Terbuka 

A.3. Bentuk Atap Kandang = 1.Miring tunggal; 2 = Atap kampung 

A.4. Jarak Kandang Ke Sumber Air = 1. 0-1 Km; 2. 1-2 Km; 3. >3 Km 

A.5. Keadaan Sinar = 1.Terang; 2.Sedang; 3.Gelap 

A.6. Kebersihan Kandang = 1.Bersih; 2.sedang; 3.Kotor 

 

B. Kesehatan Ternak 

B.1. Sumber air minum ternak = 1.Sumur; 2.Kran umum; 3.Sungai; 4.Selokan; 

5.Lain2 =........... 

B.2. Sumber air untuk memandikan sapi dan membersihkan kandang = 1.Sumur; 

2.kran umum; 3.Sungai; 4.Selokan; 5.Lain2 =............. 

B.3. Frekuensi memandikan sapi = .........kali/minggu 

B.4. Jarak tempat memandikan sapi dengan tempat tinggal peternak =.........Km 

B.5. Jenis penyakit yang sering timbul = 1.Mastitis; 2.Kelumpuhan ternak; 

3.Abortus; 4.PMK; 5.Lain2 =......... 

B.6. Pernah ada vaksinasi = 1.Pernah; 2.Tidak pernah 

• Bila pernah, berapa kali/tahun =............... 

• Siapa yang melakukan = 1.Dispet; 2.KUD; 3.Lain2 =.......... 

• Vaksinasi jenis apa =....................... 
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B.7. Bila ternak sakit, siapa yang dilapori pertama = 1.Petugas KUD; 2.Ketua kel. 

Ternak; 3.Mantri hewan; 4.Dukun; 5.Lain2 =.............. 

B.8. Apakah ternaknya sering diberi jamu = 1.Ya; 2.Tidak 

• Bila Ya, jamu apa =......................... 

• Harganya berapa =Rp............../dosis 

• Frekuensi pemberian =...........kali/ekor induk/bulan 

B.9. Apakah pernah meramu jamu sendiri = 1.Pernah; 2.Tidak pernah 

• Bila Pernah, bahannya apa saja =........................ 

• Harga satuannya berapa =................................... 

• Untuk mengobati penyakit apa =......................... 

 

C. Pemerahan Susu 

C.1. Siapa yang memerah susu = 1.Tkl; 2.Tkk=anak/istri/saudara; 3.Responden 

C.2. Siapa yang menyetor susu = 1.Tkl; 2.Tkk=anak/istri/saudara; 3.Responden 

C.3. Frekuensi pemerahan per hari = 1. 1 kali; 2. 2 kali; 3 3 kali 

C.4. Perlakuan pada ambing dan puting sebelum pemerahan = 1.Dicuci dengan air 

hangat/dingin; 2.Puting diberi minyak kelapa/vaselin 

C.5. Perlakuan pada ambing dan puting setelah pemerahan = 1.Diberi yodium; 

2.Diberi alkohol; 3.Lain2 =................. 

C.6. Penyaringan susu hasil pemerahan = 1.Ya; 2.Tidak 

C.7. Alat penampung susu saat pemerahan = 1.Ember susu; 2.Ember plastik; 

3.Ember seng; 4.Milk can; 5.Lain2 =................... 

 

D. Reproduksi 

D.1 Jenis perkawinan = 1. IB; 2. Kawin Alam 

D.2 Rataan jumlah konsepsi sampai dengan bunting = ........ kali 

D.3 Pelayanan IB = 1. Segera datang; 2. Kadang2 terlambat; 3. Selalu terlambat 

D.4 Jarak rumah peternak ke pos IB = .......Km 

D.5 Apabila ternak birahi bagaimana cara melapor = 1. Langsung ke 

inseminator; 2. Lewat ketua kelompok; 3. Lain2 =........... 

D.6 Jarak induk dikawinkan lagi setelah beranak = ........bulan 

D.7 Rataan calving interval = ........bulan 
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D.8 Umur pedet disapih = .......kali 

D.9 Pemeriksaan kebuntingan = 1. Ya; 2. Tidak 

Bila Ya, siapa yang memeriksa = 1. Ketua kelompok; 2. Drh; 3. Mantri 

hewan; 4. Lain2 =..... 

D.10 Umur dara pertama kali dikawinkan = ......kali 

D.11 Pada umumnya peristiwa kelahiran = 1. Normal; 2. Sulit 

D.12 Kelahiran abortus = 1. Sering; 2. Kadang2; 3. Tidak pernah 

 

E. Aspek Penyuluhan 

E.1 Instansi yang pernah memberikan penyuluhan selama 1 tahun = 1. Dispet =....; 

2. KUD = .....; 3. KanKop = .....; 4. GKSI = .....; 5. PT = ..... 

E.2 Apabila mengalami kesulitan dalam usaha, sipap yang sering dimintai nasehat 

= 1. Petugas KUD; 2. Mantri hewan; 3. Ketua kelompok ternak; 4. Tetangga; 

5. Lain2 = ...... 

E.3 Pernah mengikuti kursus sapi perah = 1. Pernah; 2. Tidak pernah. Bila pernah, 

dimana = ......; Lama kursus = ..... bulan; Frekuensi = .....kali 

 

5. Penerimaan dan Biaya Usaha Sapi Perah (per-farm) 

5.1 Penerimaan Usaha Sapi Perah 

No. 
Jenis 

 Produk 
Jumlah 

Penjualan Satuan 
Harga 
Satuan 

Jumlah 
Penerimaan 

1. 
Susu segar 
 (per-bulan)     

2. 
Pupuk kandang  
(per-tahun)     

3. Pedet (per-tahun)     
4. Lain2 = ………     

 

5.2 Biaya Variabel Usaha Sapi Perah (selain TK) 

No. 
Jenis 
Biaya 

Jumlah 
Pembelian/bulan Satuan 

Harga 
Satuan 

Jumlah 
Biaya 

1. Hijauan pakan     
2. Pakan penguat     
3. Mineral vitamin     
4. Obat-obatan/jamu     
5. Listrik     
6. BBM     
7. IB/Straw     
8. Lain2 = …….     
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5.3 Biaya Variabel Usaha Sapi Perah (TK) 

No. Nama TK 
Jenis 

Pekerjaan 
Upah  

(per-bulan) Keterangan 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

 

5.4 Biaya Tetap (Investasi) Usaha Sapi Perah 

No. Jenis Investasi Jumlah Satuan 
Nilai Awal 

(Rp) 
Umur Teknis  

(tahun) 
1. Kandang     
2. Gudang     
3. Milkcan     
4. Peralatan kandang     
5. Sepeda motor     
6. Sapi induk     
7. Lain2 = …..     
8. Lain2 = …..     

 

5.5 Informasi Harga Input dan Output (Rupiah) 

No. Jenis Input dan Output Satuan 
Harga 

Terendah 
Harga  
Normal 

Harga 
Tertinggi 

1. Hijauan pakan     
2. Pakan penguat     
3. Mineral vitamin     
4. Obat-obatan/jamu     
5. Susu segar     
6. Pupuk kandang     
7. Pedet jantan     
8. Pedet betina     
9. Sapi induk     

10. Sapi jantan dewasa     
11. Sapi induk afkir     
12. Sapi dara     
13. Lain2 = …….     
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Lampiran 2. Data Karakteristik Responden di Dusun Salam (Kabupaten Malang) dan Dusun Barurejo (Kabupaten Blitar) 

�

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No Resp Nama Responden 
Umur 

(Tahun) Pend 
Pek. 

Utama 
Pek. 

Sampingan Kab Kec Desa Dusun Penglmn 
PS0102 Umarko 48 Tamat SD 1 2 Malang Ngantang Sidodadi Salam 25 

PS0202 Roseman 53 Tidak tamat SD 1 2 Malang Ngantang Sidodadi Salam 15 

PS0302 Yatminah 43 Tamat SD 1 1 Malang Ngantang Sidodadi Salam 8 

PS0403 Kasmuri 41 Tamat SD 1 2 Malang Ngantang Sidodadi Salam 20 

PS0502 Minarti 34 Tamat SD 2 4 Malang Ngantang Sidodadi Salam 7 

PS0602 Krubani 51 Tamat SD 2 1 Malang Ngantang Sidodadi Salam 10.5 

PS0702 Jumiati 36 Tamat SD 2 1 Malang Ngantang Sidodadi Salam 5 

PS0803 Supi'ah 40 Tidak tamat SD 2 1 Malang Ngantang Sidodadi Salam 8 

PS0902 Takiyen Slamet 43 Tamat SD 2 0 Malang Ngantang Sidodadi Salam 7 

PS1003 Sanadi 43 Tidak tamat SD 1 2 Malang Ngantang Sidodadi Salam 15 

PS1101 Jumadi 41 Tidak tamat SD 1 2 Malang  Ngantang Sidodadi Salam 8 

PS1203 Lamidi 54 Tamat SD 2 0 Malang Ngantang Sidodadi Salam 10 

PS1302 Pariman 55 Tamat SD 1 2 Malang Ngantang Sidodadi Salam 12 

PS1404 Sunarsih 34 Tamat SD 2 0 Malang Ngantang Sidodadi Salam 5.5 

PS1502 Saminem 80 Tidak sekolah 2 0 Malang Ngantang Sidodadi Salam 10 

PS1604 Busanat 47 Tidak tamat SD 1 2 Malang Ngantang Sidodadi Salam 6 

PS1705 Sayat 56 Tidak tamat SD 1 2 Malang Ngantang Sidodadi Salam 8 

PS1802 Ngatemun Rum 46 Tamat SD 1 2 Malang Ngantang Sidodadi Salam 5 

PS1904 Dasiman 67 Tamat SD 1 2 Malang Ngantang Sidodadi Salam 6 

PS2002 Supiah 35 Tamat SD 1 2 Malang Ngantang Sidodadi Salam 5 

PS2103 Agus 34 Tamat SMP 1 2 Malang Ngantang Sidodadi Salam 11 

PS2202 Sutriyani 30 Tamat SD 2 1 Malang Ngantang Sidodadi Salam 8 

PS2301 Sumadi 45 Tidak tamat SD 1 2 Malang Ngantang Sidodadi Salam 5 

PS2402 Juliati 35 Tamat SD 1 2 Malang Ngantang Sidodadi Salam 6 

PS2502 Juari 45 Tamat SD 1 2 Malang Ngantang Sidodadi Salam 10 
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Lanjutan Lampiran 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
Resp Nama Responden 

Umur 
(Tahun) Pend 

Pek. 
Utama 

Pek. 
Sampingan Kab Kec Desa Dusun Penglmn 

ST0102 Ibu Misikem 50 Tidak tamat SD 1 2 Biltar Gandusari Krisik Barurejo 18 

ST0207 Pak Zaenal 43 Tamat SMA 2 10 Blitar  Gandusari Krisik Barurejo 18 

ST0305 Rumiyati 36 Tamat SD 1 2 Blitar Gandusari Krisik Barurejo 9 

ST0404 Yamik 40 Tamat SD 2 0  Blitar Gandusari Krisik Barurejo 11 

ST0503 Misiman 60 Tamat SMP 2 1 Blitar Gandusari Krisik Barurejo 22 

ST0601 Sutiah 38 Tamat SD 2 1 Blitar Gandusari Krisik Barurejo 24 

ST0701 Tukinon 63 Tidak sekolah 1 2 Blitar Gandusari Krisik Barurejo 22 

ST0805 Pak Titus Sugeng 39 Tamat SD 2 1 Blitar  Gandusari Krisik Barurejo 14 

ST0903 Bu misinem 47 Tamat SD 2 10 Blitar  Gandusari Krisik Barurejo 18 

ST1002 Darmani Yulianto 31 Tamat SD 2 4 Blitar Gandusari Krisik Barurejo 6 

ST1102 Tukijan 51 Tamat SD 1 2 Blitar Gandusari Krisik Barurejo 6 

ST1201 Bu Wartini 41 Tamat SD 2 1 Blitar  Gandusari Krisik Barurejo 24 

ST1303 Lasmini 50 Tidak sekolah 2 0  Blitar Gandusari Krisik Barurejo 10 

ST1403 Pak Paiman 40 Tamat SD 2 1 Blitar  Gandusari Krisik Barurejo 7 

ST1501 Margono 42 Tamat SD 2 1,4 Blitar Gandusari Krisik Barurejo 6 

ST1602 Pak Sunardi 27 Tamat SD 2 1 Blitar  Gandusari Krisik Barurejo 12 

ST1704 Ponijan 48 PT 8 2 Blitar Gandusari Krisik Barurejo 18 

ST1806 Pak Paijan 49 Tidak tamat SD 2 1 Blitar  Gandusari Krisik Barurejo 15 

ST1902 Sutris 27 Tamat SD 2 1 Blitar Gandusari Krisik Barurejo 10 

ST2001 Pak Yulianto 25 Tamat SD 2 10 Blitar  Gandusari Krisik Barurejo 9 

ST2102 Akhmad Paijjo 71 Tamat SD 1 2 Blitar Gandusari Krisik Barurejo 26 

ST2203 Suratemi 66 Tidak tamat SMP 1 2 Blitar Gandusari Krisik Barurejo 18 
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Lanjutan Lampiran 2. 
 
 
 
 
 
 

 
Keterangan : 

 Pekerjaan utama/sampingan : 1. Petani 

 2. Peternak sapi perah 

 3. Pamong desa 

 4. Karyawan koperasi 

 5. Buruh bangunan 

 6. Buruh industry 

 7. Pedagang 

 8. PN/ABRI 

 9. Pensiunan 

10. Lain-lain 

 

No Resp Nama Responden 
Umur 

(Tahun) Pend 
Pek. 

Utama 
Pek. 

Sampingan Kab Kec Desa Dusun Penglmn 

ST2305 Warsono 59 Tamat SD 2 1 Blitar Gandusari Krisik Barurejo 13 

ST2405 Bu Katemin 45 Tamat SD 2 1 Blitar  Gandusari Krisik Barurejo 10 

ST2502 Gisan 27 Tamat SD 2 1 Blitar Gandusari Krisik Barurejo 6 
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Lampiran 3. Data Karakteristik Anggota Keluarga Responden di Dusun 
Salam (Kabupaten Malang) 

 

No Resp 

Nama 
Anggota 
Keluarga 

Jenis 
Kelamin Pekerjaan Utama Umur Pendidikan Hub. 

PS0102 Umarko 1 1 48 1 4 

  Yateni 2 1 39 1 4 

  Dewi Mujiati 2 10 (pelajar) 18 3 (3) 1 

  Yasin Mustofa 1 10 (pelajar) 15 2 (3) 1 

PS0202 Roseman 1 1 53 1 (4) 4 

  Nasukah 2 1 40 1 (5) 4 

  Sunarto 1 2 25 1 (6) 1 

PS0302 Kariyono 1 1 50 1 4 

  Yatminah 2 2 43 1 4 

  Siti Zulaikah 2 10 (pelajar) 12 1 1 

PS0403 Kasmuri 1 1 41 1 4 

  Suwarni 2 2 32 1 4 

  Novi S. 2   4   1 

PS0502 Winarti 2 2 34 1 4 

  Supi'i 1 10(peternak ayam) 28 1 4 

  Suyanto 1 10 (pelajar) 11 2 1 

  Kevin A. 1 10 (pelajar) 8 1(2) 1 

PS0602 Krubah 1 2 42 1 6 

  Baini 2 10(IRT) 35 1 6 

  Mahfud 1 10 (pelajar) 15 2(3) 1 

  Nisaul Mufidah 2 10 (pelajar) 7 1 1 

PS0702 Jumiati 1 2 36 1 4 

  Sukani 2 1 37 1(2) 4 

  Tarsiyah 2 0 62 1 3 

  Ani SN 2 10 (pelajar) 10 1(5) 1 

PS0803 Twi 1 2 42 1 4 

  Supi'ah 2 2 40 1 4 

  Abidah 1 2 26 2 3 

  Mina Muttaqoh 2 2 20 2 1 

PS0902 Takiyen 1 2 43 1 4 

  Sunarti 2 2 30 1 4 

  Reha Nur A. 2 10 (pelajar) 8 1(2) 1 
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Lanjutan Lampiran 3. 
 

No Resp 

Nama 
Anggota 
Keluarga 

Jenis 
Kelamin Pekerjaan Utama Umur Pendidikan Hub. 

PS1003 Sanadi 1 1 43 1(3) 6 

  Kartini 2 1 40 1(2) 6 

  Sunyoto 1 1 18 1(6) 1 

  Siti 2 0 70 0 4 

PS1101 Jumadi 1 1 41 1(3) 4 

  Ida 2 0 34 1(5) 4 

  Risna 2 0 3 0 1 

PS1203 Lamidi 1 2 54 1 6 

  Suyati 2 2 45 1 1 

  Sutikno 1 0 24 1 1 

  Sripati 2 0 65 1 6 

PS1302 Paiman 1 1 55 1 4 

  Sumarsinih 2 2 62 1 4 

  Winnarno 1 2 24 1 3 

  Pipin 2 6 20 1 1 

  Laisa 2 0 2,5bln 0 6 

PS1404 Dilar 1 2 49 1 0 

  Sunarsih 2 2 34 1 6 

  Sholeh 1 10 (pelajar) 14 2 1 

  Jaya S 1 10 (pelajar) 10 1 1 

PS1502 Saminem 2 2 80 0 4 

PS1604 Busanat 1 1 47 1(3) 6(suami 

  Narsiah 2 1 43 1(2) 6(Istri) 

  Purwadi 1 1 18 1(4) 1 

PS1705 Sayat 1 1 56 1(4) 6(suami) 

  Sarmini 2 1 46 1 6(Istri) 

  Edi 1 1 19 1 1 

PS1802 Ngatemun 1 1 46 1 4 

  Runayati 2 2 45 1 4 

  Tina 2 2 20 2(2) 1 

  Hariyanto 1 2 14 1 1 

  Sintia 2 0 3 0 6 

  Cindy 2 0 4bln 0 6 

  Ugi 1 10(diluar kota) 28 1 3 
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Lanjutan Lampiran 3.  
 

No Resp 

Nama 
Anggota 
Keluarga 

Jenis 
kelamin Pekerjaan Utama Umur Pendidikan Hub. 

PS1904 Dasiman 1 2 67 1 4 

  Sarpiah 2 0 64 1 4 

  Punari 1 2 29 1 3 

  Sutianah 2 2 27 1 1 

  Krisnia E Y 2 10 (pelajar) 8 1(2) 6 

PS2002 Subatri 1 1 53 1 4 

  Supiah 2 2 35 1 4 

  Nanik 2 10 (pelajar) 18 3 (3) 1 

  Sri Utami 2 10 (pelajar) 13 2 (1) 1 

PS2103 Agus 1 1 34 1 4 

  Sri Handayani 2 2 24 1 4 

  Imastika 2 10 (pelajar) 9 1 1 

  Saimun 1 2 72 1 5 

  Ngatemi 2 2 60 1(2) 5 

PS2202 Loji 1 1 33 1 4 

  Sutriyani 2 2 30 1 4 

  Sarmidi 1 1 65 1 6(kakak) 

  Diah 2 10 (pelajar) 10 1 1 

  Wiyono 1 0 81 1 6(ipar) 

  Gunda Asih 1 0 35 1 6(adik) 

  Robi 1 0 0.5 0 2 

PS2301 Sumadi 1 1 45 1 (5) 4 

  Yaciah 2   44 1 (4) 4 

  Iswanto 1 10 (pelajar) 16 2 (3) 1 

PS2402 Sarwidono 1 1 42 1 4 

  Jliarti 2 2 35 1 4 

  Dianur Salikah 2 10 (pelajar) 16 3 1 

  Pingki 2 10 (pelajar) 7 1 1 

PS2502 Juari 1 1 46 1 6(suami) 

  Sunarti 2 1 41 1 6(Istri) 

  Dina K. 2 6 20 2 1 
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Lampiran 4. Data Karakteristik Anggota Keluarga Responden di Dusun 
Barurejo (Kabupaten Blitar) 

 
Jenis 

No Resp 

Nama 
Anggota 
Keluarga Kelamin Pekerjaan Utama Umur Pendidikan Hub. 

ST0102 Misikem 2 2 50 1(4) 4 

  Poniman 1 1 50 1(3) 4 

  Suprianto 1 2 37 1(6) 1 

  Hardi 1 2 27 1(6) 1 

ST0207 Zaenal 1 2 43 3 4 

  Bu Tuli 2 2 34 2 4 

  Hendra 1 10 (pelajar) 14 3 1 

  Dire 1 0 2 0 1 

  Kasyanto 1 10 19 1 6 

ST0305 Rumiyati 2 1 36 1 6(Suami) 

  Suyanto 1 1 40 1 6(Istri) 

  Andri 1 0 6 0 1 

  Elmawati 2 10 (pelajar) 9 1 (4) 1 

  Sautik 2 1 70 0 4 

  Suyoto 1 1 75 0 4 

ST0404 Sunardi 1 2 45 1 4 

  Yamik 2 2 40 1 4 

  Karyanto 1 2 21 1 1 

  Widayati 2 10 (pelajar) 18 2 (3) 1 

  Yoga 1 0 3 0 1 

ST0503 Misiman 1 2 60 2 4 

  Sukarti 2 2 34 2 4 

  Tita R 2 10 (pelajar) 9 1 1 

  Yeni A 2 0 4 0 1 

ST0601 Saman 1 2 42 1 (6) 4 

  Sutiah 2 2 38 1 (6) 4 

  Eko Isbarudin 1   19 3 (3) 1 

  Ella Saphira 2   9,5 1 (4) 1 
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Lanjutan Lampiran 4. 
 

No Resp 
Nama Anggota 

Keluarga 
Jenis 

Kelamin Pekerjaan Utama Umur Pendidikan Hub. 
ST0701 Tukinon 2 1 63 0 6(Suami) 

  Sukiyem 2 1 52 0 6(Istri) 

  Kasri 2 1 36 0 1 

  Riyadi 1 1 27 0 1 

  Puji Astutik 2 10 (PRT) 14 1 6 (cucu) 

  Dwi Kurniawan 1 10 (pelajar) 12 1 (4) 6 (cucu) 

  Anita lestari 1 10 (pelajar) 6 1 (1) 6 (cucu) 

ST0805 Titus Sugeng 1 2 39 1(6) 4 

  Suparmi 2 1 37 1(6) 4 

  Anton Setya W. 1 1 17 2(1) 1 

  Rahmat Efendi  1 0 7 1(1) 1 

ST0903 Misinem 2 2 47 1(6) 6 (Istri) 

  Wahono 1 2 55 1(6) 6  

ST1002 Darmani 1 2 31 1 4 

  Trisusanti 2 4 25 1 4 

  Listina P 2 0 6 0 1 

ST1101 Tukijan 1 1 51 1 6(Suami) 

  Rukayah 2 1 41 1 6(Istri) 

  Syaiful 1 10 (pelajar) 6,5 1 (1) 1 

  Erni 2 10 (PRT) 18 2 (3) 1 

ST1201 Wartini 2 2 41 1(6) 4 

  Suwarni 1 2 43 1(6) 4 

  Sumarman 1 1 22 1(6) 1 

  Sunarni 2 10 (TKI) 19 2(2) 1 

   Rian Saputra 1 10 (pelajar) 5 TK 1 

ST1303 Lasmini 2 2 59   4 

  Sismanto 1 2 27 1 (6) 1 

  Amin 1 2 30 1 (6) 1 

  Yanti 2 2 19 1 (6) 2 

ST1403 Paiman 1 2 470 1(6) 4 

  Siti Aminah 2 2 25 1(6) 4 

  Priyo W. 1 10 (pelajar) 13 1(6) 1 

  Anis Mega L. 2 10 (pelajar) 6.5 1(1) 1 
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Lanjutan Lampiran 4 
 

No Resp 

Nama 
Anggota 
Keluarga 

Jenis 
Kelamin Pekerjaan Utama Umur Pendidikan Hub. 

ST1501 Margono 1 2 42 1 6(Suami) 

  Sutriasih 2 2 39 1 6(Istri) 

  Eko Sulisyanto 1 0 17 1 1 

  Dwi Angga 1 0 3,5 0 1 

ST1602 Darmaji 1 2 52 1 4 

  Marsih 2 2 49 1 4 

  Sunardi 1 2 27 1 1 

  Katiman 1 2 20 1 1 

ST1704 Ponijan 1 8 48 4 4 

  Suratin 2 2 38 2 4 

  Ngisti Rahayu 2 10 (pelajar) 18 3 1 

  Yueki Suci C. 2 10 (pelajar) 6 10 (TK) 1 

  Leo Bayu S. 1 0 1,5 0 1 

ST1806 Paijan 1 2 49 1(3) 4 

  Ranti 2 2 48 1(6) 4 

  Pairan 1 2 48 1(3) 1 

  Giono 1 2 25 1(3) 1 

  Bibit 1 2 30 1(6) 1 

  Poniti 2 10 (pelajar) 12 1 1 

ST1902 Sutris 1 2 27 1 4 

  Tiani 2 2 21 2 4 

  Nova 2 0 2 0 2 

ST2001  Sarti 2 2 63 1(3) 4 

  Yulianto 1 2 25 1(6) 1 

  Susiatin 2 1 17 2(3) 3 

  Giraldo Bayu  1 0 1.5 0 6 

ST2102 Akhmad Paijo 1 1 71 1 6(Suami) 

  Misiah 2 10 (PRT) 65 1 6(Istri) 

ST2203 Iswanto 1 1 50 1 (6) 4 

  Suratemi 2 1 66 2 (2) 4 

  Tommy Isworo 1   15 1(6) 1 

  Angga Pradana 1   9 1 (3) 1 

ST2305 Warsono 1 2 59 1 5 

  Sumi  2 2 43 1 5 

  Sugeng 1 2 25 1 3 

  Rumayah 2 2 20 2 1 

  Rendi 1 0 2 0 6(cucu) 
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Lanjutan Lampiran 4. 
 

No Resp 

Nama 
Anggota 
Keluarga 

Jenis 
Kelamin Pekerjaan Utama Umur Pendidikan Hubungan 

ST2405 Katemin 1 2 45 1(6) 4 

  Glunah 2 2 36 1(6) 4 

  Sakir 1 2 24 1(6) 1 

  Jayadi 1 2 22 1(6) 1 

ST2502 Gisan 1 2 27 1 1 

  Paikem 2 1 60 1 4 
 

Keterangan : 

 Jenis kelamin : 1. Pria 

 2. Wanita 

 Pekerjaan utama/sampingan : 1. Petani 

 2. Peternak sapi perah 

 3. Pamong desa 

 4. Karyawan koperasi 

 5. Buruh bangunan 

 6. Buruh industry 

 7. Pedagang 

 8. PN/ABRI 

 9. Pensiunan 

10. Lain-lain 
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Lampiran 5. Distribusi Kepemilikan Ternak Sapi Perah Petani Ternak Responden di Dusun Salam (Kabupaten Malang)  
 

Jumlah Sapi Perah (ekor) 
 No Resp 

Sapi Perah 
Laktasi 

Sapi Perah 
Kering 

Sapi Perah 
Dara 

Pedet 
Jantan 

Pedet 
Betina 

Sapi Perah Jantan 
Muda 

Sapi Perah 
Jantan Dewasa 

Jumlah 
(ST) 

 
PS0102 1 1 0 0 0 0 0 2 
PS0202 2 0 1 0 0 0 0 2.5 
PS0302 1 1 0 1 0 0 0 2.25 
PS0403 3 0 1 0 0 0 0 3.5 
PS0502 2 0 2 0 0 0 0 3 
PS0602 1 1 1 0 0 0 0 2.5 
PS0702 2 0 1 0 0 0 0 2.5 
PS0803 3 0 4 0 1 0 0 5.25 
PS0902 2 0 0 1 0 0 0 2.25 
PS1003 2 1 0 0 1 0 0 3.25 
PS1101 1 0 0 0 0 0 0 1 
PS1203 3 0 0 0 0 0 0 3 
PS1302 1 1 1 0 1 0 0 2.75 
PS1404 4 0 1 0 0 0 0 4.5 
PS1502 1 1 0 1 1 0 0 2.5 
PS1604 1 3 0 1 0 0 0 4.25 
PS1705 5 0 0 0 0 0 0 5 
PS1802 2 0 0 0 3 0 0 2.75 
PS1904 3 1 0 1 0 0 0 4.25 
PS2002 2 0 0 0 0 0 0 2 
PS2103 3 0 0 1 0 0 0 3.25 
PS2202 2 0 0 1 1 0 0 2.5 
PS2301 1 0 0 0 0 0 0 1 
PS2402 1 1 0 0 0 0 0 2 
PS2502 2 0 0 0 0 0 0 2 
Jumlah 51 11 12 7 8 0 0 71.75 
Rataan 2.04 0.44 0.48 0.28 0.32 0 0 2.87 
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Lampiran 6. Distribusi Kepemilikan Ternak Sapi Perah Petani Ternak Responden di Dusun Barurejo (Kabupaten Blitar) 
 

Jumlah Sapi Perah (ekor) 
 No Resp 

Sapi Perah 
Laktasi 

Sapi Perah 
Kering 

Sapi Perah 
Dara 

Pedet 
Jantan 

Pedet 
Betina 

Sapi Perah Jantan 
Muda 

Sapi Perah Jantan 
Dewasa 

Jumlah 
(ST) 

ST0207 7 0 0 0 1 0 0 7.25 
ST0305 4 1 0 0 1 0 0 5.25 
ST0404 2 2 0 0 2 0 0 4.5 
ST0503 2 1 1 3 0 0 0 4.25 
ST0601 1 0 0 0 0 0 0 1 
ST0701 1 0 1 0 0 0 0 1.5 
ST0805 5 0 0 0 1 0 0 5.25 
ST0903 2 1 2 0 0 0 0 4 
ST1002 2 0 1 0 1 0 0 2.75 
ST1102 2 0 0 0 0 0 0 2 
ST1201 1 0 0 0 0 0 0 1 
ST1303 3 0 0 2 0 0 0 3.5 
ST1403 2 1 0 0 1 0 0 3.25 
ST1501 1 0 1 0 0 0 0 1.5 
ST1602 2 0 1 0 1 0 0 2.75 
ST1704 2 2 0 1 0 0 0 4.25 
ST1806 5 1 0 1 2 0 0 6.75 
ST1902 2 0 0 0 1 0 0 2.25 
ST2001 1 0 0 1 0 0 0 1.25 
ST2102 1 0 0 0 1 0 0 1.25 
ST2203 3 0 0 1 0 1 0 3.75 
ST2305 5 0 0 1 1 0 0 5.5 
ST2405 5 0 1 2 3 0 0 6.75 
ST2502 2 0 0 2 0 0 0 2.5 
Jumlah 63 9 8 14 16 1 0 84 
Rataan 2.52 0.36 0.32 0.56 0.64 0.04 0 3.36 
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Lampiran 7. Produksi Susu Sapi Perah Tiap Responden di Dusun Salam (Kabupaten Malang) 
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Lanjutan Lampiran 7. 
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Lampiran 9. Farm Gate Price dari Tiap Responden di Dusun Salam (Kabupaten Malang) 

Sapi Perah Dewasa 
 

Sapi Perah 
Muda 

Pedet 
 

Produksi (liter/hari) 
 

No 
Responden 

 
 

Laktasi 
 

Kering 
 

Jantan 
 

Betina 
 

Jantan 
 

Betina 
 

Jantan 
 

Jumlah 
Ternak 

 

Satuan 
Ternak 

(ST) 

Rata-rata 
produksi/ 
farm/hari 

Farm/ jumlah 
ternak 

Farm/Satuan 
ternak (ST) 

Farm/betina 
produktif 

PS0102 1 1 0 0 0 0 0 2 2 15 7.50 7.50 7.50 
PS0202 2 0 0 1 0 0 0 3 2.5 25 8.33 10.00 12.50 
PS0302 1 1 0 0 0 0 1 3 2.25 30 10.00 13.33 15.00 
PS0403 3 0 0 1 0 0 0 4 3.5 48 12.00 13.71 16.00 
PS0502 2 0 0 2 0 0 0 4 3 25 6.25 8.33 12.50 
PS0602 1 1 0 1 0 0 0 3 2.5 5 1.67 2.00 2.50 
PS0702 2 0 0 1 0 0 0 3 2.5 29 9.67 11.60 14.50 
PS0803 3 0 0 4 0 1 0 8 5.25 35 4.38 6.67 11.67 
PS0902 2 0 0 0 0 0 1 3 2.25 24 8.00 10.67 12.00 
PS1003 2 1 0 0 0 1 0 4 3.25 22 5.50 6.77 7.33 
PS1101 1 0 0 0 0 0 0 1 1 8 8.00 8.00 8.00 
PS1203 3 0 0 0 0 0 0 3 3 30 10.00 10.00 10.00 
PS1302 1 0 0 1 0 1 0 3 2.75 23 7.67 8.36 23.00 
PS1404 4 0 0 1 0 0 0 5 4.5 53 10.60 11.78 13.25 
PS1502 1 0 0 0 0 1 1 3 2.5 11 3.67 4.40 11.00 
PS1604 1 3 0 0 0 0 1 5 4.25 12 2.40 2.82 3.00 
PS1705 5 0 0 0 0 0 0 5 5 57 11.40 11.40 11.40 
PS1802 2 0 0 0 0 3 0 5 2.75 27 5.40 9.82 13.50 
PS1904 3 1 0 0 0 0 1 5 4.25 30 6.00 7.06 7.50 
PS2002 2 0 0 0 0 0 0 2 2 27 13.50 13.50 13.50 
PS2103 3 0 0 0 0 0 1 4 3.25 40 10.00 12.31 13.33 
PS2202 2 0 0 0 0 1 1 4 2.5 10 2.50 4.00 5.00 
PS2301 1 0 0 0 0 0 0 1 1 12 12.00 12.00 12.00 
PS2402 1 1 0 0 0 0 0 2 2 10 5.00 5.00 5.00 
PS2502 2 0 0 0 0 0 0 2 2 24 12.00 12.00 12.00 
Jumlah 51 9 0 12 0 8 7 87 71.75 632 193.43 223.03 272.98 
Rata-rata 2.04 0.36 0 0.48 0 0.32 0.28 3.48 2.87 25.28 7.74 8.92 10.92 
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Lampiran 10. Farm Gate Price dari Tiap Responden di Dusun Barurejo (Kabupaten Blitar) 
Sapi Perah Dewasa 

 
Sapi Perah 

Muda 
Pedet 

 
Produksi (liter/hari) 

 No 
Responden 

 Laktasi Kering Jantan Betina Jantan Betina Jantan 
Jumlah 
Ternak 

Satuan 
Ternak 

(ST) 

Rata-rata 
produksi/ 
farm/hari 

Farm/ jumlah 
ternak 

Farm/Satuan 
ternak (ST) 

Farm/betina 
produktif 

ST0102 2 0 1 0 1 0 0 4 2.75 29 7.25 10.55 14.50 
ST0207 7 0 0 0 1 0 0 8 7.25 98 12.25 13.52 14.00 
ST0305 4 1 0 0 1 0 0 6 5.25 44 7.33 8.38 8.80 
ST0404 2 2 0 0 2 0 0 6 4.5 29 4.83 6.44 7.25 
ST0503 2 1 1 3 0 0 0 7 4.25 29 4.14 6.82 9.67 
ST0601 1 0 0 0 0 0 0 1 1 12 12.00 12.00 12.00 
ST0701 1 0 1 0 0 0 0 2 1.5 11 5.50 7.33 11.00 
ST0805 5 0 0 0 1 0 0 6 5.25 55 9.17 10.48 11.00 
ST0903 2 1 2 0 0 0 0 5 4 25 5.00 6.25 8.33 
ST1002 2 0 1 0 1 0 0 4 2.75 27 6.75 9.82 13.50 
ST1102 2 0 0 0 0 0 0 2 2 20 10.00 10.00 10.00 
ST1201 1 0 0 0 0 0 0 1 1 15 15.00 15.00 15.00 
ST1303 3 0 0 2 0 0 0 5 3.5 23 4.60 6.57 7.67 
ST1403 2 1 0 0 1 0 0 4 3.25 24 6.00 7.38 8.00 
ST1501 1 0 1 0 0 0 0 2 1.5 17 8.50 11.33 17.00 
ST1602 2 0 1 0 1 0 0 4 2.75 25 6.25 9.09 12.50 
ST1704 2 2 0 1 0 0 0 5 4.25 21 4.20 4.94 5.25 
ST1806 5 1 0 1 2 0 0 9 6.75 70 7.78 10.37 11.67 
ST1902 2 0 0 0 1 0 0 3 2.25 10 3.33 4.44 5.00 
ST2001 1 0 0 1 0 0 0 2 1.25 13 6.50 10.40 13.00 
ST2102 1 0 0 0 1 0 0 2 1.25 9 4.50 7.20 9.00 
ST2203 3 0 0 1 0 1 0 5 3.75 42 8.40 11.20 14.00 
ST2305 5 0 0 1 1 0 0 7 5.5 37 5.29 6.73 7.40 
ST2405 5 0 1 2 3 0 0 11 6.75 50 4.55 7.41 10.00 
ST2502 2 0 0 2 0 0 0 4 2.5 11 2.75 4.40 5.50 
Jumlah 65 9 9 14 17 1 0 115 86.75 746 171.87 218.06 261.03 
Rata-rata 2.6 0.36 0.36 0.56 0.68 0.04 0 4.6 3.47 29.84 6.87 8.72 10.44 
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Lampiran 11. Penggunaan Tenaga Kerja Pada Usaha Sapi Perah di Dusun Salam Kabupaten Malang 
Jenis-Pekerjaan 

 
Jumlah 

  

No Resp 
Ambil 

air 
Bersih 

kandang 
Bersih 

alat 

Perah 
susu 
pagi 

Setor 
susu 
pagi 

Cari 
rumput 

(kemarau) 

Cari 
rumput 
(hujsn) 

Mandikan 
sapi 

Beri 
hijauan 

I 

Beri 
konsentrat 

I 

Perah 
susu 
sore 

Setor 
susu 
sore 

Beri 
hijauan 

II 

Beri 
konsentrat 

II (menit) 
PS0102 15 30 30 15 15 120 60 30 30 15 15 15 30 15 435 
PS0202 15 30 10 30 30 30 30 10 10 10 30 30 10 20 295 
PS0302 15 30 30 15 15 60 60 30 30 30 30 30 30 30 435 
PS0403 60 30 30 15 15 240 240 30 10 10 15 15 10 15 735 
PS0502 10 10 10 30 60 120 180 60 120 30 30 60 120 0 840 
PS0602 5 15 15 30 10 120 120 30 30 5 15 10 15 5 425 
PS0702 30 30 30 30 60 120 180 30 30 30 30 30 30 30 690 
PS0803 30 20 15 15 30 180 90 60 15 601 15 30 15 60 1176 
PS0902 5 20 10 15 15 120 60 30 15 15 15 15 15 15 365 
PS1003 15 20 10 30 15 90 120 30 30 30 30 15 30 15 480 
PS1101 15 20 10 15 15 60 60 15 15 15 15 15 15 15 300 
PS1203 10 15 15 30 60 `120 180 15 30 30 30 30 15 30 490 
PS1302 10 20 10 30 15 90 120 30 30 30 30 15 30 15 475 
PS1404 5 15 5 65 10 420 420 15 15 10 30 10 20 10 1050 
PS1502 30 15 15 15 15 210 210 15 30 15 30 30 10 20 660 
PS1604 5 20 10 10 15 120 120 30 30 30 10 15 30 30 475 
PS1705 10 20 10 30 30 120 90 180 30 30 30 30 30 30 670 
PS1802 10 10 20 30 30 60 60 15 30 30 30 30 15 15 385 
PS1904 5 5 5 45 10 180 120 60 0 10 30 10 10 10 500 
PS2002 15 30 30 30 15 90 90 30 30 30 30 15 30 15 480 
PS2103 10 30 15 30 30 120 120 30 20 30 30 30 10 30 535 
PS2202 10 20 10 30 15 90 90 30 30 15 30 15 30 15 430 
PS2301 15 30 30 15 15 120 120 30 15 15 15 15 15 15 465 
PS2402 15 20 10 15 15 60 60 30 30 30 30 30 30 30 405 
PS2502 10 10 10 30 10 180 180 10 30 30 30 30 -30 30 560 
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Lampiran 12. Penggunaan Tenaga Kerja Pada Usaha Sapi Perah di Dusun Barurejo Kabupaten Blitar 

Jenis-Pekerjaan 
  
No Resp 
  

Ambil 
air 

Bersih 
kandang 

Bersih 
alat 

Perah 
susu 
pagi 

Setor 
susu 
pagi 

Cari 
rumput 

(kemarau) 

Cari 
rumput 
(hujsn) 

Mandikan 
sapi 

Beri 
hijauan 

I 

Beri 
konsentrat 

I 

Perah 
susu 
sore 

Setor 
susu 
sore 

Beri 
hijauan 

II 

Beri 
konsentrat 

II 
Jumlah  
 (menit) 

ST0102 10 10 10 30 30 240 180 30 10 15 30 30 30 45 700 
ST0207 30 30 30 105 30 210 210 30 10 5 105 30 5 5 835 
ST0305 15 30 15 30 30 180 150 30 15 15 30 30 15 15 600 
ST0404 5 15 10 30 20 180 120 15 10 10 30 30 10 10 495 
ST0503 10 15 15 60 45 300 90 20 45 15 45 60 45 15 780 
ST0610 5 10 10 10 20 180 120 10 10 5 10 40 10 5 445 
ST0701 15 15 10 15 30 150 120 30 15 15 15 30 15 15 490 
ST0805 10 10 10 45 60 310 90 15 35 25 45 60 30 30 775 
ST0903 30 30 30 15 30 600 120 30 30 15 30 15 30 15 1,020 
ST1002 10 15 5 30 45 660 60 30 15 15 30 60 20 30 1025 
ST1102 15 15 10 20 30 120 90 20 15 15 15 30 15 15 425 
ST1201 5 5 10 25 60 210 90 15 15 30 30 60 30 30 615 
ST1303 5 10 15 30 15 90 30 30 10 10 30 15 10 10 310 
ST1403 5 30 15 30 30 240 180 60 10 10 30 30 10 10 690 
ST1501 10 15 10 15 30 150 120 30 15 15 30 30 15 15 500 
ST1602 15 20 10 30 30 240 120 30 20 30 30 30 30 20 655 
ST1704 5 15 10 30 60 90 90 30 15 15 30 60 15 15 480 
ST1806 60 60 60 30 20 540 60 60 5 30 30 20 5 30 1,010 
ST1902 10 10 10 30 45 180 120 15 15 15 30 30 15 15 540 
ST2001 10 5 5 15 0 240 180 10 10 20 20 0 20 30 565 
ST2102 10 20 15 15 45 180 120 10 15 15 15 45 15 15 535 
ST2203 5 15 10 30 90 90 60 15 10 10 30 75 10 10 460 
ST2305 10 10 10 30 60 180 90 30 15 20 30 30 30 30 575 
ST2405 30 30 30 30 20 480 180 30 10 15 30 20 10 15 930 
ST2502 10 10 10 30 30 180 90 30 15 15 30 30 15 15 510 
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Lampiran 13. Biaya Tetap Tiap Responden di Dusun Salam Kabupaten Malang (Rp/farm/hari) 

kandang Gudang Sewa Tanah Milkcan Peralatan sepeda peny. Ternak 
Total Biaya 

Tetap 
No. 
Resp 
  
  

 
(Rp/Res/Hari)  (Rp/Resp/Hari)  (Rp/Resp/Hari) (Rp/Resp/Hari)  (Rp/Resp/Hari)  (Rp/Reps/Hari)  (Rp/Resp/hari)  (Rp/Resp./Hari)  

PS0102 821.92 0 49.32 42.81 54.79 1,712.33  0 2,681.17 
PS0202 27.4 0 123.29 68.5 13.7 1,369.86 2,348.34 3,951.09 
PS0302 821.92 0 123.29 51.37 0 0  0 996.58 
PS0403 191.78 253.16 172.6 47.08 0 2,739.72 4,109.59 7,513.93 
PS0502 547.95 0 147.95 85.62 383.56 3,424.66 3,131.12 7,720.86 
PS0602 0 0 123.29 42.81 54.79 85.62 2,583.17 2,889.68 
PS0702 273.97 0 123.29 77.05 16.44 0  0 490.75 
PS0803 821.92 0 258.9 154.1 0 4,452.06 1,526.42 7,213.40 
PS0902 547.95 0 110.96 47.09 0 0 2,739.73 3,445.73 
PS1003 410.96 0 160.27 85.62 16.44 0 1,291.59 1,964.88 
PS1101 136.99 0 49.32 77.05 16.44 0  0 279.8 
PS1203 3,287.67 0 147.95 68.49 54.79 0  0 3,558.90 
PS1302 547.95 0 86.3 42.81 27.4 1,198.63 5,283.76 7,186.85 
PS1404 1,369.86 0 209.59 85.62 10.96 684.93  0 2,360.96 
PS1502 684.93 0 73.97 59.93 0 0  0 818.83 
PS1604 410.96 0 209.59 77.05 13.7 0 782.78 1,494.08 
PS1705 821.92 0 246.58 154.1 27.4 1,369.86 8,806.26 11,426.12 
PS1802 356.16 0 135.62 77.05 54.79 0  0 623.62 
PS1904 273.97 0 209.59 85.62 27.4 1,541.10 4,696.67 6,834.35 
PS2002 136.99 0 98.63 77.05 5.48 0 1,565.56 1,883.71 
PS2103 136.99 0 160.27 85.62 65.75 684.93 2,935.42 4,068.98 
PS2202 547.95 0 123.29 68.49 0 0  0 739.73 
PS2301 136.99 0 49.32 77.05 13.7 0  0 277.06 
PS2402 438.36 0 98.63 77.05 27.4 0  0 641.44 
PS2502 273.97 0 98.63 77.05 54.79 1,027.40 2,739.73 4,271.57 
Jumlah 14027.43 253.16 3390.41 1,892.08 939.73 20291.1 44,540.12 85,334.04 
Rataan 584.48 253.16 135.62 75.68 49.46 1690.93 3,181.44 3,413.36 
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Lampiran 14. Biaya Tetap Tiap Responden di Dusun Barurejo Kabupaten Blitar (Rp/farm/hari) 

Kandang Gudang Sewa Tanah Milkcan Peralatan Sepeda Motor Peny. Ternak 
Total Biaya 

Tetap 

No. Resp (Rp/Resp/Hari) (Rp/Resp/Hari) (Rp/Resp/Hari) (Rp/Resp/Hari) (Rp/Resp/Hari) (Rp/Resp/Hari) (Rp/Resp/Hari) (Rp/Resp/Hari) 
ST0102 205.48 0 226.03 20.55 65.75 1,027.40 2,935.42 4480.63 
ST0207 4,383.56 3,835.62 595.89 85.62 8,219.18 0 2,270.06 19389.93 
ST0305 547.95 0 431.51 154.11 41.1 1,541.10 1,174.17 3889.94 
ST0404 684.93 0 369.86 119.86 10.96 4,109.58 782.78 6077.97 
ST0503 684.93 0 390.41 291.08 54.79 856.16 1,174.17 3451.54 
ST0601 136.99 0 82.19 68.49 5.48 0 1,643.84 1936.99 
ST0701 136.99 0 123.29 25.68 328.77 684.93 1,761.25 3060.91 
ST0805 547.95 0 431.51 21.4 16.44 770.55 4,696.67 6484.52 
ST0903 222.47 0 328.77 25.68 21.92 0 2,348.34 2947.18 
ST1002 410.96 0 226.03 72.77 27.95 804.79 1,565.56 3108.06 
ST1102 136.99 0 164.38 68.49 41.1 1,198.63 1,369.86 2979.45 
ST1201 136.99 0 82.19 10.27 16.44 1,198.63 1,174.17 2618.69 
ST1303 547.95 0 287.67 68.5 0 1,198.63 0 2102.75 
ST1403 547.95 0 267.12 136.98 54.79 1,797.95 0 2804.79 
ST1501 136.99 0 123.29 123.28 109.59 2,568.49 2,544.03 5605.67 
ST1602 1,095.89 0 226.03 42.8 16.44 1,198.63 1,761.25 4341.04 
ST1704 958.9 0 349.32 22.6 10.96 804.79 1,956.95 4103.52 
ST1806 1,095.89 0 554.79 154.11 13.7 1,472.60 0 3291.09 
ST1902 273.97 0 184.93 72.77 16.44 1,541.10 1,369.86 3459.07 
ST2001 136.99 0 102.74 12.84 27.4 599.32 1,565.56 2444.85 
ST2102 0 0 102.74 25.68 41.1 0 1,291.58 1461.10 
ST2203 136.99 0 308.22 136.98 10.96 3,767.12 2,622.31 6982.58 
ST2305 684.93 0 452.05 218.31 27.4 1,883.56 2,544.03 5810.28 
ST2405 684.93 0 554.79 68.5 13.7 0 0 1321.92 
ST2502 136.99 0 246.58 72.77 8.22 0 0 464.56 
Jumlah 14,674.56 3,835.62 7212.33 2,120.12 9,200.55 29,023.96 38,551.86 104619.03 
Rataan 611.44 3,835.62 288.49 84.8 368.02 1,527.58 1,927.59 4184.76 
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Lampiran 15. Biaya Tidak Tetap Tiap Responden di Dusun Salam Kabupaten Malang (Rp/farm/hari) 

Pakan 
Hijauan 

Pakan 
Penguat  

Mineral/ 
Vitamin  Keswan  Listrik  BBM  IB/straw 

  
  

Tenaga Kerja 
  

No. 
Resp 

                Keluarga 
Luar 

Keluarga 

Biaya 
Lain-
Lain  

Total 
Biaya Tidak 

Tetap 
PS0102 6,435.00 10,833.33 4,000.00 .0.00 250 0 125 5,053.03 0 0 26,969.36 
PS0202 4,148.00 4,000.00 10,800.00 266.67 466.67 1,333.33 133.33 3,429.09 0 8,000.00 32,577.09 
PS0302 1,246.22 0 11,555.56 74.07 0 370.37 162.96 5,053.03 0 0 18,462.21 
PS0403 5,828.57 8,000.00 6,857.14 190.48 161.9 476.19 128.57 8,537.88 0 0 30,180.73 
PS0502 5,817.78 6,666.67 5,000.00 88.89 166.67 1,666.67 222.22 9,757.58 0 0 29,386.48 
PS0602 4,320.00 8,000.00 8,000.00 0 66.67 2,000.00 66.67 4,934.55 0 0 27,387.89 
PS0702 9,333.33 800 9,000.00 283.33 300 0 333.33 8,015.16 0 0 28,065.15 
PS0803 3,280.32 15,238.10 8,571.43 218.41 158.73 714.29 126.98 13,660.61 0 0 41,968.87 
PS0902 8,888.89 8,888.89 13,333.33 355.56 133.33 0 0 4,237.58 0 0 35,837.58 
PS1003 5,555.38 8,615.38 4,923.08 205.13 153.85 0 51.28 5,575.76 0 0 25,079.86 
PS1101 7,060.00 10,000.00 4,500.00 0 500 0 333.33 3,484.85 0 0 25,878.18 
PS1203 7,337.78 9,333.33 13,000.00 277.78 333.33 0 111.11 5,694.24 0 0 36,087.57 
PS1302 15,211.43 4,571.43 13,714.29 47.62 666.67 1,904.76 185.36 5,520.00 0 0 41,821.56 
PS1404 2,000.00 0 8,888.89 148.15 96.3 1,111.11 37.04 12,196.98 0 0 24,478.47 
PS1502 13,600.00 10,666.67 8,000.00 0 222.22 0 222.22 0 7,666.67 0 40,377.78 
PS1604 5,468.24 17,254.90 1,129.41 62.75 125.49 1,176.47 78.43 5,520.00 0 0 30,815.69 
PS1705 5,435.00 8,000.00 4,000.00 133.33 166.67 1,000.00 133.33 7,785.15 0 0 26,653.48 
PS1802 363.64 7,272.73 5,818.18 606.06 133.33 0 60.61 4,474.55 0 0 18,729.10 
PS1904 2,541.18 5,647.06 4,705.88 235.29 196.08 1,176.47 39.22 5,805.76 0 0 20,346.94 
PS2002 6,435.00 10,000.00 6,000.00 416.67 333.33 2,500.00 50 5,575.76 0 0 31,310.76 
PS2103 3,076.92 3,692.31 8,000.00 256.41 164.1 769.23 51.28 6,216.97 0 0 22,227.22 
PS2202 5,148.00 0 0 266.67 400 2,000.00 133.33 4,997.27 0 0 12,945.27 
PS2301 9,560.00 10,000.00 9,000.00 800 933.33 0 233.33 5,401.52 0 0 35,928.18 
PS2402 5,810.00 2,000.00 5,000.00 500 300 0 83.33 4,704.55 0 0 18,397.88 
PS2502 12,500.00 9,000.00 8,250.00 250 333.33 416.67 83.33 6,502.73 0 0 37,336.06 
Jumlah 156,400.67 178,480.79 182,047.19 5,683.26 6,762.00 18,615.56 3,185.62 159,801.28 7,666.67 8,000.00 718,976.36 
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Lampiran 16. Biaya Tidak Tetap Tiap Responden di Dusun Barurejo Kabupaten Blitar (Rp/farm/hari) 

Pakan 
Hijauan 

Pakan 
Penguat 

Mineral/ 
Vitamin Keswan Listrik BBM IB/straw 

 
Tenaga kerja 

 
 

No. 
Resp              Keluarga 

Luar 
Keluarga 

Biaya 
Lain-Lain 

 
Total Biaya 
Tidak Tetap 

ST0102 7,741.82 2,496.97 242.42 181.82 363.64 1,818.18 363.64 5,912.26 0 0 19,120.75 
ST0207 2,011.49 10,174.71 305.75 0 340.23 1,034.48 68.97 0 9,666.67 0 23,602.30 
ST0305 5,869.52 9,904.76 876.19 38.1 95.24 952.38 95.24 0 3,944.44 0 21,775.87 
ST0404 5,948.89 6,103.70 70.37 88.89 259.26 555.56 74.07 0 3,555.53 0 16,656.27 
ST0503 980.39 11,764.71 298.04 23.53 235.29 784.31 78.43 6,586.06 0 0 20,750.76 
ST0601 108,106.67 7,000.00 316.67 1,266.67 766.67 0 333.33 3,759.12 0 3,800.00 125,349.13 
ST0701 8,310.00 4,300.00 422.22 200 333.33 3,333.33 222.22 4,139.09 0 2,288.89 23,549.08 
ST0805 6,147.30 5,307.94 292.06 38.1 158.73 476.19 63.49 6,545.53 0 0 19,029.34 
ST0903 5,416.67 2,575.00 158.33 0 583.33 0 83.33 8,612.54 0 0 17,429.20 
ST1002 10,014.55 4,993.94 0 0 727.27 1,818.18 121.21 8,653.07 0 0 26,328.22 
ST1102 6,747.50 883.33 158.33 50 283.33 2,500.00 333.33 3,586.87 0 1,716.67 16,259.36 
ST1201 10,810.00 6,866.67 633.33 0 0 2,500.00 333.33 5,192.86 0 0 26,336.19 
ST1303 5,274.29 4,542.86 180.95 14.29 238.1 1,428.57 380.95 2,619.23 0 0 14,679.24 
ST1403 1,025.64 4,307.69 292.31 92.31 512.82 1,538.46 153.85 5,826.13 0 0 13,749.21 
ST1501 8,310.00 2,533.33 422.22 66.67 555.56 3,333.33 333.33 4,220.14 0 4,577.78 24,352.36 
ST1602 7,287.27 5,260.61 230.3 181.82 60.61 1,818.18 484.85 5,532.29 0 0 20,855.93 
ST1704 5,442.35 4,847.06 149.02 39.22 313.73 1,176.47 117.65 4,052.26 0 0 16,137.76 
ST1806 6,411.85 3,555.56 281.48 44.44 98.77 1,111.11 49.38 8,526.41 0 0 20,079.00 
ST1902 7,337.78 5,066.67 0 0 340.74 1,111.11 0 4,559.58 0 0 18,415.88 
ST2001 11,560.00 2,986.67 506.67 133.33 666.67 1,333.33 533.33 4,772.36 0 0 22,492.36 
ST2102 9,560.00 9,888.00 506.67 40 346.67 0 266.67 4,519.05 0 0 25,127.06 
ST2203 5,393.33 2,746.67 168.89 106.67 355.56 3,555.56 133.33 3,885.78 0 0 16,345.79 
ST2305 5,582.73 8,315.15 57.58 18.18 400 909.09 60.61 4,853.42 0 0 20,196.76 
ST2405 6,597.04 3,555.56 234.57 37.04 98.77 0 49.38 7,852.61 0 0 18,424.97 
ST2502 7,060.00 4,577.78 140.74 118.52 296.3 0 148.15 4,306.27 0 0 16,647.76 
Jumlah 264,947.08 134,555.32 6,945.12 2,779.57 8,430.59 33,087.84 4,882.09 134,811.58 2,874.77 12,383.33 603,690.55 
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Lampiran 17. Biaya Produksi Tiap Responden di Dusun Salam (Kabupaten Malang) 
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Lampiran 18. Biaya Produksi Tiap Responden di Dusun Barurejo (Kabupaten Blitar) 

��� � � �� �� � 	 �� � 
� � �
�

 � � � � � �
� � 	 � � �

� � � � � � 
� " �� � � � �� #� � $ � � � ��� 
� �	 � ��" � %�&� 
� � $ �
� � � � � � �

	 � �  � � �
��� � � �

�� �� ��� �� �

�

�

�

�

� �
� ��� �� � � �� ��� � 	 � ��
�

��!�
� � � � �

�
�

� �
� ��
��� � � �
� � 
� � �

�
�        #� �� � � � � �

�� � � �
#� �� � � � � � �

� �
� ��
��� � � �
� �� � 	 �

� 
� � � '� �� (� )�

�� ����� 

���	� ���
���� ��
������ �
��
�� ����� 	�	��
� ������ 	�	��
� ��������� �� �� ���������� �	�����	� �������� ��������� ���
��	��

�� ����� ��	���	� ������
�� �����
���� 	������ �� 	
���	� ���	
�
� ����� �� ��������� �� �	�����	�� 
�������	� 
������	� 
������
� 
������
�

�� �	��� 	���
� �������� ����
���� ������ 	��� ����
� ����	� ����
� �� 	��

�

� �� ��������� ��������� �������� ���������� ����������

�� �
�
� �������� ���
��� ����	���� ���	�� ��� ������� ������� �
���� �� 	������	� �� ���������� ����	
��
� ���	
��
� ������	�� ������	��

�� ���	� 	
����
� ���	�� �����
���� ����
� �	��	� �	����� �
�	�� ��
	� �������� �� �� ���������� �
�����	�� �������
� �	�������� ����	����

�� ����� ��	����� ���������� ��������� 	������ ��������� ������� �� 			�		� 	�������� �� 	������� ����	
���	� ���������� ��	���� �������
�� ���
���		�

�� ����� 	������� �	������ 
�	������ 
������ ���� 			�		� 	�			�		� ������� 
��	����� �� ������ �	��
���� ���������� ��
����� ��������� �
��������

�� ���� �

���� ���
��	�� ��	����
� ������� 	��� ����	� 
������ �	�
�� ���
���	� �� �� �������	
� �����	��� ����		� ���	������ �������	�

�� ���	� ��
���� ��
������ ��������� ���		� �� �	�		� �� 	�		� ������
� �� �� ���
������ ���	���	� ����	�
� �
�������� ��	
�����

�� ����� 	������ �����
���� 
���	��
� �� �� ������� ������ ������� ���	���� �� �� ���	����� ���
	���� ���	���� ���
����	� ���������

�� ����� �����
�� ���
����� 	�		� ���		� ��� �	�		� ��������� 			�		� 	������ �� ��������� �������	�� ����	��� �������
� ���
���	�� ���
�

�

�� ����� ������� ��������� �������� �		�		� �� �� ��������� 			�		� �������� �� �� ���		����� ����
�� �	������� ���

�� ����������

�� �	�	� �������� ����
���� 
��
���� ������ �
���� �	��� ��
����� 	����� �������	� �� �� �
������
� ��������� �
������� ���������� ��
��

�� �
�	� ��
���� �������
� 
�	������ ����	�� ���	�� ������ ���	�
�� ��	��� ������	� �� �� �	��
����� �����
���� �������� ������	�� �������	�

�� ����� �������� �	������ ���		�		� 
������ ������ ������� 	�			�		� 			�		� 
������
� �� 
������� �
�	���	�� �������	� ���	���� ����
��	� ���
�����

�� ����� 
	
���
� �������� ��������� �	��	� ����� ������ ������ 

��� ���	����� �� �� �������	� ���������� ����
��� ���������� ���	���
��

�� ���
� 
��	���� ��

��	�� 
�
����� �
����� 	����� 	�	��	� ������
�� ������� 
�������� �� �� ����	����� ����
���� �������� �
�����	� ����
�����

�� ���� 	������� ��
����� 	�������� ���
� 

�

� ����� ��������� 
��	� �����
�� �� �� ���������� �	�	������ �

	��� �������
� �
	��	�

�� ����� 	
������ ��		���� ��������� �� �� 	
���
� ��������� �� 
������� �� �� ��
���� ����
���� ��	���	�� �
��	����� ���������

�� ����� �


��� ���������� �������� ������� �		�		� ������� ��			�		� �		�		� 
�����	�� �� �� ���
���	�� �
��	����� ����
��� �	�	������ ���
���

�� ����� �
����� ��������� ������ ������� 
�� 	
����� �� ������� 
�������� �� �� ���������� �������� ��������� ��������� ����������

�� ���	� ������ ��	�	�		� ���
����� ����� ������� 	������ 	�������� �		�		� 	����� �� �� ���	
����� �	�	��	�� ��

����� ����	���
� �
��
�����

�� �	��� ������ ������	� �	������ ����� ���� 
��� ������� ������ 
��	�
�� �� �� ���������� ��������
� ����	���� ���
�
�	�� ���������

�� �
��� �	������ �������
� 	�������� �	
���� 	���
� ����� �� 
��	� �������� �� �� ��
�
���� ����
���� ���
��� �	��
���� �������
�

�� ����� 
�
���� ��������� 
������� �
���
� ������ ����	� �� �
���� 
�	������ �� �� ����
����� �������	�� �������� �������	�� ���
�����



 157 
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Keterangan : 
 No. Resp : No responden 
 A  : Total biaya produksi jika biaya hijauan dihitung dan biaya tenaga kerja keluarga dihitung 
 B  : Total biaya produksi jika biaya hijauan dihitung dan biaya tenaga kerja kerja keluarga tidak dihitung 
 C  : Total biaya produksi jika biaya hijauan tidak dihitung dan biaya tenaga kerja keluarga dihitung 
 D  : Total biaya produksi jika biaya hijauan tidak dihitung dan biaya tenaga kerja keluarga tidak dihitung 
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Lampiran 19. Farm Gate Price Tiap Responden di Dusun Salam jika Biaya Hijauan dan Biaya Tenaga Kerja Keluarga 
Dihitung 

 
Produksi (Liter/Hari) 

 
Farm Gate Price 

 
No. 

Responden 
Total Biaya 

Produksi 
Farm/ jumlah 

ternak 
Farm/Satuan 
ternak (ST) 

Farm/betina 
produktif 

Farm/ jumlah 
ternak 

Farm/Satuan 
ternak (ST) 

Farm/betina 
produktif 

PS0102 25,510.86 7.50 7.50 7.50 3401.45 3401.45 3401.45 
PS0202 36,528.18 8.33 10.00 12.50 4383.38 3652.82 2922.25 
PS0302 19,458.79 10.00 13.33 15.00 1945.88 1459.41 1297.25 
PS0403 37,694.66 12.00 13.71 16.00 3141.22 2748.57 2355.92 
PS0502 37,107.34 6.25 8.33 12.50 5937.17 4452.88 2968.59 
PS0602 30,277.57 1.67 2.00 2.50 18166.54 15138.79 12111.03 
PS0702 28,555.90 9.67 11.60 14.50 2954.06 2461.72 1969.37 
PS0803 49,182.27 4.38 6.67 11.67 11241.66 7377.34 4215.62 
PS0902 39,283.31 8.00 10.67 12.00 4910.41 3682.81 3273.61 
PS1003 27,044.74 5.50 6.77 7.33 4917.23 3995.25 3687.92 
PS1101 26,157.98 8.00 8.00 8.00 3269.75 3269.75 3269.75 
PS1203 39,646.47 10.00 10.00 10.00 3964.65 3964.65 3964.65 
PS1302 49,008.41 7.67 8.36 23.00 6392.40 5859.70 2130.80 
PS1404 26,839.43 10.60 11.78 13.25 2532.02 2278.82 2025.62 
PS1502 41,196.61 3.67 4.40 11.00 11235.44 9362.87 3745.15 
PS1604 32,309.77 2.40 2.82 3.00 13462.40 11443.04 10769.92 
PS1705 38,079.60 11.40 11.40 11.40 3340.32 3340.32 3340.32 
PS1802 19,352.72 5.40 9.82 13.50 3583.84 1971.11 1433.53 
PS1904 27,181.29 6.00 7.06 7.50 4530.22 3850.68 3624.17 
PS2002 33,194.47 13.50 13.50 13.50 2458.85 2458.85 2458.85 
PS2103 26,296.20 10.00 12.31 13.33 2629.62 2136.57 1972.22 
PS2202 13,685.00 2.50 4.00 5.00 5474.00 3421.25 2737.00 
PS2301 36,205.24 12.00 12.00 12.00 3017.10 3017.10 3017.10 
PS2402 19,039.32 5.00 5.00 5.00 3807.86 3807.86 3807.86 
PS2502 41,607.63 12.00 12.00 12.00 3467.30 3467.30 3467.30 
Jumlah 634,555.54 193.43 223.03 272.98 134164.77 112020.89 89967.25 
Rataan 25,382.22 7.74 8.92 10.92 5366.59 4480.84 3598.69 
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Lampiran 20. Farm Gate Price Tiap Responden di Dusun Salam jika Biaya Hijauan Dihitung dan Biaya Tenaga Kerja 
Keluarga Tidak Dihitung 

 
Produksi (Liter/Hari) 

 
Farm Gate Price 

 
No. 

Responden 
Total Biaya 

Produksi 
Farm/ jumlah 

ternak 
Farm/Satuan 
ternak (ST) 

Farm/betina 
produktif 

Farm/ jumlah 
ternak 

Farm/Satuan 
ternak (ST) 

Farm/betina 
produktif 

PS0102 20,457.83 7.50 7.50 7.50 2727.71 2727.71 2727.71 
PS0202 22,659.09 8.33 10.00 12.50 2719.09 2265.91 1812.73 
PS0302 3,235.39 10.00 13.33 15.00 323.54 242.65 215.69 
PS0403 22,528.21 12.00 13.71 16.00 1877.35 1642.68 1408.01 
PS0502 22,516.43 6.25 8.33 12.50 3602.63 2701.97 1801.31 
PS0602 17,609.69 1.67 2.00 2.50 10565.81 8804.85 7043.88 
PS0702 11,840.74 9.67 11.60 14.50 1224.90 1020.75 816.60 
PS0803 27,235.94 4.38 6.67 11.67 6225.36 4085.39 2334.51 
PS0902 22,156.84 8.00 10.67 12.00 2769.61 2077.20 1846.40 
PS1003 16,710.00 5.50 6.77 7.33 3038.18 2468.52 2278.64 
PS1101 18,323.13 8.00 8.00 8.00 2290.39 2290.39 2290.39 
PS1203 21,385.56 10.00 10.00 10.00 2138.56 2138.56 2138.56 
PS1302 30,231.26 7.67 8.36 23.00 3943.21 3614.61 1314.40 
PS1404 6,049.86 10.60 11.78 13.25 570.74 513.67 456.59 
PS1502 33,463.28 3.67 4.40 11.00 9126.35 7605.29 3042.12 
PS1604 25,698.01 2.40 2.82 3.00 10707.50 9101.38 8566.00 
PS1705 26,427.78 11.40 11.40 11.40 2318.23 2318.23 2318.23 
PS1802 9,253.93 5.40 9.82 13.50 1713.69 942.53 685.48 
PS1904 16,826.51 6.00 7.06 7.50 2804.42 2383.76 2243.53 
PS2002 21,823.71 13.50 13.50 13.50 1616.57 1616.57 1616.57 
PS2103 12,345.90 10.00 12.31 13.33 1234.59 1003.10 925.94 
PS2202 8,687.73 2.50 4.00 5.00 3475.09 2171.93 1737.55 
PS2301 22,103.72 12.00 12.00 12.00 1841.98 1841.98 1841.98 
PS2402 9,501.44 5.00 5.00 5.00 1900.29 1900.29 1900.29 
PS2502 27,129.90 12.00 12.00 12.00 2260.83 2260.83 2260.83 
Jumlah 476,201.88 193.43 223.03 272.98 83016.61 69740.74 55623.93 
Rataan 19,048.08 7.74 8.92 10.92 3320.66 2789.63 2224.96 
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Lampiran 21. Farm Gate Price Tiap Responden di Dusun Salam jika Biaya Hijauan Tidak Dihitung dan Biaya Tenaga Kerja 
Keluarga dihitung 

 
Produksi (Liter/Hari) 

 
Farm Gate Price 

 
No. 

Responden 
Total Biaya 

Produksi 
Farm/ jumlah 

ternak 
Farm/Satuan 
ternak (ST) 

Farm/betina 
produktif 

Farm/ jumlah 
ternak 

Farm/Satuan ternak 
(ST) 

Farm/betina 
produktif 

PS0102 19,075.86 7.50 7.50 7.50 2543.45 2543.45 2543.45 
PS0202 21,940.18 8.33 10.00 12.50 2632.82 2194.02 1755.21 
PS0302 7,042.20 10.00 13.33 15.00 704.22 528.17 469.48 
PS0403 25,237.52 12.00 13.71 16.00 2103.13 1840.24 1577.35 
PS0502 26,456.23 6.25 8.33 12.50 4233.00 3174.75 2116.50 
PS0602 18,224.24 1.67 2.00 2.50 10934.54 9112.12 7289.70 
PS0702 10,522.57 9.67 11.60 14.50 1088.54 907.12 725.69 
PS0803 37,616.23 4.38 6.67 11.67 8598.00 5642.43 3224.25 
PS0902 17,505.53 8.00 10.67 12.00 2188.19 1641.14 1458.79 
PS1003 16,730.38 5.50 6.77 7.33 3041.89 2471.53 2281.42 
PS1101 14,747.98 8.00 8.00 8.00 1843.50 1843.50 1843.50 
PS1203 19,742.02 10.00 10.00 10.00 1974.20 1974.20 1974.20 
PS1302 20,539.83 7.67 8.36 23.00 2679.11 2455.85 893.04 
PS1404 16,246.84 10.60 11.78 13.25 1532.72 1379.45 1226.18 
PS1502 19,863.28 3.67 4.40 11.00 5417.26 4514.38 1805.75 
PS1604 25,749.77 2.40 2.82 3.00 10729.07 9119.71 8583.26 
PS1705 28,777.93 11.40 11.40 11.40 2524.38 2524.38 2524.38 
PS1802 13,364.84 5.40 9.82 13.50 2474.97 1361.23 989.99 
PS1904 20,091.09 6.00 7.06 7.50 3348.52 2846.24 2678.81 
PS2002 20,964.47 13.50 13.50 13.50 1552.92 1552.92 1552.92 
PS2103 15,485.95 10.00 12.31 13.33 1548.60 1258.23 1161.45 
PS2202 8,537.00 2.50 4.00 5.00 3414.80 2134.25 1707.40 
PS2301 17,945.24 12.00 12.00 12.00 1495.44 1495.44 1495.44 
PS2402 8,395.99 5.00 5.00 5.00 1679.20 1679.20 1679.20 
PS2502 21,132.63 12.00 12.00 12.00 1761.05 1761.05 1761.05 
Jumlah 471,935.80 193.43 223.03 272.98 82043.50 67955.00 55318.39 
Rataan 18,877.43 7.74 8.92 10.92 3281.74 2718.20 2212.74 
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Lampiran 22. Farm Gate Price Tiap Responden di Dusun Salam jika Biaya Hijauan Tidak Dihitung dan Biaya Tenaga Kerja 
Keluarga Tidak Dihitung 

 
Produksi (Liter/Hari) 

 
Farm Gate Price 

 
No. 

Responden 
Total Biaya 

Produksi 
Farm/ jumlah 

ternak 
Farm/Satuan 
ternak (ST) 

Farm/betina 
produktif 

Farm/ jumlah 
ternak 

Farm/Satuan ternak 
(ST) 

Farm/betina 
produktif 

PS0102 14,022.83 7.50 7.50 7.50 1869.71 1869.71 1869.71 
PS0202 18,511.09 8.33 10.00 12.50 2221.33 1851.11 1480.89 
PS0302 1,989.17 10.00 13.33 15.00 198.92 149.19 132.61 
PS0403 16,699.64 12.00 13.71 16.00 1391.64 1217.68 1043.73 
PS0502 16,698.65 6.25 8.33 12.50 2671.78 2003.84 1335.89 
PS0602 13,289.69 1.67 2.00 2.50 7973.81 6644.85 5315.88 
PS0702 2,507.41 9.67 11.60 14.50 259.39 216.16 172.92 
PS0803 23,955.62 4.38 6.67 11.67 5475.57 3593.34 2053.34 
PS0902 13,267.95 8.00 10.67 12.00 1658.49 1243.87 1105.66 
PS1003 11,154.62 5.50 6.77 7.33 2028.11 1647.84 1521.08 
PS1101 11,263.13 8.00 8.00 8.00 1407.89 1407.89 1407.89 
PS1203 14,047.78 10.00 10.00 10.00 1404.78 1404.78 1404.78 
PS1302 15,019.83 7.67 8.36 23.00 1959.11 1795.85 653.04 
PS1404 4,049.86 10.60 11.78 13.25 382.06 343.86 305.65 
PS1502 19,863.28 3.67 4.40 11.00 5417.26 4514.38 1805.75 
PS1604 20,229.77 2.40 2.82 3.00 8429.07 7164.71 6743.26 
PS1705 20,992.78 11.40 11.40 11.40 1841.47 1841.47 1841.47 
PS1802 8,890.29 5.40 9.82 13.50 1646.35 905.49 658.54 
PS1904 14,285.33 6.00 7.06 7.50 2380.89 2023.76 1904.71 
PS2002 15,388.71 13.50 13.50 13.50 1139.90 1139.90 1139.90 
PS2103 9,268.98 10.00 12.31 13.33 926.90 753.10 695.17 
PS2202 3,539.73 2.50 4.00 5.00 1415.89 884.93 707.95 
PS2301 12,543.72 12.00 12.00 12.00 1045.31 1045.31 1045.31 
PS2402 3,691.44 5.00 5.00 5.00 738.29 738.29 738.29 
PS2502 14,629.90 12.00 12.00 12.00 1219.16 1219.16 1219.16 
Jumlah 319,801.20 193.43 223.03 272.98 57103.09 47620.47 38302.58 
Rataan 12,792.05 7.74 8.92 10.92 2284.12 1904.82 1532.10 
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Lampiran 23. Farm Gate Price Tiap Responden di Dusun Barurejo jika Biaya Hijauan dan Biaya Tenaga Kerja Keluarga 
Dihitung 

 
Produksi (Liter/Hari) 

 
Farm Gate Price 

 
No. 

Responden 
Total Biaya 

Produksi 
Farm/ jumlah 

ternak 
Farm/Satuan 
ternak (ST) 

Farm/betina 
produktif 

Farm/ jumlah 
ternak 

Farm/Satuan ternak 
(ST) 

Farm/betina 
produktif 

ST0102 23,601.38 7.25 10.55 14.50 3255.36 2238.06 1627.68 
ST0207 42,992.23 12.25 13.52 14.00 3509.57 3180.55 3070.87 
ST0305 25,665.81 7.33 8.38 8.80 3499.88 3062.40 2916.57 
ST0404 22,734.24 4.83 6.44 7.25 4703.64 3527.73 3135.76 
ST0503 24,202.30 4.14 6.82 9.67 5841.93 3546.89 2503.69 
ST0601 127,286.12 12.00 12.00 12.00 10607.18 10607.18 10607.18 
ST0701 26,609.99 5.50 7.33 11.00 4838.18 3628.64 2419.09 
ST0805 25,513.86 9.17 10.48 11.00 2783.33 2435.41 2319.44 
ST0903 20,376.38 5.00 6.25 8.33 4075.28 3260.22 2445.17 
ST1002 29,436.28 6.75 9.82 13.50 4360.93 2998.14 2180.47 
ST1102 19,238.81 10.00 10.00 10.00 1923.88 1923.88 1923.88 
ST1201 28,954.88 15.00 15.00 15.00 1930.33 1930.33 1930.33 
ST1303 16,781.99 4.60 6.57 7.67 3648.26 2553.78 2188.96 
ST1403 16,554.00 6.00 7.38 8.00 2759.00 2241.69 2069.25 
ST1501 29,958.03 8.50 11.33 17.00 3524.47 2643.36 1762.24 
ST1602 25,196.97 6.25 9.09 12.50 4031.52 2771.67 2015.76 
ST1704 20,241.28 4.20 4.94 5.25 4819.35 4096.45 3855.48 
ST1805 23,370.09 7.78 10.37 11.67 3004.73 2253.54 2003.15 
ST1902 21,874.95 3.33 4.44 5.00 6562.49 4921.86 4374.99 
ST2001 24,937.21 6.50 10.40 13.00 3836.49 2397.81 1918.25 
ST2102 26,588.16 4.50 7.20 9.00 5908.48 3692.80 2954.24 
ST2203 23,328.37 8.40 11.20 14.00 2777.19 2082.89 1666.31 
ST2305 26,007.04 5.29 6.73 7.40 4920.25 3865.91 3514.46 
ST2405 19,746.89 4.55 7.41 10.00 4344.32 2665.83 1974.69 
ST2502 17,112.32 2.75 4.40 5.5 6222.66 3889.16 3111.33 
Jumlah 570,589.59 171.87 218.06 261.03 107688.69 82416.17 70489.22 
Rataan 22823.58 6.87 8.72 10.44 4307.55 3296.65 2819.57 
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Lampiran 24. Farm Gate Price Tiap Responden di Dusun Barurejo jika Biaya Hijauan Dihitung dan Biaya Tenaga Kerja 
Keluarga Tidak Dihitung 

 
Produksi (Liter/Hari) 

 
Farm Gate Price 

 
No. 

Responden 
Total Biaya 

Produksi 
Farm/ jumlah 

ternak 
Farm/Satuan 
ternak (ST) 

Farm/betina 
produktif 

Farm/ jumlah 
ternak 

Farm/Satuan ternak 
(ST) 

Farm/betina 
produktif 

ST0102 17689.12 7.25 10.55 14.50 2439.88 1677.42 1219.94 
ST0207 42992.23 12.25 13.52 14.00 3509.57 3180.55 3070.87 
ST0305 25665.81 7.33 8.38 8.80 3499.88 3062.40 2916.57 
ST0404 22734.24 4.83 6.44 7.25 4703.64 3527.73 3135.76 
ST0503 17616.24 4.14 6.82 9.67 4252.20 2581.69 1822.37 
ST0601 123527 12.00 12.00 12.00 10293.92 10293.92 10293.92 
ST0701 22470.9 5.50 7.33 11.00 4085.62 3064.21 2042.81 
ST0805 18968.33 9.17 10.48 11.00 2069.27 1810.61 1724.39 
ST0903 11763.84 5.00 6.25 8.33 2352.77 1882.21 1411.66 
ST1002 20783.21 6.75 9.82 13.50 3078.99 2116.81 1539.50 
ST1102 15651.94 10.00 10.00 10.00 1565.19 1565.19 1565.19 
ST1201 23762.02 15.00 15.00 15.00 1584.13 1584.13 1584.13 
ST1303 14162.76 4.60 6.57 7.67 3078.86 2155.20 1847.32 
ST1403 10727.87 6.00 7.38 8.00 1787.98 1452.73 1340.98 
ST1501 25737.89 8.50 11.33 17.00 3027.99 2270.99 1513.99 
ST1602 19664.68 6.25 9.09 12.50 3146.35 2163.11 1573.17 
ST1704 16189.02 4.20 4.94 5.25 3854.53 3276.35 3083.62 
ST1805 14843.68 7.78 10.37 11.67 1908.47 1431.35 1272.32 
ST1902 17315.37 3.33 4.44 5.00 5194.61 3895.96 3463.07 
ST2001 20164.85 6.50 10.40 13.00 3102.28 1938.93 1551.14 
ST2102 22069.11 4.50 7.20 9.00 4904.25 3065.15 2452.12 
ST2203 19442.59 8.40 11.20 14.00 2314.59 1735.95 1388.76 
ST2305 21153.62 5.29 6.73 7.40 4002.04 3144.46 2858.60 
ST2405 11894.28 4.55 7.41 10.00 2616.74 1605.73 1189.43 
ST2502 12806.05 2.75 4.40 5.5 4656.75 2910.47 2328.37 
Jumlah 482266.15 171.87 218.06 261.03 87030.50 67393.26 58190.02 
Rataan 19290.65 6.87 8.72 10.44 3481.22 2695.73 2327.60 
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Lampiran 25. Farm Gate Price Tiap Responden di Dusun Barurejo jika Biaya Hijauan Tidak Dihitung dan Biaya Tenaga 
Kerja Keluarga Dihitung 

 
Produksi (Liter/Hari) 

 
Farm Gate Price 

 
No. 

Responden 
Total Biaya 

Produksi 
Farm/ jumlah 

ternak 
Farm/Satuan 
ternak (ST) 

Farm/betina 
produktif 

Farm/ jumlah 
ternak 

Farm/Satuan ternak 
(ST) 

Farm/betina 
produktif 

ST0102 15,859.56 7.25 10.55 14.50 2187.53 1503.92 1093.76 
ST0207 40,980.74 12.25 13.52 14.00 3345.37 3031.74 2927.20 
ST0305 19,796.29 7.33 8.38 8.80 2699.49 2362.06 2249.58 
ST0404 16,785.35 4.83 6.44 7.25 3472.83 2604.62 2315.22 
ST0503 23,221.91 4.14 6.82 9.67 5605.29 3403.21 2402.27 
ST0601 19,179.45 12.00 12.00 12.00 1598.29 1598.29 1598.29 
ST0701 18,299.99 5.50 7.33 11.00 3327.27 2495.45 1663.64 
ST0805 19,366.56 9.17 10.48 11.00 2112.72 1848.63 1760.60 
ST0903 14,959.71 5.00 6.25 8.33 2991.94 2393.55 1795.17 
ST1002 19,421.73 6.75 9.82 13.50 2877.29 1978.14 1438.65 
ST1102 12,491.31 10.00 10.00 10.00 1249.13 1249.13 1249.13 
ST1201 18,144.88 15.00 15.00 15.00 1209.66 1209.66 1209.66 
ST1303 11,507.70 4.60 6.57 7.67 2501.67 1751.17 1501.00 
ST1403 15,528.36 6.00 7.38 8.00 2588.06 2102.80 1941.05 
ST1501 21,648.03 8.50 11.33 17.00 2546.83 1910.12 1273.41 
ST1602 17,909.70 6.25 9.09 12.50 2865.55 1970.07 1432.78 
ST1704 14,798.93 4.20 4.94 5.25 3523.55 2995.02 2818.84 
ST1805 16,958.24 7.78 10.37 11.67 2180.35 1635.26 1453.56 
ST1902 14,537.17 3.33 4.44 5.00 4361.15 3270.86 2907.43 
ST2001 13,377.21 6.50 10.40 13.00 2058.03 1286.27 1029.02 
ST2102 17,028.16 4.50 7.20 9.00 3784.04 2365.02 1892.02 
ST2203 17,935.04 8.40 11.20 14.00 2135.12 1601.34 1281.07 
ST2305 20,424.31 5.29 6.73 7.40 3864.06 3036.05 2760.04 
ST2405 13,149.85 4.55 7.41 10.00 2892.97 1775.23 1314.99 
ST2502 10,052.32 2.75 4.40 5.50 3655.39 2284.62 1827.69 
Jumlah 351,395.61 171.87 218.06 261.03 71633.58 53662.23 45136.05 
Rataan 14,055.82 6.87 8.72 10.44 2865.34 2146.49 1805.44 
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Lampiran 26. Farm Gate Price Tiap Responden di Dusun Barurejo jika Biaya Hijauan Tidak Dihitung dan Biaya Tenaga 
Kerja Keluarga Tidak Dihitung 

 
Produksi (Liter/Hari) 

 
Farm Gate Price 

 
No. 

Responden 
Total Biaya 

Produksi 
Farm/ jumlah 

ternak 
Farm/Satuan 
ternak (ST) 

Farm/betina 
produktif 

Farm/ jumlah 
ternak 

Farm/Satuan ternak 
(ST) 

Farm/betina 
produktif 

ST0102 9,947.30 7.25 10.55 14.50 1372.04 943.28 686.02 
ST0207 40,980.74 12.25 13.52 14.00 3345.37 3031.74 2927.20 
ST0305 19,796.29 7.33 8.38 8.80 2699.49 2362.06 2249.58 
ST0404 16,785.35 4.83 6.44 7.25 3472.83 2604.62 2315.22 
ST0503 16,635.85 4.14 6.82 9.67 4015.55 2438.01 1720.95 
ST0601 15,420.33 12.00 12.00 12.00 1285.03 1285.03 1285.03 
ST0701 14,160.90 5.50 7.33 11.00 2574.71 1931.03 1287.35 
ST0805 12,821.03 9.17 10.48 11.00 1398.66 1223.83 1165.55 
ST0903 6,347.17 5.00 6.25 8.33 1269.43 1015.55 761.66 
ST1002 10,768.66 6.75 9.82 13.50 1595.36 1096.81 797.68 
ST1102 8,904.44 10.00 10.00 10.00 890.44 890.44 890.44 
ST1201 12,952.02 15.00 15.00 15.00 863.47 863.47 863.47 
ST1303 8,888.47 4.60 6.57 7.67 1932.28 1352.59 1159.37 
ST1403 9,702.23 6.00 7.38 8.00 1617.04 1313.84 1212.78 
ST1501 17,427.89 8.50 11.33 17.00 2050.34 1537.76 1025.17 
ST1602 12,377.41 6.25 9.09 12.50 1980.39 1361.52 990.19 
ST1704 10,746.67 4.20 4.94 5.25 2558.73 2174.92 2046.98 
ST1805 8,431.83 7.78 10.37 11.67 1084.09 813.07 722.73 
ST1902 9,977.59 3.33 4.44 5.00 2993.28 2244.96 1995.52 
ST2001 8,604.85 6.50 10.40 13.00 1323.82 827.39 661.91 
ST2102 12,509.11 4.50 7.20 9.00 2779.80 1737.38 1389.90 
ST2203 14,049.26 8.40 11.20 14.00 1672.53 1254.40 1003.52 
ST2305 15,570.89 5.29 6.73 7.40 2945.84 2314.59 2104.17 
ST2405 5,297.24 4.55 7.41 10.00 1165.39 715.13 529.72 
ST2502 5,746.05 2.75 4.40 5.50 2089.47 1305.92 1044.74 
Jumlah 263,072.17 171.87 218.06 261.03 50975.39 38639.32 32836.85 
Rataan 10,522.89 6.87 8.72 10.44 2039.02 1545.57 1313.47 
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Lampiran 27. Keuntungan tiap responden di Dusun Salam jika FGP diperoleh dari biaya hijauan dihitung dan biaya tenaga 
kerja keluarga dihitung (Rp) 

 
Produksi (Liter/Hari) 

 
Farm Gate Price 

 
Keuntungan 

 
No. 

Resp 
 

Farm/ jumlah 
ternak Farm/(ST) 

Farm/betina 
produktif 

Harga 
Koperasi 

(Py) 
 

Farm/ 
jumlah 
ternak Farm/(ST) 

Farm/betina 
produktif 

Farm/ 
jumlah 
ternak Farm/(ST) 

Farm/betina 
produktif 

PS0102 7.50 7.50 7.50 2,718.00 3401.45 3401.45 3401.45 -5,125.86 -5,125.86 -5,125.86 
PS0202 8.33 10.00 12.50 2,718.00 4383.38 3652.82 2922.25 -13,878.18 -9,348.18 -2,553.18 
PS0302 10.00 13.33 15.00 2,718.00 1945.88 1459.41 1297.25 7,721.21 16,781.21 21,311.21 
PS0403 12.00 13.71 16.00 2,718.00 3141.22 2748.57 2355.92 -5,078.66 -419.23 5,793.34 
PS0502 6.25 8.33 12.50 2,718.00 5937.17 4452.88 2968.59 -20,119.84 -14,457.34 -3,132.34 
PS0602 1.67 2.00 2.50 2,718.00 18166.54 15138.79 12111.03 -25,747.57 -24,841.57 -23,482.57 
PS0702 9.67 11.60 14.50 2,718.00 2954.06 2461.72 1969.37 -2,281.90 2,972.90 10,855.10 
PS0803 4.38 6.67 11.67 2,718.00 11241.66 7377.34 4215.62 -37,291.02 -31,062.27 -17,472.27 
PS0902 8.00 10.67 12.00 2,718.00 4910.41 3682.81 3273.61 -17,539.31 -10,291.31 -6,667.31 
PS1003 5.50 6.77 7.33 2,718.00 4917.23 3995.25 3687.92 -12,095.74 -8,645.97 -7,112.74 
PS1101 8.00 8.00 8.00 2,718.00 3269.75 3269.75 3269.75 -4,413.98 -4,413.98 -4,413.98 
PS1203 10.00 10.00 10.00 2,718.00 3964.65 3964.65 3964.65 -12,466.47 -12,466.47 -12,466.47 
PS1302 7.67 8.36 23.00 2,718.00 6392.40 5859.70 2130.80 -28,170.41 -26,276.05 13,505.59 
PS1404 10.60 11.78 13.25 2,718.00 2532.02 2278.82 2025.62 1,971.37 5,172.57 9,174.07 
PS1502 3.67 4.40 11.00 2,718.00 11235.44 9362.87 3745.15 -31,230.61 -29,237.41 -11,298.61 
PS1604 2.40 2.82 3.00 2,718.00 13462.40 11443.04 10769.92 -25,786.57 -24,635.42 -24,155.77 
PS1705 11.40 11.40 11.40 2,718.00 3340.32 3340.32 3340.32 -7,094.40 -7,094.40 -7,094.40 
PS1802 5.40 9.82 13.50 2,718.00 3583.84 1971.11 1433.53 -4,675.52 7,333.10 17,340.28 
PS1904 6.00 7.06 7.50 2,718.00 4530.22 3850.68 3624.17 -10,873.29 -7,995.41 -6,796.29 
PS2002 13.50 13.50 13.50 2,718.00 2458.85 2458.85 2458.85 3,498.53 3,498.53 3,498.53 
PS2103 10.00 12.31 13.33 2,718.00 2629.62 2136.57 1972.22 883.80 7,156.11 9,943.80 
PS2202 2.50 4.00 5.00 2,718.00 5474.00 3421.25 2737.00 -6,890.00 -2,813.00 -95.00 
PS2301 12.00 12.00 12.00 2,718.00 3017.10 3017.10 3017.10 -3,589.24 -3,589.24 -3,589.24 
PS2402 5.00 5.00 5.00 2,718.00 3807.86 3807.86 3807.86 -5,449.32 -5,449.32 -5,449.32 
PS2502 12.00 12.00 12.00 2,718.00 3467.30 3467.30 3467.30 -8,991.63 -8,991.63 -8,991.63 
Jumlah 193.43 223.03 272.98 67,950.00 134164.77 112020.89 89967.25 -274,714.61 -194,239.64 -58,475.06 
Rataan 7.74 8.92 10.92 2718 5366.59 4480.84 3598.69 -10988.58 -7769.59 -2339.00 
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Lampiran 28. Keuntungan tiap responden di Dusun Salam jika FGP diperoleh dari biaya hijauan dihitung dan biaya tenaga 

kerja keluarga tidak dihitung (Rp) 
 

Produksi (Y atau X) 
 

Harga Layak (Px) 
 

Keuntungan 
 

No. 
Resp 

Farm/ jumlah 
ternak Farm/ (ST) 

Farm/betina 
produktif 

Harga 
Koperasi 

(Py) 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/ (ST) 
Farm/betina 

produktif 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/ (ST) 
Farm/betina 

produktif 
PS0102 7.50 7.50 7.50 2,718.00 2727.71 2727.71 2727.71 -72.83 -72.83 -72.83 
PS0202 8.33 10.00 12.50 2,718.00 2719.09 2265.91 1812.73 -9.09 4,520.91 11,315.91 
PS0302 10.00 13.33 15.00 2,718.00 323.54 242.65 215.69 23,944.61 33,004.61 37,534.61 
PS0403 12.00 13.71 16.00 2,718.00 1877.35 1642.68 1408.01 10,087.79 14,747.22 20,959.79 
PS0502 6.25 8.33 12.50 2,718.00 3602.63 2701.97 1801.31 -5,528.93 133.57 11,458.57 
PS0602 1.67 2.00 2.50 2,718.00 10565.81 8804.85 7043.88 -13,079.69 -12,173.69 -10,814.69 
PS0702 9.67 11.60 14.50 2,718.00 1224.90 1020.75 816.60 14,433.26 19,688.06 27,570.26 
PS0803 4.38 6.67 11.67 2,718.00 6225.36 4085.39 2334.51 -15,344.69 -9,115.94 4,474.06 
PS0902 8.00 10.67 12.00 2,718.00 2769.61 2077.20 1846.40 -412.84 6,835.16 10,459.16 
PS1003 5.50 6.77 7.33 2,718.00 3038.18 2468.52 2278.64 -1,761.00 1,688.77 3,222.00 
PS1101 8.00 8.00 8.00 2,718.00 2290.39 2290.39 2290.39 3,420.87 3,420.87 3,420.87 
PS1203 10.00 10.00 10.00 2,718.00 2138.56 2138.56 2138.56 5,794.44 5,794.44 5,794.44 
PS1302 7.67 8.36 23.00 2,718.00 3943.21 3614.61 1314.40 -9,393.26 -7,498.90 32,282.74 
PS1404 10.60 11.78 13.25 2,718.00 570.74 513.67 456.59 22,760.94 25,962.14 29,963.64 
PS1502 3.67 4.40 11.00 2,718.00 9126.35 7605.29 3042.12 -23,497.28 -21,504.08 -3,565.28 
PS1604 2.40 2.82 3.00 2,718.00 10707.50 9101.38 8566.00 -19,174.81 -18,023.66 -17,544.01 
PS1705 11.40 11.40 11.40 2,718.00 2318.23 2318.23 2318.23 4,557.42 4,557.42 4,557.42 
PS1802 5.40 9.82 13.50 2,718.00 1713.69 942.53 685.48 5,423.27 17,431.89 27,439.07 
PS1904 6.00 7.06 7.50 2,718.00 2804.42 2383.76 2243.53 -518.51 2,359.37 3,558.49 
PS2002 13.50 13.50 13.50 2,718.00 1616.57 1616.57 1616.57 14,869.29 14,869.29 14,869.29 
PS2103 10.00 12.31 13.33 2,718.00 1234.59 1003.10 925.94 14,834.10 21,106.41 23,894.10 
PS2202 2.50 4.00 5.00 2,718.00 3475.09 2171.93 1737.55 -1,892.73 2,184.27 4,902.27 
PS2301 12.00 12.00 12.00 2,718.00 1841.98 1841.98 1841.98 10,512.28 10,512.28 10,512.28 
PS2402 5.00 5.00 5.00 2,718.00 1900.29 1900.29 1900.29 4,088.56 4,088.56 4,088.56 
PS2502 12.00 12.00 12.00 2,718.00 2260.83 2260.83 2260.83 5,486.10 5,486.10 5,486.10 
Jumlah 193.43 223.03 272.98 67,950.00 83016.61 69740.74 55623.93 49,527.27 130,002.24 265,766.82 
Rataan 7.74 8.92 10.92 2718 3320.66 2789.63 2224.96 1981.09 5200.09 10630.67 
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Lampiran 29. Keuntungan tiap responden di Dusun Salam jika FGP diperoleh dari biaya hijauan tidak dihitung dan biaya 
tenaga kerja keluarga dihitung (Rp) 

 
Produksi (Y atau X) 

 
Harga Layak (Px) 

 
Keuntungan 

 
No. 

Resp 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/(ST) 
Farm/betina 

produktif 

Harga 
Koperasi 

(Py) 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/(ST) 
Farm/betina 

produktif 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/(ST) 
Farm/betina 

produktif 
PS0102 7.50 7.50 7.50 2,718.00 2543 2543 2543 1312.50 1312.50 1312.50 
PS0202 8.33 10.00 12.50 2,718.00 2634 2194 1755 700.00 5240.00 12037.50 
PS0302 10.00 13.33 15.00 2,718.00 704.2 528.3 469.5 20138.00 29196.00 33727.50 
PS0403 12.00 13.71 16.00 2,718.00 2103 1841 1577 7380.00 12027.43 18256.00 
PS0502 6.25 8.33 12.50 2,718.00 4233 3176 2117 -9468.75 -3816.67 7512.50 

PS0602 1.67 2.00 2.50 2,718.00 10913 9112 7290 -13658.33 -12788.00 -11430.00 
PS0702 9.67 11.60 14.50 2,718.00 1088 907.1 725.7 15756.67 21006.44 28888.35 
PS0803 4.38 6.67 11.67 2,718.00 8588 5640 3223 -25681.25 -19480.00 -5891.67 
PS0902 8.00 10.67 12.00 2,718.00 2188 1641 1459 4240.00 11488.00 15108.00 
PS1003 5.50 6.77 7.33 2,718.00 3042 2471 2282 -1782.00 1672.00 3197.33 
PS1101 8.00 8.00 8.00 2,718.00 1844 1844 1844 6992.00 6992.00 6992.00 
PS1203 10.00 10.00 10.00 2,718.00 1974 1974 1974 7440.00 7440.00 7440.00 
PS1302 7.67 8.36 23.00 2,718.00 2678 1563 893 306.67 9660.00 41975.00 
PS1404 10.60 11.78 13.25 2,718.00 1533 1379 1226 12561.00 15770.44 19769.00 
PS1502 3.67 4.40 11.00 2,718.00 5412 2710 1806 -9878.00 35.20 10032.00 
PS1604 2.40 2.82 3.00 2,718.00 10729 9131 8583 -19226.40 -18107.29 -17595.00 
PS1705 11.40 11.40 11.40 2,718.00 2524 2524 2524 2211.60 2211.60 2211.60 
PS1802 5.40 9.82 13.50 2,718.00 2475 1361 990 1312.20 13323.27 23328.00 
PS1904 6.00 7.06 7.50 2,718.00 3349 2846 2679 -3786.00 -903.53 292.50 
PS2002 13.50 13.50 13.50 2,718.00 1553 1553 1553 15727.50 15727.50 15727.50 
PS2103 10.00 12.31 13.33 2,718.00 1549 1258 1162 11690.00 17969.23 20746.67 
PS2202 2.50 4.00 5.00 2,718.00 3415 2134 1707 -1742.50 2336.00 5055.00 
PS2301 12.00 12.00 12.00 2,718.00 1495 1495 1495 14676.00 14676.00 14676.00 
PS2402 5.00 5.00 5.00 2,718.00 1679 1679 1679 5195.00 5195.00 5195.00 
PS2502 12.00 12.00 12.00 2,718.00 1761 1761 1761 11484.00 11484.00 11484.00 
Jumlah 193.43 223.03 272.98 67,950.00 82006.20 65265.40 55317.20 53899.90 149667.13 270047.28 
Rataan 7.74 8.92 10.92 2718 3280.25 2610.62 2212.69 2156.00 5986.69 10801.89 
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Lampiran 30. Keuntungan tiap responden di Dusun Salam jika FGP diperoleh dari biaya hijauan tidak dihitung dan biaya 
tenaga kerja keluarga dihitung (Rp) 

 
Produksi (Y atau X) 

 
Harga Layak (Px) 

 
Keuntungan 

 
No. 

Resp 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/(ST) 
Farm/betina 

produktif 

Harga 
Koperasi 

(Py) 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/(ST) 
Farm/betina 

produktif 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/(ST) 
Farm/betina 

produktif 
PS0102 7.50 7.50 7.50 2,718.00 1869.71 1869.71 1869.71 6362.18 6362.18 6362.18 
PS0202 8.33 10.00 12.50 2,718.00 2222.22 1851.11 1480.89 4131.50 8668.90 15463.88 
PS0302 10.00 13.33 15.00 2,718.00 198.92 149.23 132.61 25190.80 34250.27 38780.85 
PS0403 12.00 13.71 16.00 2,718.00 1391.64 1218.06 1043.73 15916.32 20570.61 26788.32 
PS0502 6.25 8.33 12.50 2,718.00 2671.78 2004.64 1335.89 288.87 5944.67 17276.38 
PS0602 1.67 2.00 2.50 2,718.00 7957.9 6644.85 5315.88 -8733.17 -7853.70 -6494.70 
PS0702 9.67 11.60 14.50 2,718.00 259.3 216.16 172.92 23767.43 29021.34 36903.66 
PS0803 4.38 6.67 11.67 2,718.00 5469.32 3591.55 2052.75 -12037.03 -5823.67 7761.25 
PS0902 8.00 10.67 12.00 2,718.00 1658.49 1243.48 1105.66 8476.08 15728.21 19348.08 
PS1003 5.50 6.77 7.33 2,718.00 2028.11 1647.65 1521.78 3794.40 7245.45 8772.28 
PS1101 8.00 8.00 8.00 2,718.00 1407.89 1407.89 1407.89 10480.88 10480.88 10480.88 
PS1203 10.00 10.00 10.00 2,718.00 1404.78 1404.78 1404.78 13132.20 13132.20 13132.20 
PS1302 7.67 8.36 23.00 2,718.00 1958.26 1143.06 653.04 5824.67 13172.23 47494.08 
PS1404 10.60 11.78 13.25 2,718.00 382.06 343.79 305.65 24760.96 27962.92 31963.64 
PS1502 3.67 4.40 11.00 2,718.00 5412.34 2709.86 1805.75 -9879.25 35.82 10034.75 
PS1604 2.40 2.82 3.00 2,718.00 8429.07 7173.68 6743.26 -13706.57 -12580.74 -12075.78 
PS1705 11.40 11.40 11.40 2,718.00 1841.47 1841.47 1841.47 9992.44 9992.44 9992.44 
PS1802 5.40 9.82 13.50 2,718.00 1646.35 905.32 658.54 5786.91 17797.22 27802.71 
PS1904 6.00 7.06 7.50 2,718.00 2380.89 2023.42 1904.71 2022.66 4902.92 6099.68 
PS2002 13.50 13.50 13.50 2,718.00 1139.9 1139.9 1139.9 21304.35 21304.35 21304.35 
PS2103 10.00 12.31 13.33 2,718.00 926.9 752.96 695.35 17911.00 24185.11 26968.67 
PS2202 2.50 4.00 5.00 2,718.00 1415.89 884.93 707.95 3255.28 7332.28 10050.25 
PS2301 12.00 12.00 12.00 2,718.00 1045.31 1045.31 1045.31 20072.28 20072.28 20072.28 
PS2402 5.00 5.00 5.00 2,718.00 738.29 738.29 738.29 9898.55 9898.55 9898.55 
PS2502 12.00 12.00 12.00 2,718.00 1219.16 1219.16 1219.16 17986.08 17986.08 17986.08 
Jumlah 193.43 223.03 272.98 67,950.00 57075.95 45170.26 38302.87 205999.84 299788.78 422166.94 
Rataan 7.74 8.92 10.92 2718 2283.04 1806.81 1532.11 8239.99 11991.55 16886.68 

�
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Lampiran 31. Keuntungan tiap responden di Dusun Barurejo jika FGP diperoleh dari biaya hijauan dihitung dan biaya 
tenaga kerja keluarga dihitung (Rp) 

 
Produksi (Y atau X) 

 
Harga Layak (Px) 

 
Keuntungan 

 
No. 

Resp 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/(ST) 
Farm/betina 

produktif 

Harga 
Koperasi 

(Py) 
Farm/ Jumlah 

Ternak Farm/ST 
Farm/Betina 

Produktif 
Farm/ Jumlah 

Ternak Farm/ST 
Farm/Betina 

Produktif 
ST0102 7.25 10.55 14.50 2,666.00 3255.4 2237.1 1627.68 -4273.15 4522.95 15055.64 
ST0207 12.25 13.52 14.00 2,666.00 3509.6 3179.9 3070.87 -10334.10 -6946.51 -5668.18 
ST0305 7.33 8.38 8.80 2,666.00 3501.5 3062.8 2916.57 -6127.00 -3325.56 -2205.02 
ST0404 4.83 6.44 7.25 2,666.00 4706.9 3530.2 3135.76 -9864.35 -5569.29 -3405.76 
ST0503 4.14 6.82 9.67 2,666.00 5846 3548.7 2502.82 -13174.29 -6023.13 1577.41 
ST0601 12.00 12.00 12.00 2,666.00 10607 10607 10607.2 -95292.00 -95292.00 -95294.40 
ST0701 5.50 7.33 11.00 2,666.00 4838.2 3630.3 2419.09 -11947.10 -7071.53 2716.01 
ST0805 9.17 10.48 11.00 2,666.00 2782.3 2434.5 2319.44 -1066.08 2425.24 3812.16 
ST0903 5.00 6.25 8.33 2,666.00 4075.3 3260.2 2446.14 -7046.50 -3713.75 1832.17 
ST1002 6.75 9.82 13.50 2,666.00 4360.9 2997.6 2180.47 -11440.58 -3255.71 6554.66 
ST1102 10.00 10.00 10.00 2,666.00 1923.9 1923.9 1923.88 7421.00 7421.00 7421.20 
ST1201 15.00 15.00 15.00 2,666.00 1930.3 1930.3 1930.33 11035.50 11035.50 11035.05 
ST1303 4.60 6.57 7.67 2,666.00 3648.3 2554.3 2188 -4518.58 734.03 3664.67 
ST1403 6.00 7.38 8.00 2,666.00 2759 2243.1 2069.25 -558.00 3122.95 4774.00 
ST1501 8.50 11.33 17.00 2,666.00 3524.5 2644.1 1762.24 -7297.25 248.20 15363.92 
ST1602 6.25 9.09 12.50 2,666.00 4031.5 2771.9 2015.76 -8534.38 -962.73 8128.00 
ST1704 4.20 4.94 5.25 2,666.00 4819.4 4097.4 3855.48 -9044.28 -7072.80 -6244.77 
ST1805 7.78 10.37 11.67 2,666.00 3003.9 2253.6 2002.58 -2628.11 4276.74 7739.90 
ST1902 3.33 4.44 5.00 2,666.00 6569.1 4926.8 4374.99 -13010.33 -10048.00 -8544.95 
ST2001 6.50 10.40 13.00 2,666.00 3836.5 2397.8 1918.25 -7608.25 2789.28 9720.75 
ST2102 4.50 7.20 9.00 2,666.00 5908.5 3692.8 2954.24 -14591.25 -7392.96 -2594.16 
ST2203 8.40 11.20 14.00 2,666.00 2777.2 2082.9 1666.31 -934.08 6530.72 13995.66 
ST2305 5.29 6.73 7.40 2,666.00 4916.3 3864.3 3514.46 -11894.44 -8061.29 -6278.60 
ST2405 4.55 7.41 10.00 2,666.00 4340 2664.9 1974.69 -7609.09 8.15 6913.10 
ST2502 2.75 4.40 5.50 2,666.00 6222.7 3889.2 3111.33 -9780.93 -5382.08 -2449.32 
Jumlah 171.87 218.06 261.03 66,650.00 107694 82426 70487.8 -250,117.61 -127,002.59 -12,380.87 
Rataan 6.87 8.72 10.44 2,666.00 4307.76 3297.04 2819.51 -10004.70 -5080.10 -495.23 



 171 

Lampiran 32. Keuntungan tiap responden di Dusun Barurejo jika FGP diperoleh dari biaya hijauan dihitung dan biaya 
tenaga kerja keluarga tidak dihitung (Rp) 

 
Produksi (Y atau X) 

 
Harga Layak (Px) 

 
Keuntungan 

 
No. 

Resp 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/(ST) 
Farm/betina 

produktif 

Harga 
Koperasi 

(Py) 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/(ST) 
Farm/betina 

produktif 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/(ST) 
Farm/betina 

produktif 
ST0102 7.25 10.55 14.5 2,666.00 2439.88 1676.69 1219.94 1639.37 10437.22 20967.87 
ST0207 12.25 13.52 14 2,666.00 3509.57 3179.9 3070.87 -10333.73 -6947.93 -5668.18 
ST0305 7.33 8.38 8.8 2,666.00 3501.47 3062.75 2916.57 -6124.00 -3324.77 -2205.02 
ST0404 4.83 6.44 7.25 2,666.00 4706.88 3530.16 3135.76 -9857.45 -5565.19 -3405.76 
ST0503 4.14 6.82 9.67 2,666.00 4255.13 2583.03 1821.74 -6579.00 565.86 8163.99 
ST0601 12 12 12 2,666.00 10293.9 10293.9 10293.9 -91534.80 -91534.80 -91534.80 
ST0701 5.5 7.33 11 2,666.00 4085.62 3065.61 2042.81 -7807.91 -2929.14 6855.09 
ST0805 9.17 10.48 11 2,666.00 2068.52 1809.96 1724.39 5478.89 8971.30 10357.71 
ST0903 5 6.25 8.33 2,666.00 2352.77 1882.21 1412.23 1566.15 4898.69 10443.90 
ST1002 6.75 9.82 13.5 2,666.00 3078.99 2116.42 1539.5 -2787.68 5396.88 15207.75 
ST1102 10 10 10 2,666.00 1565.19 1565.19 1565.19 11008.10 11008.10 11008.10 
ST1201 15 15 15 2,666.00 1584.13 1584.13 1584.13 16228.05 16228.05 16228.05 
ST1303 4.6 6.57 7.67 2,666.00 3078.86 2155.67 1846.51 -1899.16 3352.87 6285.49 
ST1403 6 7.38 8 2,666.00 1787.98 1453.64 1340.98 5268.12 8947.22 10600.16 
ST1501 8.5 11.33 17 2,666.00 3027.99 2271.66 1513.99 -3076.92 4467.87 19584.17 
ST1602 6.25 9.09 12.5 2,666.00 3146.35 2163.33 1573.17 -3002.19 4569.27 13660.38 
ST1704 4.2 4.94 5.25 2,666.00 3854.53 3277.13 3083.62 -4991.83 -3018.98 -2192.51 
ST1805 7.78 10.37 11.67 2,666.00 1907.93 1431.41 1271.95 5897.78 12802.70 16268.56 
ST1902 3.33 4.44 5 2,666.00 5199.81 3899.86 3463.07 -8437.59 -5478.34 -3985.35 
ST2001 6.5 10.4 13 2,666.00 3102.3 1938.9 1551.14 -2835.95 7561.84 14493.18 
ST2102 4.5 7.2 9 2,666.00 4904.3 3065.2 2452.12 -10072.35 -2874.24 1924.92 
ST2203 8.4 11.2 14 2,666.00 2314.6 1736 1388.76 2951.76 10416.00 17881.36 
ST2305 5.29 6.73 7.4 2,666.00 3998.8 3143.2 2858.6 -7050.51 -3211.56 -1425.24 
ST2405 4.55 7.41 10 2,666.00 2614.1 1605.2 1189.43 236.15 7860.53 14765.70 
ST2502 2.75 4.4 5.5 2,666.00 4656.8 2910.5 2328.37 -5474.70 -1075.80 1856.97 
Jumlah 171.9 218.1 261 66,650.00 87036 67402 58188.8 -131,591.38 -8,476.36 106,136.50 
Rataan 6.87 8.72 10.44 2,666.00 3481.44 2696.08 2327.55 -5263.66 -339.05 4245.46 
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Lampiran 33. Keuntungan tiap responden di Dusun Barurejo jika FGP diperoleh dari biaya hijauan tidak dihitung dan biaya 
tenaga kerja keluarga dihitung (Rp) 

 
Produksi (Y atau X) 

 
Harga Layak (Px) 

 
Keuntungan 

 
No. 

Resp 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/(ST) 
Farm/betina 

produktif 

Harga 
Koperasi 

(Py) 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/(ST) 
Farm/betina 

produktif 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/(ST) 
Farm/betina 

produktif 
ST0102 7.25 10.55 14.5 2,666.00 2188 1503 1094 3465.50 12269.65 22794.00 
ST0207 12.25 13.52 14 2,666.00 3345 3031 2927 -8317.75 -4934.80 -3654.00 
ST0305 7.33 8.38 8.8 2,666.00 2701 2362 2250 -256.55 2547.52 3660.80 
ST0404 4.83 6.44 7.25 2,666.00 3475 2606 2315 -3907.47 386.40 2544.75 
ST0503 4.14 6.82 9.67 2,666.00 5609 3405 2401 -12184.02 -5039.98 2562.55 
ST0601 12 12 12 2,666.00 1598 1598 1598 12816.00 12816.00 12816.00 
ST0701 5.5 7.33 11 2,666.00 3327 2497 1664 -3635.50 1238.77 11022.00 
ST0805 9.17 10.48 11 2,666.00 2112 1848 1761 5080.18 8572.64 9955.00 
ST0903 5 6.25 8.33 2,666.00 2992 2394 1796 -1630.00 1700.00 7247.10 
ST1002 6.75 9.82 13.5 2,666.00 2877 1978 1439 -1424.25 6756.16 16564.50 
ST1102 10 10 10 2,666.00 1249 1249 1249 14170.00 14170.00 14170.00 
ST1201 15 15 15 2,666.00 1210 1210 1210 21840.00 21840.00 21840.00 
ST1303 4.6 6.57 7.67 2,666.00 2502 1752 1500 754.40 6004.98 8943.22 
ST1403 6 7.38 8 2,666.00 2588 2104 1941 468.00 4147.56 5800.00 
ST1501 8.5 11.33 17 2,666.00 2547 1911 1273 1011.50 8554.15 23681.00 
ST1602 6.25 9.09 12.5 2,666.00 2866 1970 1433 -1250.00 6326.64 15412.50 
ST1704 4.2 4.94 5.25 2,666.00 3524 2996 2819 -3603.60 -1630.20 -803.25 
ST1805 7.78 10.37 11.67 2,666.00 2180 1635 1453 3781.08 10691.47 14155.71 
ST1902 3.33 4.44 5 2,666.00 4366 3274 2907 -5661.00 -2699.52 -1205.00 
ST2001 6.5 10.4 13 2,666.00 2058 1286 1029 3952.00 14352.00 21281.00 
ST2102 4.5 7.2 9 2,666.00 3784 2365 1892 -5031.00 2167.20 6966.00 
ST2203 8.4 11.2 14 2,666.00 2135 1601 1281 4460.40 11928.00 19390.00 
ST2305 5.29 6.73 7.4 2,666.00 3861 3035 2760 -6321.55 -2483.37 -695.60 
ST2405 4.55 7.41 10 2,666.00 2890 1775 1315 -1019.20 6602.31 13510.00 
ST2502 2.75 4.4 5.5 2,666.00 3655 2285 1828 -2719.75 1676.40 4609.00 
Jumlah 171.87 218.06 261.03 66,650.00 71639.00 53670.00 45135.00 14837.42 137959.98 252567.28 
Rataan 6.87 8.72 10.44 2,666.00 2865.56 2146.80 1805.40 593.50 5518.40 10102.69 
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Lampiran 34. Keuntungan tiap responden di Dusun Barurejo jika FGP diperoleh dari biaya hijauan tidak dihitung dan biaya 
tenaga kerja keluarga tidak dihitung (Rp) 

 
Produksi (Y atau X) 

 
Harga Layak (Px) 

 
Keuntungan 

 
No. 

Resp 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/(ST) 
Farm/betina 

produktif 

Harga 
Koperasi 

(Py) 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/(ST) 
Farm/betina 

produktif 
Farm/ jumlah 

ternak Farm/(ST) 
Farm/betina 

produktif 
ST0102 7.25 10.55 14.5 2,666.00 1372.04 942.87 686.021 9381.21 18179.02 28709.70 
ST0207 12.25 13.52 14 2,666.00 3345.37 3031.12 2927.2 -8322.28 -4936.42 -3656.80 
ST0305 7.33 8.38 8.8 2,666.00 2700.72 2362.33 2249.58 -254.50 2544.75 3664.50 
ST0404 4.83 6.44 7.25 2,666.00 3475.23 2606.42 2315.22 -3908.58 383.70 2543.16 
ST0503 4.14 6.82 9.67 2,666.00 4018.32 2439.27 1720.36 -5598.60 1546.30 9144.34 
ST0601 12 12 12 2,666.00 1285.03 1285.03 1285.03 16571.64 16571.64 16571.64 
ST0701 5.5 7.33 11 2,666.00 2574.71 1931.91 1287.36 502.10 5380.88 15165.04 
ST0805 9.17 10.48 11 2,666.00 1398.15 1223.38 1165.55 11626.18 15118.66 16504.95 
ST0903 5 6.25 8.33 2,666.00 1269.43 1015.55 761.965 6982.85 10315.31 15860.61 
ST1002 6.75 9.82 13.5 2,666.00 1595.36 1096.6 797.679 7226.82 15411.51 25222.33 
ST1102 10 10 10 2,666.00 890.44 890.44 890.444 17755.60 17755.60 17755.56 
ST1201 15 15 15 2,666.00 863.47 863.47 863.468 27037.95 27037.95 27037.98 
ST1303 4.6 6.57 7.67 2,666.00 1932.28 1352.89 1158.86 3375.11 8627.13 11559.76 
ST1403 6 7.38 8 2,666.00 1617.04 1314.67 1212.78 6293.76 9972.82 11625.76 
ST1501 8.5 11.33 17 2,666.00 2050.34 1538.21 1025.17 5233.11 12777.86 27894.11 
ST1602 6.25 9.09 12.5 2,666.00 1980.39 1361.65 990.193 4285.06 11856.54 20947.59 
ST1704 4.2 4.94 5.25 2,666.00 2558.73 2175.44 2046.99 450.53 2423.37 3249.80 
ST1805 7.78 10.37 11.67 2,666.00 1083.78 813.1 722.522 12309.67 19214.57 22680.39 
ST1902 3.33 4.44 5 2,666.00 2996.27 2247.2 1995.52 -1099.80 1859.47 3352.40 
ST2001 6.5 10.4 13 2,666.00 1323.8 827.39 661.912 8724.30 19121.54 26053.14 
ST2102 4.5 7.2 9 2,666.00 2779.8 1737.4 1389.9 -512.10 6685.92 11484.90 
ST2203 8.4 11.2 14 2,666.00 1672.5 1254.4 1003.52 8345.40 15809.92 23274.72 
ST2305 5.29 6.73 7.4 2,666.00 2943.5 2313.7 2104.17 -1467.98 2370.98 4157.54 
ST2405 4.55 7.41 10 2,666.00 1164.2 714.88 529.724 6833.19 14457.80 21362.76 
ST2502 2.75 4.4 5.5 2,666.00 2089.5 1305.9 1044.74 1585.38 5984.44 8916.93 
Jumlah 171.87 218.06 261.03 66,650.00 50980.40 38645.22 32835.88 133356.02 256471.26 371082.81 
Rataan 6.87 8.72 10.44 2,666.00 2039.22 1545.81 1313.44 5334.24 10258.85 14843.31 
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Lampiran 35. Analisa sensitifitas harga hijauan dan konsentrat di Dusun Salam pada berbagai tingkat kenaikan 
Hij. naik 15% 

No. 
Komponen  

Biaya Variabel 
P  

naik 10% 
P  

naik 15% 
P  

naik 20% 

P  
turun 
10% 

P   
turun 
15% 

Hij. naik 10%  
& Kons. Naik 

15% & Kons. Naik 20% 
1. Hijauan 6881.63 7,194.43 7,507.23 5630.42 5317.62 6,881.63 7,194.43 
2. Konsentrat 7,853.16 8,210.12 8,567.08 6425.31 6068.35 8,210.12 8,567.08 

  Total Biaya Produksi 26,472.99 26,667.25 27,337.01 23,318.43 22,648.67 26,354.45 27,024.21 
  FGP A 4554.58 4673.68 4792.78 4078.19 3959.09 4621.87 4740.97 
    3608.82 3699.91 3794.46 3227.15 3132.6 3662.94 3757.51 
    3068.4 3149.79 3231.17 2742.84 2661.45 3115.14 3196.53 
  FGP B 3557.36 3676.46 3795.56 3080.97 2961.87 3624.65 3743.75 
    2804.98 2899.55 2994.12 2426.7 2332.13 2859.1 2953.67 
    2387.76 2469.15 2550.54 2062.2 1980.82 2434.5 2515.89 
  FGP C 3414.84 3482.13 3549.43 3145.67 3078.38 3482.13 3549.43 
    2718.89 2773.01 2827.12 2502.42 2448.3 2773.01 2827.12 
    2306.24 2352.99 2399.73 2119.26 2072.52 2352.99 2399.73 
  FGP D 2417.62 2484.91 2552.21 2148.45 2081.16 2484.91 2552.21 
    1915.05 1969.16 2023.28 1698.57 1644.46 1969.16 2022.52 
    1625.61 1672.35 1719.1 1438.62 1391.88 1672.35 1719.1 

 
Ket : 
P        : Price (harga) 
Hij     : Pakan hijauan 
Kons  : Pakan konsentrat 
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Lampiran 36. Analisa sensitifitas harga hijauan dan konsentrat di Dusun Barrejo pada berbagai tingkat kenaikan 

No. 
Komponen  

Biaya Variabel 
P 

naik 10% 
P  

naik 15% 
P  

naik 20% 

P  
turun 
10% 

P  
urun 15% 

Hij. naik 10%  
& Kons. naik 

15% 
Hij. naik 15%  

& Kons. naik 20% 
1. Hijauan 11,657.67 12,187.57 12,717.46 9538.09 9008.2 11,657.67 12,187.57 
2. Konsentrat 5,920.43 6,189.55 6,458.66 4843.99 4574.88 6,189.55 6,458.66 

  
Total Biaya 
Produksi 29,190.98 29,989.99 30,788.99 26734.37 25935.37 29,460.09 30,259.10 

  FGP A 4545.41 4664.23 4783.05 4070.11 3951.28 4592.12 4710.94 
    3480.41 3572.29 3664.17 3112.87 3020.98 3514.79 3606.67 
    2978.88 3058.67 3138.46 2659.73 2579.94 3007.97 3087.75 
  FGP B 3719.1 3837.93 3956.75 3243.8 3124.98 3765.81 3884.64 
    2879.64 2971.52 3063.41 2512.1 2420.22 2914.02 3005.9 
    2487 2566.78 2646.57 2167.85 2088.06 2516.08 2595.87 
  FGP C 2958.95 3005.66 3052.37 2772.1 2725.38 3005.66 3052.37 
    2215.31 2249.69 2284.07 2077.79 2043.41 2249.69 2284.07 
    1863.41 1892.5 1921.58 1747.08 1717.99 1892.5 1921.58 
  FGP D 2132.64 2179.35 2226.07 1945.79 1899.08 2179.35 2226.07 
    1614.54 1648.92 1683.3 1477.02 1442.64 1648.92 1683.3 
    1371.53 1400.61 1429.7 1255.19 1226.11 1400.61 1429.7 

 
Ket : 
P        : Price (harga) 
Hij     : Pakan hijauan 
Kons  : Pakan konsentrat 
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Thank You Jesus 
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Makasih dh jadi sahabat, 
saudara & keluarga slama aq 
ngungsi di Malang ^_^ 

Mb’Sisca, mb’ Marlita (thanx y, 
sist ‘tuk smuanya. Maaph y 
sering ngerepotin. Eh, aq jg 
mw �

dunkz beasiswanya 
hwehehe…) 

Mz’ Donny (kepala landak atau 
landak di kepala..?? Hwehehe) 

Mz’ Adhit “yo-ye”  

K’ Panca (nah gtu donk, 
sering2 tlp) 

K’ Vando (panglima, makasih 
dh nganterin ambil data), B’Ir 
(kpn makan2 lg..??) Mz’Hadi, 
Mz’Budi & Mb’Kris.  

  

ekL’04  

Fonny, Eva, Mahesa, Dinar 
(maaph dh bkin kamu ke�

cewa), Jhonson (bolu 
merantinya mana?) Ardi 
(ibadah jam 5pg –
unforgettable- & thanx jg dh 
nemenin ambil data). Aros 
(when..?? Emg blom waktunya 
kali, ndut...) 

Selalu memberikan 
semangat yang khusus 
Dan anda menyadari 
bahwa persahabatan 
adalah hadiah yang 
paling berharga dari  
ALLAH….. 

  
  

-The bezt I ever had- 

%��	������&�������������%��	������&�������������%��	������&�������������%��	������&�����������������

'�
"��������'�
"��������'�
"��������'�
"������������

Ada sebuah keajaiban 
yang disebut 
persahabatan 

Sesuatu yang disimpan di 
dalam hati 
Dan anda tidak tahu 
bagaimana 
terjadinya 
Atau bagaimana 
memulainya…. 
  

 ����C+* �

���������	�
�������������	�
�������������	�
�������������	�
��������

����������������������������������������������������������������

Agil, Sari, Sovy, thanx y ‘dek 
tuk support &      doanya. 
Radika, thanx ’tuk smuanya –
juga SMS penyemangatnya- 
slama ne. Tetep semangat 
tuk melayani ^^ 

ekL’08 

Bella, Tyas & Urip,  tetep 
setia dtg PD & DoRe y 

ekL’05 

Lia, Lukas, Ningrum  & Ivan, 
thanx ‘tuk kebersamaannya. 

ekL’06 

Dion (daging ularnya 
enak…??) Zenja, Ian, Grace 
(kq ngilang..??) Anggie (jgn 
kapok y) Sandy & Dhika (ti2p 
anak2 y bu’ ^_^) Yoga+Hendra 
(jgn lupa dtg PD & DoRe) 

ekL’07 

“Seorang 
sahabat 

menaruh kasih 
setiap waktu 
& menjadi 

seorang 
saudara dalam 

kesukaran” 

��
�������������00""�4�4�

Theonlyme_fe 

(���
����"���

DE �;�
������������ ��D�
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-Miss you friends- Malang tempo dulu 


