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THE PRODUCTIVITY ANALYSIS OF “GKSI” DAIRY CATTLE COMPANY  

AT SAWIRAN VILLAGE PURWODADI SUBDISTRICT PASURUAN REGENCY 

EAST JAVA 

 

ABSTRACT 

 

The study is carried out in Group of Indonesia Milk Cooperative (GKSI) 
dairy cattle project at Sawiran village Purwodadi subdistrict Pasuruan regency, 
from September 3th, 2007 to October 3th, 2007. The objective of this research is to 
investigate the productivity of this enterprise on the basis of physical and 
economical productivities as well as the management efficiency. 

The research applies study case method. Primary and secondary data are 
collected during 1 year. Data are analyse using descriptive analysis, namely 
physical and economic productivities and profitability ratio. 

The result show that the average of physical productivity from feed and 
dairy cattle 11.38 liter/Kg and 16.27 liter/AU. An average of economic 
productivity is 3.39,- of feed and 39.77,- of dairy cattle. However, the company 
has only achieved rentability at low rate (1.50%) 
  
Keywords: physical and economic productivities, rentabillity, dairy cattle  

      enterprise. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN PETERNAKAN 
SAPI PERAH GKSI DI DESA SAWIRAN KECAMATAN PURWODADI 

KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR  
 

 RINGKASAN 
 

Meningkatnya permintaan terhadap susu lokal akibat naiknya harga susu 
dunia membuat para peternak sapi perah di Jawa Timur kewalahan memenuhi 
pesanan, dari produksi susu 620 ton per hari para peternak belum mampu 
memenuhi pesanan. Jumlah produksi sebanyak 500 ton per hari sudah dipatok 
untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan susu Nestle. Berkaitan dengan 
pengembangan ternak sapi perah pada Proyek Peternakan GKSI Jatim, maka 
analisis produktivitas usaha peternakan sapi perah pada Proyek Peternakan GKSI 
Jatim menjadi suatu topik yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam 
sehingga nantinya dapat diperoleh suatu informasi yang benar. 

Pengumpulan  data Penelitian dilaksanakan selama satu bulan yaitu pada 
tanggal 3 September – 3 Oktober 2007 di Proyek Peternakan Sapi Perah GKSI 
Jatim di Desa Sawiran Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui : produktivitas fisik sapi perah dan pakan 
yang diberikan, produktivitas ekonomi sapi perah dan pakan yang diberikan serta 
efisiensi modal dilihat dari rentabilitas usaha ternak sapi perah. Metode yang 
digunakan adalah metode studi kasus. 

 Hasil penelitian di dapat total modal sebesar Rp. 3.107.474.910. Total 
biaya yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp. 962.824.490. Penerimaan 
perusahaan sebesar Rp. 1.014.655.957. Pendapatan yang diperoleh setelah pajak 
sebesar Rp. 46.648.320. Produktivitas fisik pakan rata-rata sebesar 11,38 liter/kg 
TDN. Produktivitas fisik sapi perah setiap 1 ST rata-rata sebesar 16,27 liter/ST. 
Produktivitas ekonomi pakan rata-rata sebesar 3,39. Produktivitas ekonomi sapi 
sebesar 39,77 per ST. Hasil perhitungan rentabilitas usaha sebesar 1,50% dan 
rentabilitas ekonomi sebesar 1,66%. Perbandingan ini digunakan untuk menguji 
efisiensi dari penggunaan modal perusahaan. Semakin besar nilai perbandingan 
maka semakin cepat pengembalian modal yang telah ditanamkan.  

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah produktivitas fisik dan produktivitas 
usaha dalam ukuran standart. Disarankan agar perusahaan meningkatkan efisiensi 
manajemen penggunaan atau alokasi modal. Memperhatikan kondisi ternak dan 
lingkungan kandangnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pembangunan perekonomian nasional menurut GBHN 1999-2004 

diamanatkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan 

merata yang didukung oleh sumber daya domestik. Sumber daya domestik yang 

diamanatkan antara lain sektor agribisnis yang merupakan perpaduan antara 

pertanian dan jasa yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita dalam negeri. 

 Meningkatnya permintaan terhadap susu lokal akibat naiknya harga susu 

dunia membuat para peternak sapi perah di Jawa Timur kewalahan memenuhi 

pesanan, dari produksi susu 620 ton per hari para peternak belum mampu 

memenuhi pesanan. Jumlah produksi sebanyak 500 ton per hari sudah dipatok 

untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan susu Nestle. Jumlah produksi 

sebesar 40 ton per hari untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengolahan susu Sekar 

Tanjung, dan 80 ton sisanya dikirim ke Jawa Barat. Harga susu dunia saat ini terus 

meningkat sampai dengan di atas Rp 3.300/liter, sedangkan susu lokal hanya Rp 

2.000. 

 Usaha peternakan sapi perah di Indonesia sebagian besar dikembangkan 

oleh peternakan secara tradisional, dan jarang yang berkembang menjadi 

perusahaan. Usaha peternakan sapi perah di Jawa Timur umumnya dikelola dalam 

bentuk Koperasi yang dapat berperan meningkatkan kesejahteraan anggota, 

mempertahankan kelangsungan usaha, dan sebagai debitur modal untuk 

memperluas usaha. 



 Kegiatan proyek peternakan sapi perah GKSI (Gabungan Koperasi Susu 

Indonesia) merupakan program dana PAK-APBD (Perubahan Anggaran 

Keuangan – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pemerintah Propinsi Jawa 

Timur tahun anggaran 2002 melalui Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan 

Menengah Propinsi Jawa Timur. Proyek peternakan sapi perah GKSI dikelola 

secara otonom terpisah dari manajemen GKSI Jawa Timur dengan tujuan supaya 

lebih fokus dan perkembangannya dapat diukur secara transparan (Anonymous, 

2002). 

 Berkaitan dengan pengembangan ternak sapi perah pada Proyek 

Peternakan GKSI Jatim, maka analisis produktivitas usaha peternakan sapi perah 

pada Proyek Peternakan GKSI Jatim menjadi suatu topik yang menarik untuk 

dikaji dan diteliti lebih dalam sehingga nantinya dapat diperoleh suatu informasi 

yang benar. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diangkat permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana produktivitas fisik sapi perah berdasar pakan yang 

diberikan? 

2. Bagaimana produktivitas ekonomi sapi perah berdasar pakan yang 

diberikan? 

3. Bagaimana efisiensi modal usaha sapi perah di Proyek Peternakan 

Sapi Perah GKSI Jatim? 

 



1.3. Tujuan 

 Sesuai permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui produktivitas fisik sapi perah dan pakan. 

2. Mengetahui produktivitas ekonomi sapi perah dan pakan. 

3. Mengetahui efisiensi modal usaha sapi perah di Proyek Peternakan 

Sapi Perah GKSI Jatim. 

 

1.4. Kegunaan 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Memberikan masukan kepada peternak sapi perah di GKSI Jatim 

sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui produktivitas usaha ternak 

sapi perah yang telah diusahakan dan sebagai pertimbangan dalam 

pengembangan usaha. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

 GKSI adalah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan yang 

mempunyai bermacam-macam unit usaha peternakan. Unit usaha itu antara lain 

sarana produksi ternak, unit usaha simpan pinjam, pelayanan ternak dan 

penyuluhan, distribusi semen beku, dan usaha ternak sapi perah. Usaha ternak sapi 

perah memiliki biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan diantaranya 

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

biaya pakan karena pakan digunakan untuk meningkatkan produksi yang 



berpengaruh pada penjualan susu. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah 

penyusutan ternak, penyusutan kandang, penyusutan alat pajak, tenaga kerja dan 

sewa tanah. Biaya tidak tetap yang dikeluarkan peternak adalah gaji karyawan, 

pakan, ongkos IB, listrik, transportasi, keswan, obat-obatan dan iuran. Penerimaan 

perusahaan berasal dari penjualan susu, penjualan pedet dan pendapatan lain-lain 

yang berasal dari penjualan pupuk kompos dan penjualan sak bekas. 

Penghitungan biaya produksi dan penerimaan bertujuan untuk mencari 

keuntungan usaha dilihat dari rentabilitas perusahaan tersebut. 

 Usaha peternakan sapi perah ini terdiri dari dua macam produktivitas, 

yakni produktivitas fisik dan produktivitas ekonomi. Untuk produktivitas fisik, 

dapat diukur dari produksi susu rata-rata sapi laktasi dan efisiensi  pakan. 

Produktivitas ekonomi diukur dari harga susu dan harga pakan yang dikeluarkan 

oleh perusahaan sehingga dapat dilihat efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi 

perusahaan yang berpengaruh terhadap efisiensi usaha perusahaan peternakan 

GKSI. Kerangka pikir ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keadaan Umum GKSI Jatim 

 Perusahaan adalah suatu bentuk organisasi yang bertujuan untuk mencari 

laba dengan mempergunakan faktor-faktor produksi barang atau jasa untuk 

keperluan masyarakat. Laba tidak mungkin dapat direalisir tanpa kegiatan-

kegiatan produktif pada suatu tempat dimana faktor-faktor produksi secara 

bersama-sama difungsikan. Kegiatan produktif tanpa faktor-faktor produksi yang 

diorganisir untuk keperluan itu adalah mustahil. 

 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 

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

peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus 

pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang 

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

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

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

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

usaha peternakan karena menjalankan usaha peternakan secara teratur dan terus 

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

dan sekarang menjadi 160 ekor.   

 Maksud dan tujuan dari proyek peternakan GKSI adalah mendorong 

pengembangan usaha peternakan sapi melalui manajemen teknologi yang 



memadai, yang pada gilirannya untuk meningkatkan produksi dan kualitas susu 

segar (Anonymous, 2002). 

 

2.2. Konsep Modal 

 Riyanto (1993) menyebutkan bahwa modal merupakan sumber daya atau 

kekayaan yang digunakan dalam proses produksi. Modal tersebut dapat diartikan 

sebagai barang atau modal dan bersama-sama dengan faktor produksi lain untuk 

menghasilkan barang baru. Modal dan barang-barang modal merupakan faktor 

terpenting dalam kelangsungan suatu usaha peternakan. Modal dapat berupa uang 

atau benda-benda lain, sedangkan barag-barang modal dapat berupa alat-alat 

perternakan dan perkandangan (Rasyaf, 1996). 

Menurut Hernanto (1996), menyatakan bahwa pembagian modal 

berdasarkan sifatnya menjadi dua yaitu :  

1)  Modal tetap yaitu modal yang tidak digunakan dalam satu periode  

produksi dan dapat mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktu 

misalnya tanah dan bangunan  

2)  Modal kerja yaitu modal yang habis dalam satu periode produksi 

misalnya, uang tunai dan bibit. 

 Modal disebut juga sebagai biaya investasi adalah biaya yang diperlukan 

dalam pembangunan proyek, terdiri dari pengadaan tanah, gedung, mesin, 

peralatan, biaya pemasaran, biaya feasibility study dan biaya lainnya yang 

berhubungan dengan pembangunan proyek (Ibrahim, 1998). 

 

 



2.3. Konsep Biaya Produksi 

 Arti luas dari biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur 

dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan 

tertentu. Dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber 

ekonomi untuk memperoleh aktiva yang disebut dengan harga pokok (Mulyadi, 

1999). Jadi dengan kata lain biaya terjadi dalam proses mendapatkan penghasilan.  

 Menurut Ibrahim (1999) biaya produksi terdiri dari biaya tetap (fixed cost) 

dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap adalah biaya yang tidak 

dipengaruhi oleh naik turunnya produksi yang dihasilkan, terdiri dari gaji 

karyawan tetap, bunga bank, pengambilan pokok pinjaman, penyusutan, asuransi 

dan biaya tetap lainnya yang harus dapat ditentukan besarnya. Mulyadi (1999) 

menyatakan bahwa biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam 

kisaran volume kegiatan tertentu. Biaya tidak tetap adalah biaya yang diperlukan 

untuk membiayai proses produksi, dimana besar kecilnya biaya ini tergantung 

pada besar kecilnya jumlah produksi. Biaya tidak tetap terdiri dari biaya bahan 

baku, biaya upah tenaga kerja langsung, biaya bahan bakar, biaya pengangkutan, 

biaya sewa gedung dan lain sebagainya. Biaya tidak tetap dihitung pada setiap 

bulan  dan tahun sesuai dengan rencana produksi yang telah disusun pada setiap 

tahunnya (Ibrahim, 1998). Menurut Prawirokusumo (1990) biaya tidak tetap yang 

besarnya adalah biaya pakan yang dapat mencapai sebesar 60% s/d 70% dari total 

biaya. 

 Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk 

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

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



seluruh biaya-biaya yang diinginkan dalam proses produksi. Dalam hal ini terdiri 

dari dua macam biaya, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. 

 

2.4.      Konsep Penerimaan 

 Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari penjualan hasil produksi 

(Boediono, 1993). Penerimaan dari suatu usaha ternak sapi perah terdiri dari 

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

pupuk kandang. Sumber penerimaan yang terbesar dan utama adalah dari 

penjualan susu, oleh karena itu besar kecilnya penerimaan usaha sapi perah sangat 

tergantung pada jumlah produksi susu dan penjualan susu. Jumlah susu yang 

diproduksi tergantung pada jumlah sapi laktasi dan produksi rata-rata per ekor 

dari sapi laktasi (Siregar, 1990). 

 Riyanto (1993) berpendapat bahwa jumlah penerimaan yang akan 

diperoleh dari suatu proses produksi dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah 

hasil produksi dengan harga produk yang berlaku pada saat itu. 

 Kieso (1999) mendefinisikan penerimaan perusahaan sebagai arus kas 

masuk atau penambahan lain arus harta (kombinasi keduanya) selama satu periode 

dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan kas atau aktivitas lain yang 

merupakan operasi utama kesatuan tersebut. Soekartawi (1993) menyatakan 

bahwa penerimaan atau pendapatan kotor didefinisikan sebagai nilai produk total 

usaha dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan ini dapat dikatakan sebagai 

penerimaan kotor usaha sebab belum dikurangi dengan keseluruhan harga yang 

dilkeluarkan selama proses produksi berlangsung. 

 



2.5. Konsep Pendapatan 

 Penerimaan dari usaha sapi perah terdiri dari penjualan susu dan penjualan 

pedet yang tidak digunakan sebagai peremajaan. Sumber penerimaan terbesar dan 

utama adalah dari penjualan susu sehingga besar kecilnya penerimaan usaha sapi 

perah sangat tergantung pada jumlah susu yang diproduksi (Siregar, 1993). 

Soekartawi (1990) berpendapat bahwa pendapatan tunai usaha tani (farm net cash 

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

tani yang merupakan ukuran kemampuan usaha tani dalam menghasilkan uang 

tunai.  

 

2.6. Produktivitas Usaha 

 Produktivitas adalah perbandingan antara (output) yang dihasilkan dengan 

masukan (input) yang digunakan. Shobarudin, Wijaya, Atmaja dan Muhammad 

(1997) menambahkan dimana input bisa berupa tenaga kerja, biaya produksi dan 

teknologi sedangkan output berupa produk tertentu. 

 Tohir (1993) mengatakan bahwa produktivitas usaha tani dapat dihitung 

dengan cara horizontal (berdasarkan produksi usaha tani) maupun secara vertikal 

(berdasarkan perbandingan antar waktu musim tanam). Aplikasi dari perhitungan 

produktivitas usaha tani yaitu produktivitas faktor produksi merupakan jumlah 

rataan produksi usaha tani yang dapat dihasilkan dari setiap faktor produksi.  

 Pengukuran produktivitas sapi perah dalam suatu usaha adalah penting 

baik ditinjau dari segi ekonomi maupun dari segi fisik (Sitorus, Basya, dan 

Nuraini, 1980). Kay (1986) menyatakan bahwa produktivitas fisik dalam usaha 

peternakan sapi perah diukur dari: 



1. Produksi rata-rata sapi laktasi. 

2. Efisiensi pakan. 

3. Produksi sapi produktif. 

4. Presentase peremajaan. 

Produktivitas ekonomi diukur dari: 

1. Efisiensi modal. 

2. Nilai produksi susu per nilai penyusutan sapi. 

3. Nilai efisiensi pakan. 

 Produktivitas sapi perah adalah kemampuan dalam menghasilkan susu 

selama masa laktasi. Pengukuran produktivitas sapi perah dalam suatu usaha 

penting baik dari fisik maupun dari segi ekonomi (Sitorus, dkk, 1980). 

 Produktivitas sapi perah di Indonesia lebih rendah bila dibandingkan 

dengan produktivitas negara asalnya. Rendahnya produktivitas sapi perah di 

Indonesia disebabkan karena produktivitasnya menurun dan kurang baiknya tata 

laksana (Kuswaryan, 1992). 

 

2.7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Sapi Perah 

 Sudono (1991) mengemukakan bahwa produktivitas sapi perah 

dipengaruhi oleh faktor genetik, makanan, suhu lingkungan dan tata laksana serta 

variasi kemampuan dalam produksi susu seekor sapi perah 30% dipengaruhi oleh 

genetik dan 70% dipengaruhi oleh faktor lingkungan (pakan, tata laksana, dan 

iklim). 

 

 



Genetik 

 Genetik adalah faktor individu yang diturunkan induk kepada anaknya. 

Faktor genetik ini bersifat baka tidak berubah. Faktor ini menentukan jumlah dan 

besarnya produksi serta komposisi susu setiap masa laktasi, oleh sebab itu untuk 

menghasilkan susu sangat tergantung daripada keadaan genetik hewan yang 

bersangkutan (Anonymous, 1991). 

 Faktor genetik yang mempengaruhi produktivitas, meliputi: pakan dan 

sifat individu (Sudono, 1983). Sapi dengan bakat keturunan produksi yang tinggi 

akan menurunkan sifat produksi kepada hasil keturunannya walaupun sifat-sifat 

yang diturunkan hanya berkisar 20-30% (Sudono, 1991). 

 

Tata Laksana 

 Sudono (1991) mengemukakan bahwa hasil yang baik dalam usaha ternak 

sapi dapat dicapai dengan memperhatikan tata laksana. Tata laksana adalah cara 

pemeliharaan ternak tiap-tiap harinya, misalnya: membersihkan kandang dan 

ternak, memberikan pakan dan minum yang tepat waktu, cara pengawinan yang 

tepat dan teratur, serta pencegahan dan pengobatan penyakit. Manajemen yang 

baik dan sempurna merupakan salah satu suksesnya usaha sapi perah. Dalam hal 

ini termasuk perlakuan seorang peternak terhadap rangsangan pemerahan, 

frekuensi pemerahan, pencegahan terhadap penyakit, service periode dan calving 

interval (Anonymous, 1991). 

 

 

 



1. Makanan Ternak 

 Sapi perah yang memiliki daya produksi tinggi bila tidak mendapat pakan 

baik dan cukup, baik kuantitas maupun kualitas tidak akan dapat menghasilkan 

susu sesuai kemampuannya. Cara pemberian pakan yang salah mengakibatkan 

penurunan produksi, gangguan kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian. 

Pemberian pakan harus dilakukan secara efisien untuk mengcegah tiimbulnya 

kerugian. Penyusunan ransum disesuaikan dengan kebutuhan sapi akan zat-zat 

makanan. Beberapa pertimbangan harga pakan serta tersedianya bahan pakan 

perlu diperhatikan dalam peningkatan efisiensi penggunaan pakan (Anonymous, 

1991).  

 Ransum merupakan satu atau beberapa jenis bahan pakan yang diberikan 

untuk seekor ternak selama sehari semalam. Ransum harus dapat memenuhi zat-

zat makanan yang dibutuhkan seekor ternak untuk berbagai fungsi tubuhnya 

seperti pokok hidup, produksi, maupun reproduksi (Siregar, 1995). Sudono (1991) 

mengemukakan bahwa kebutuhan zat makanan untuk mempertahankan hidup. 

Bila sapi perah mengkonsumsi makanan melebihi kebutuhan hidup pokoknya 

maka makanan tersebut akan diubah menjadi bentuk produksi seperti susu, 

daging, dan tenaga. Bahan makanan dibagi menjadi dua golongan, yaitu: bahan 

makanan hijauan dan bahan makanan konsentrat. 

 

2.  Perkandangan 

  Kandang sapi yang baik adalah kandang yang sesuai dan memenuhi 

persyaratan kebutuhan dan kesehatan sapi perah. Persyaratan umum kandang 

untuk kandang sapi perah adalah sirkulasi udara cukup dan mendapat sinar 



matahari, sehingga kandang tidak lembab, kelembaban ideal yang dibutuhkan sapi 

perah adalah 60-70%; lantai kandang yang selalu kering; tempat pakan yang lebar 

sehingga memudahkan sapi dalam mengkonsumsi pakan yang disediakan dan 

tempat air dibuat agar air selalu tersedia sepanjang hari (Sudono, Rosdiana dan 

Setiawan, 2003). 

 

3. Penyakit dan Kesehatan Ternak 

  Pada setiap usaha peternakan mutlak dilakukan pencegahan terhadap 

penyakit yang sekiranya mudah menginfeksi, sebab salah satu dari berbagai 

penyakit mempengaruhi produksi susu. Penyakit dapat mempengaruhi denyut 

jantung yang akhirnya berpengaruh terhadap peredaran darah melalui kelenjar 

susu (Anonymous, 1991). 

  Pengamanan penyakit dengan upaya pencegahan merupakan suatu 

tindakan yang dapat mencegah terjadinya penurunan produksi, terlambatnya 

pertumbuhan sapi muda dan kematian, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan 

tidak terlalu tinggi (Siregar, 1995). 

 

4. Calving Interval 

  Sudono (1991) menyatakan bahwa calving interval yang diperpanjang 

sampai 450 hari akan meningkatkan produksi susu pada laktasi yang sedang 

berjalan dan yang akan datang sebesar 3,5 % tetapi bila ditinjau dari segi ekonomi 

akan merugikan karena tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Calving 

interval yang diperpendek akan menyebabkan produksi susu menurun sebesar 3,7 

sampai 9 % pada laktasi yang sedang berjalan atau yang akan datang. 



5. Persentase Sapi Laktasi 

  Sudono (1991) mengemukakan bahwa sapi laktasi yang merupakan sapi 

yang sedang menghasilkan susu antara waktu beranak dengan waktu dimana sapi 

tersebut mulai dikeringkan. Produksi susu seekor sapi sedikit demi sedikit akan 

meningkat sampai bulan kedua laktasi, kemudian produksi itu menjadi konstan 

pada bulan ketiga dan selanjutnya berangsur-angsur menurun sampai berakhirnya 

masa laktasi sekitar pada bulan kesepuluh jika sampai beranak tiap tahun.  

 

2.8.      Rentabilitas 

  Riyanto (1993) menjelaskan bahwa rentabilitas sering digunakan untuk 

mengukur efisiensi penggunaan modal yang tinggi pula dan rentabilitas usaha 

yang tinggi yang lebih penting artinya dari keuntungan yang tinggi. 

  Menurut Riyanto ada 2 cara penilaian rentabilitas, yaitu :  

1. Rentabilitas Ekonomi 

  Rentabilitas ekonomis adalah perbandingan antara laba usaha 

dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Laba yang 

diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas ekonomis hanyalah laba 

yang berasal dari operasi perusahaan atau disebut dengan  laba usaha. 

Sedangkan laba yang berasal dari luar usaha tidaklah diperhitungkan. 

Begitu pula dengan modal, modal yang digunakan hanyalah modal yang 

bekerja dalam perusahaan sedangkan modal yang berasal dari luar 

perusahaan tidak diperhitungkan. Adapun rumusnya dapat dilihat sebagai 

berikut: 



 

2. Rentabilitas Modal Sendiri atau Rentabilitas Usaha 

  Merupakan perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi 

pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang 

menghasilkan laba tersebut di lain pihak. Atau dengan kata lain 

merupakan kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang 

bekerja untuk menghasilkan keuntungan. Adapun rumusnya dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 

 Menurut Beierlein, Schneeberger dan Osburn (2003) menyatakan bahwa 

rentabilitas membandingkan keuntungan perusahaan dengan modal yang 

ditanamkan. Ada dua macam perhitungan perbandingan keuntungan dengan 

modal, yaitu : 

1. Return On Equity (Rentabilitas Usaha) 

 Return on equity adalah perbandingan yang penting di dalam 

perusahaan karena mengukur pengembalian modal perusahaan. 

Perbandingan ini dapat diartikan sebagai pengembalian modal yang 

ditanam di perusahaan dan pendapatan perusahaan dalam jangka waktu 

tertentu. 

2. Return On Assets (Rentabilitas Ekonomi) 

 Return on assets adalah perbandingan antara laba perusahaan 

dibagi dengan total modal yang ditanam perusahaan. Perbandingan ini 

digunakan untuk menguji efisiensi dari penggunaan modal perusahaan. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 3 September – 3 Oktober 2007 di 

Proyek Peternakan Sapi Perah GKSI Jatim di Desa Sawiran Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan bahwa proyek peternakan tersebut belum 

pernah dilakukan penelitian tentang produktivitas ekonomi perusahaannya. 

 

3.2. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus (case study) 

yang memusatkan diri secara intensif dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu 

dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus (Nawawi, 1990). Pertimbangan 

lokasi penelitian karena proyek peternakan tersebut belum pernah dilakukan 

penelitian tentang produktivitas ekonomi perusahaannya. 

 Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah materi informasi yang diperoleh peneliti secara langsung di tempat 

penelitian atau di suatu tempat yang menjadi obyek penelitian. Data primer 

dihimpun dari responden dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. 

Observasi adalah melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

(Marzuki, 1989). Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

pembicaraan informal. Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan 

bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya 



dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Hubungan 

pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa, wajar, 

sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam 

kehidupan sehari-hari saja (Moleong, 2002).  Sedangkan data sekunder adalah 

data-data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain 

misalnya buku, surat kabar, atau dari lembaga. Data sekunder diperoleh dari 

catatan instansi atau lembaga yang terkait dengan kegiatan penelitian, seperti 

Proyek Peternakan GKSI Jatim. 

  

3.3. Analisis Data 

 Analisis terhadap produktivitas usaha ternak sapi perah dilakukan 

penelitian terhadap aspek-aspek finansial sebagai berikut: 

1. Total biaya adalah semua pengeluaran untuk proses produksi baik 

biaya tetap maupun biaya tidak tetap. Penulisan matematis sebagai 

berikut: 

   TC = TFC + TVC 

 Keterangan:  TC = Total Cost (Rp/th) 
       TFC = Total Fixed Cost (Rp/th) 
       TVC= Total Variable Cost (Rp/th) 
 
2. Penerimaan adalah hasil yang diterima peternak dari penjualan output. 

Penulisan matematis adalah sebagai berikut: 

  TR = Pq x Q 

 Keterangan:  R = Total Revenue (Rp/th) 
                  Pq = Price of quantity atau harga produk persatuan     
                                      (Rp/th) 
                  Q = Quantity atau produksi (liter) 
 
 



3. Keuntungan (Bishop dan Tossant, 1979) 

   � = TR – TC 

 Keterangan:  � = Keuntungan (Rp/th) 
                  TR = Total Revenue (Rp/th) 
                  TC = Total Cost (Rp/th) 
 
4. Produktivitas Fisik (Kay, 1986) 

 a.  

 

 b.   

5. Produktivitas Sapi (Kay, 1986) 

 a.   

 

 b.  

6. Rentabilitas adalah kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. Menurut Riyanto (1993) rumus matematisnya 

adalah sebagai berikut :   

 

Sedangkan untuk rentabilitas usaha rumusnya adalah: 

  
 

3.4. Batasan Istilah 

1) Satuan ternak (ST) adalah ukuran yang digunakan untuk menghubungkan 

 ternak dengan jumlah pakan yang dikonsumsi. 

2) Satuan ternak adalah ukuran yang digunakan untuk menghubungkan berat 

 badan dengan jumlah pakan yang dikonsumsi, untuk sapi perah dewasa 



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

 0,25 ST. 

3) Sapi produktif adalah induk sapi perah yang sedang berproduksi. 

4) Sapi kering adalah sapi betina yang tidak sedang diperah, lama masa 

 kering ± 2 bulan sebelum beranak. 

5) Masa laktasi adalah masa sapi menghasilkan susu antara waktu beranak 

 sampai masa kering. 

6) Calving interval adalah jarak antara satu kelahiran dengan kelahiran yang 

 berikutnya. 

7) Tatalaksana adalah cara-cara pemeliharaan ternak, meliputi membersihkan 

 ternak dan kandang, pemberian pakan dan minum, cara perkawinan yang 

 tepat, pencegahan dan pengobatan penyakit. 

8) Penyusutan adalah penurunan nilai faktor-faktor produksi akibat 

 penggunaan dalam proses produksi. 

9) Angka produktif ratio adalah persentase perbandingan jumlah sapi 

 produktif dengan total sapi yang dipelihara. 

10) Persentase peremajaan adalah persentase perbandingan jumlah sapi dara 

 dengan jumlah sapi induk. 

11) Produktivitas fisik pakan adalah kemampuan pakan yang diberikan untuk 

menghasilkan susu selama jangka waktu tertentu (masa laktasi). 

12) Produktivitas ekonomi pakan adalah nilai produksi usaha per rupiah biaya 

 harga pakan yang diberikan. 

13) Produktivitas ekonomi sapi adalah nilai produksi usaha per nilai 

 penyusutan sapi. 



14) Produktivitas fisik sapi adalah kemampuan sapi perah untuk memproduksi 

 susu selama jangka waktu tertentu (masa laktasi). 

15) Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan aktiva modal yang 

 menghasilkan laba tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 .  Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di proyek peternakan sapi perah GKSI Jatim di 

desa Sawiran kecamatan Purwodadi kabupaten Pasuruan. Jenis ternak yang 

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

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

tahun 2003 dan sampai penelitian dilakukan sudah berjalan selama 4 tahun. 

 Lokasi usaha peternakan sapi perah di desa Sawiran secara teknis cukup 

memadai, akan tetapi kendala sumber mata air relatif jauh dari lokasi kandang 

sehingga ketersediaan air relatif kurang. Proyek peternakan sapi perah GKSI 

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

dipelihara sebanyak 161 ekor. Sapi perah yang dipelihara pada proyek peternakan 

ini merupakan bangsa PFH (Peranakan Freisien Holstain). Sapi perah tersebut 

dikelompokkan berdasarkan status fisiologis ternak yaitu laktasi, kering, dara dan 

pedet. Jumlah ternak sapi perah yang dipelihara berdasarkan status fisiologis 

tercantum dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi ternak sapi perah yang dipelihara berdasarkan status 

fisiologisnya di Proyek Peternakan GKSI Jatim pada tahun 2006 

No Jenis Jumlah 
(ekor) 

Satuan 
Ternak 

(ST) 

Persentase 
(%) 

 
Keterangan 

1 Induk laktasi 75 75,00 46,58 Produktif 
2 Dara bunting 8 4,00 4,97 Produktif 
3 Kering bunting 29 29,00 18,01 Produktif 
4 Dara  27 13,50 16,77 Non Produktif 
5 Pejantan 3 3,00 1,86 Produktif 
6 Pedet 19 4,75 11,80 Non Produktif 

 Total 161 129,25 100,00  



Populasi sapi berjumlah 161 yang terdiri atas sapi laktasi sebanyak 75 ekor 

atau 46,58% dari 161 ekor ternak keseluruhan. Prosentase tersebut tidak ideal 

karena menurut Siregar (1995) bahwa dalam pemeliharaan sapi perah jumlah 

induk laktasi harus lebih besar dari 80% dari jumlah keseluruhan sapi perah di 

sebuah perusahaan. Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa prosentase sapi 

laktasi kurang dari 80% sehingga dapat dikatakan bahwa komposisi jumlah sapi 

laktasi di Proyek Peternakan GKSI Jatim kurang baik.  

Dalam menjalankan usahanya, Proyek peternakan GKSI Jatim mempunyai 

struktur organisasi sendiri. Adapun struktur organisasi dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

Penanggung Jawab : Pengurus GKSI Jawa Timur 

Pelaksana  : Manajer GKSI Jawa Timur 

     (Ir. H. Sulistyanto, MM) 

Kepala Kandang : Hari Sutrisno 

Anak Kandang : 17 orang  

Proyek peternakan sapi perah GKSI Jatim mempunyai 1 kandang besar 

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

yang dibagi berdasarkan urutan umur ternak. Kandang tersebut memiliki beberapa 

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

sapi dara dan  pedet.  

 

4. 2. Modal 

 Modal yang terbagi atas modal tetap dan modal kerja. Modal tetap adalah 

modal yang akan dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam 



sekali proses produksi sedangkan modal kerja adalah modal yang akan dipakai 

dalam satu kali proses masa produksi (Soekartawi, 1994). Proyek peternakan 

GKSI Jatim dalam pengelolaan modal yang terdiri atas ternak, pembuatan 

kandang, peralatan dan  perlengkapan merupakan modal tetap, sedangkan modal 

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

kerja. Besarnya modal tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Struktur Modal Usaha Proyek Peternakan Sapi Perah GKSI Jatim 
tahun 2006. 

No Jenis 2006(Rp) % 
 Modal Tetap   

1 Ternak 1.770.000.000 56,96 
2 Kandang 160.000.000 5,15 
3 Gudang 61.250.000 1,97 
4 Peralatan 113.420.000 3,65 
5 Tanah 65.000.000 2,09 

 Total Modal Tetap 2.169.670.000 69,82 
    
 Modal Kerja   

1 Pakan 792.006.600 25,49 
2 Obat-obatan 9.567.850 0,31 
3 IB 3.849.250 0,12 
4 Listrik dan Air 21.203.010 0,68 
5 Tenaga Kerja 88.320.000 2,84 
6 Lain – lain   

 Simpanan Pokok 2.000.000 0,06 
 Simpanan Wajib 200.000 0,01 
 Cadangan 20.658.200 0,66 
 Total Modal Kerja 937.804.910 30,18 
    
 Total Modal 3.107.474.910 100 
Sumber : Data Primer Diolah (2007)  
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GGKKSSII  JJaattiimm  ppaaddaa  ttaahhuunn  22000066  sseebbeessaarr  RRpp..  33..110077..447744..991100,,0000..  BBeessaarrnnyyaa  mmooddaall  

ppaakkaann  tteerrggaannttuunngg  ddaarrii  jjuummllaahh  tteerrnnaakk  yyaanngg  ddiippeelliihhaarraa  ddaann  kkeennaaiikkaann  hhaarrggaa  ppaakkaann  

yyaanngg  ddiigguunnaakkaann,,  mmaakkaa  mmeennyyeebbaabbkkaann  bbiiaayyaa  ppaakkaann  sseemmaakkiinn  mmeenniinnggkkaatt..  SSaaaatt  



ppeenneelliittiiaann  ddiillaakkuukkaann  jjuummllaahh  tteerrnnaakk  yyaanngg  ddiippeelliihhaarraa  sseebbaannyyaakk  116611  eekkoorr..  MMooddaall  

uunnttuukk  tteennaaggaa  kkeerrjjaa  ddiippeerrlluukkaann  uunnttuukk  mmeennggggaajjii  tteennaaggaa  kkeerrjjaa  yyaanngg  bbeekkeerrjjaa  ddii  PPrrooyyeekk  

PPeetteerrnnaakkaann  GGKKSSII  JJaattiimm..  HHaarrggaa  ppeemmbbeelliiaann  ssaappii  ppeerr  eekkoorr  ppaaddaa  PPrrooyyeekk  PPeetteerrnnaakkaann  

iinnii  sseebbeessaarr  RRpp..  1122..550000..000000..  

  

44..  33..  BBiiaayyaa  PPrroodduukkssii  

Biaya produksi adalah biaya-biaya yang timbul dari penyelenggaraan 

proses produksi, karena sifat-sifatnya digolongkan menjadi dua macam yaitu, 

(Siregar, 1995): 

1. Biaya Tetap atau fixed cost 

Adalah umur biaya atau pengeluaran yang ditanggung oleh pengelola 

selalu tetap, walaupun terjadi perubahan dalam usaha ternak sapi perah. 

2. Biaya Tidak tetap atau variabel cost 

Adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dalam usaha ternak dengan 

adanya suatu hasil atau output. Besarnya biaya tidak tetap selalu berubah- 

ubah tergantung dari jumlah output yang akan diperoleh. 

Biaya produksi yang dikeluarkan Proyek Peternakan GKSI Jatim terdiri 

atas biaya tetap dan biaya tidak tetap, yaitu : 

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

ternak, kandang, gudang, kendaraan serta peralatan dan tenaga kerja. 

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

lain-lain. 

Biaya produksi yang dikeluarkan oleh Proyek Peternakan GKSI Jatim pada tahun 

2006 tercantum pada tabel 3. 



Tabel 3. Biaya Produksi Proyek Peternakan GKSI Jatim tahun 2006 
No Jenis 2006(Rp) % 

 Biaya Tetap    
1 Penyusutan Ternak 14.433.334 1,49 
2 Penyusutan Kandang 4.500.000 0,46 
3 Penyusutan Gudang 1.224.996 0,12 
4 Penyusutan Peralatan 3.561.250 0,37 
5 Sewa Tanah 1.300.000 0,13 

6 Tenaga Kerja 88.320.000 9,17 
 Total Biaya Tetap 113.339.580 11,77 
 Biaya Tidak Tetap   

1 Pakan 792.006.600 82,3 
2 Obat-obatan 9.567.850 0,99 
3 IB 3.849.250 0,46 
4 Listrik dan Air 21.203.010 2,2 
5 Lain – lain   

 -Biaya Administrasi Kantor 7.253.200 0,75 
 -Biaya Administrasi Umum 15.605.000 2 
 Total Biaya Tidak Tetap 849.484.910 88,2 
 Total Biaya 962.824.490 100 
Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Tabel 3 menunjukkan total biaya produksi pada tahun 2006 sebesar Rp. 

962.824.490,00. Biaya untuk tahun 2006 adalah biaya terbesar yang dikeluarkan 

oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan karena jumlah ternak tahun 2006 mengalami 

peningkatan yaitu sebesar 161 ekor. Proyek Peternakan GKSI Jatim diharapkan 

dapat menekan biaya produksi yang dikeluarkan dengan melakukan efisiensi 

pakan yang berikan pada ternak dengan cara pakan yang diberikan pada ternak 

berasal dari kebun sendiri khususnya untuk pakan hijauan. Rincian biaya produksi 

Proyek Peternakan GKSI Jatim terdapat pada lampiran 3. 

 

 

 



44..  44..  PPeenneerriimmaaaann  

Penerimaan dari usaha sapi perah terdiri dari penjualan susu dan penjualan 

pedet yang tidak digunakan sebagai peremajaan. Sumber penerimaan terbesar dan 

utama adalah dari penjualan susu sehingga besar kecilnya penerimaan usaha sapi 

perah sangat tergantung pada jumlah susu yang di produksi (Siregar, 1995). 

Sumber penerimaan terbesar dalam usaha sapi perah adalah penjualan 

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

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

dihasilkan semakin banyak dan berpengaruh terhadap penjualan susu sehingga 

akan berpengaruh pada penerimaan. Jumlah sapi laktasi yang dipelihara sebanyak 

75 ekor dengan produksi susu rata-rata sebesar 16,27 liter/ST per hari. Proyek 

peternakan sapi perah GKSI Jatim  mmeenneettaappkkaann  hhaarrggaa  ssuussuu  sseeggaarr  ddeennggaann  hhaarrggaa  RRpp  

11..779955  ppeerr  lliitteerr.. Rekapitulasi penerimaan Proyek Peternakan GKSI Jatim tahun 

2006 dapat dilihat pada tabel 4.  

Tabel 4. Penerimaan Proyek Peternakan GKSI Jatim tahun 2006 
No Jenis Penerimaan Rp % 
1 Penjualan Susu 728.805.957 71,82 
2 Penjualan Pedet 164.500.000 16,21 
3 Pendapatan lain-lain 121.350.000 11,96 

          Total Penerimaan 1.014.655.957 100,00 
Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

 
Pada tahun 2006 didapatkan pendapatan dari penjualan susu sebesar Rp. 

728.805.957,00. Total penerimaan pada tahun 2006 sebesar Rp. 1.014.655.957,00. 

Siregar (1995) menyatakan bahwa penjualan susu merupakan produk utama 

dalam usaha peternakan sapi perah disamping penjualan pedet, dan kotoran 

ternak. Penerimaan ternak yang berasal dari sapi jantan dan pedet meningkat 

karena adanya pertambahan jumlah sapi jantan dan pedet yang dimiliki. Sapi 



jantan dan pedet yang dijual dapat menambah penerimaan selain dari penjualan 

susu. Jumlah pedet yang terjual selama satu tahun sebanyak 94 ekor dengan harga 

antara Rp. 1.500.000 - Rp. 2.000.000. Pendapatan lain – lain didapatkan dari 

penjualan kotoran dan penjualan sak bekas pakan. Kotoran sapi diolah menjadi 

pupuk kompos sehingga harga lebih tinggi dibandingkan kotoran biasa. 

Permintaan akan pupuk kompos sangat besar dikarenakan di daerah sekitar 

peternakan banyak perkebunan apel. 

 

4. 5. Pendapatan 

Pendapatan usaha adalah selisih antara penerimaan dan biaya produksi. 

Pendapatan usaha sapi perah selain tergantung pada harga susu juga tergantung 

pada produksi susu per ekor yang tinggi, biaya pakan yang rendah serta jumlah 

sapi laktasi yang dimiliki.     

Besar kecilnya pendapatan tergantung dari besar kecilnya penerimaan dan 

biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang berupa susu. 

Tingkat pendapatan Proyek Peternakan GKSI Jatim pada tahun 2006 dapat dilihat 

pada tabel 5.  

Tabel 5. Pendapatan Proyek Peternakan GKSI Jatim tahun 2006 
No Jenis Rp 

1 Penerimaan 1.014.655.957 

2 Biaya 962.824.490 

3 Pendapatan 51.831.467 
Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui pendapatan Proyek Peternakan GKSI 

tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 51.831.467,00 sebelum pajak pendapatan 10%. 



Pendapatan setelah pajak sebesar Rp. 46.648.320,00. Penerimaan yang didapat 

sebesar Rp. 1.014.655.957 dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 962.824.490. 

 

 

44..66  ..  PPrroodduukkttiivviittaass  UUssaahhaa  

Perhitungan produktivitas usaha ternak sapi perah didasarkan pada 

perhitungan produktivitas fisik dan produktivitas ekonomi. Mubyarto (1993) 

menyatakan bahwa produktivitas usaha dibedakan menjadi produktivitas fisik dan 

produktivitas ekonomi. Produktivitas fisik dalam usaha ternak sapi perah diukur 

dari produksi rata-rata sapi laktasi dan efisiensi pakan. Produktivitas ekonomi 

diukur dari nilai produksi susu, nilai penyusutan sapi dan nilai efisiensi pakan 

(Kay, 1986).  

 

4.6.1.  Produktivitas Fisik  

4.6.1.1.  Produktivitas Fisik Pakan 

 Perhitungan produktivitas fisik ransum didasarkan pada komsumsi     

TDN-nya. Konsep dari TDN (Total Digestible Nutrients)  berasal dari pengukuran 

energi dari pakan yang tersedia dan energi yang dibutuhkan oleh ternak yang 

diukur dari gizi. Nilai TDN biasanya dikutip dari persentase pakan dan jumlah 

pakan yang dibutuhkan per hari(Anonymous, 2009). Sutardi (1981), menyatakan 

bahwa produksi susu dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas ransumnya, 

dikatakan pula bahwa kadar abu bahan pakan umumnya kurang dari 20%, berarti 

lebih dari 80% berupa bahan organik. Semua bahan organik yaitu protein, lemak, 

serat kasar, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen merupakan sumber energi, dengan 



demikian harga bahan pakan perlu dinilai berdasarkan kandungan TDN atas bahan 

keringnya.  

 Nilai produktivitas fisik pakan pada Proyek Peternakan GKSI belum 

efisien, sehingga nilai tersebut harus ditingkatkan melalui peningkatan produksi 

susu dengan peningkatan kualitas pakan yang diberikan. Siregar (1995) 

menyatakan bahwa produksi susu dapat ditingkatkan dengan memberikan pakan 

sesuai dengan kebutuhan ternak khususnya pada induk laktasi, meskipun akan 

meningkatkan biaya pakan tetapi akan diimbangi dengan meningkatnya produksi 

susu. 

Tabel 6. Produktivitas Fisik Pakan  tahun 2006 

Bulan Jumlah Sapi 
(ekor) 

Rata-Rata 
Produksi Susu 

(lt/hari) 

Jumlah 
Pakan 

(Kg/hari) 

Produktivitas Fisik 
Pakan (lt/Kg) 

Januari 74 1125 104,1 10,81 
Februari 74 1139 104,1 10,94 
Maret 74 1169 104,1 11,23 
April 74 1198 104,1 11,51 
Mei 75 1230 108,5 11,34 
Juni 76 1255 109,7 11,44 
Juli 76 1272 109,7 11,59 
Agustus 76 1290 109,7 11,76 
September 75 1270 109,6 11,59 
Oktober 75 1256 109,6 11,46 
November 74 1210 104,6 11,57 
Desember 74 1186 104,6 11,34 
Jumlah  14600 1282 136,6 
Rata-rata  1216,66 106,9 11,38 

Sumber : Data primer diolah (2007) 

 Tabel 6 menunjukkan bahwa rata – rata produktivitas fisik pakan dalam 

tahun 2006 sebesar 11,38 liter/kg. Produktivitas fisik pakan di atas mempunyai 

arti bahwa dari setiap kilogram pakan yang diberikan akan diperoleh produksi 

susu sebesar 11,38 liter per 1 ST. Hasil di atas menunjukkan produktivitas fisik 

pakan yang ada di proyek peternakan adalah cukup baik, karena seharusnya setiap 



kilogram ransum yang diberikan dapat menghasilkan susu sebesar 1,634 liter 

(Sutardi, 1981). Jumlah pakan yang digunakan dalam tabel diatas adalah pakan 

untuk sapi laktasi saja. 

 

4.6.1.2. Produktivitas Fisik Sapi Perah 

 Produtivitas fisik sapi perah merupakan suatu pengukur kemampuan dari 

sapi perah untuk memproduksi susu selama jangka waktu tertentu (Sitorus, 1980). 

Sapi yang dimaksud dalam perhitungan produktivitas fisik ini adalah sapi laktasi 

dan jangka waktu yang digunakan adalah lamanya masa laktasi.  

Tabel 7. Produktivitas Fisik Sapi tahun 2006 

Bulan Jumlah Sapi 
(ekor) 

Rata-Rata Produksi 
Susu (lt/hari) 

Produktivitas Fisik 
Sapi (lt/ST) 

Januari 74 1125 15,20 
Februari 74 1139 15,39 
Maret 74 1169 15,79 
April 74 1198 16,19 
Mei 75 1230 16,40 
Juni 76 1255 16,51 
Juli 76 1272 16,74 
Agustus 76 1290 16,97 
September 75 1270 16,93 
Oktober 75 1256 16,75 
November 74 1210 16,35 
Desember 74 1186 16,03 
Jumlah  14600 195,26 
Rata-rata  1216,66 16,27 

Sumber : Data primer diolah (2007) 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata – rata produktivitas fisik sapi 

perah tahun 2006 sebesar 16,27 liter/ST. Hasil penelitian menunjukkan 

kemampuan sapi perah proyek peternakan dalam memproduksi susu termasuk 

standart, karena menurut Syarif dan Sumoprastowo (1985) produksi susu sapi 

Friesian Holstein mencapai 5.982 liter/ laktasi atau 19,5 liter/ekor/hari. Hasil 



yang didapat berbeda dengan literatur karena rata-rata sapi perah yang ada di 

Proyek Peternakan Sapi Perah GKSI Jatim pertama kali umur 2,5 tahun. Ternak 

yang berumur 2,5 tahun ini termasuk lambat dalam mengawinkannya, sehingga 

akan berpengaruh pada produksi susu. Rata – rata umur sapi perah pada proyek 

peternakan di tahun 2006 adalah 5 sampai 6 tahun dan berada pada puncak laktasi 

yakni pada laktasi ke 3-4. Sapi perah pada umur 6-8 tahun merupakan produksi 

susu tinggi. Produksi susu yang ada masih dapat ditingkatkan lagi dengan 

meningkatkan kualitas pakan yang diberikan, pengendalian penyakit, perbaikan 

kondisi kandang dan bila memungkinkan perbaikan genetik sapi. Siregar (1995) 

menyatakan bahwa kemampuan sapi perah tidak berkembang karena kurangnya 

pembinaan selama ini dan banyak dijumpai sapi perah PFH yang tidak murni.  

 

4.6.2 Produktivitas Ekonomi 

4.6.2.1 Produktivitas Ekonomi Pakan 

Produktivitas ekonomi pakan dihitung berdasarkan nilai penerimaan dari 

susu per nilai pemberian pakan untuk satu jangka waktu tertentu. Produktivitas 

ekonomi pakan adalah nilai produksi usaha per rupiah biaya pakan yang 

dikeluarkan. Nilai produktivitas ekonomi pakan berhubungan dengan nilai 

produktivitas fisik pakan. Sudono (1991), menyatakan bahwa sapi laktasi akan 

mampu menghasilkan pendapatan lebih besar dari biaya pakan. Menurut Adi, S 

(1984), pemberian air adalah penting untuk suatu produksi susu karena susu 87% 

terdiri dari air dan 50% badan sapi terdiri dari air. Jumlah air yang dibutuhkan 

tergantung pada produksi susu yang dihasilkan oleh seekor sapi. 

 



 

Tabel 8. Produktivitas Ekonomi Pakan tahun 2006 

Bulan 
Jumlah 

Sapi 
(ekor) 

Rata-rata 
Produksi Susu 

(lt/hari) 

Harga 
Susu 

Rata-rata 

Jumlah 
Pakan 

(Kg/hari) 

Harga 
Pakan 
(Rp) 

Prod 
Ekonomi 

Pakan 
Januari 74 1125 2321 104,1 8220 3,05 
Februari 74 1139 2379 104,1 8220 3,17 
Maret 74 1169 2360 104,1 8220 3,22 
April 74 1198 2456 104,1 8220 3,44 
Mei 75 1230 2520 108,5 8220 3,48 
Juni 76 1255 2421 109,7 8220 3,37 
Juli 76 1272 2451 109,7 8220 3,46 
Agustus 76 1290 2500 109,7 8220 3,58 
September 75 1270 2483 109,6 8220 3,50 
Oktober 75 1256 2514 109,6 8220 3,50 
November 74 1210 2502 104,6 8220 3,52 
Desember 74 1186 2488 104,6 8220 3,43 
Jumlah  14.600    40,7 
Rata-rata  1216,66    3,39 

Sumber : Data primer diolah (2007) 

Rata – rata produktivitas ekonomi pakan pada tahun 2006 adalah sebesar 

3,39. Produktivitas ekonomi pakan di atas mempunyai arti bahwa dari setiap 

rupiah biaya pakan yang dikorbankan pada tahun 2006 akan diperoleh penerimaan 

sebesar Rp. 3,39. Nilai tersebut berbanding terbalik dengan FCR (Feed 

Conversion Ratio) dari ternak itu sendiri. FCR adalah ukuran dari efisiensi 

konversi dari jumlah pakan untuk meningkatkan bobot badan. Khusus FCR adalah 

jumlah pakan yang dimakan dibagi dengan bobot badan, selama jangka waktu 

yang telah ditetapkan. Hewan yang memiliki nilai FCR kecil dianggap efisien 

dalam penggunaan makanan(Anonymous, 2009). Sudono (1991), menyatakan 

bahwa sapi laktasi akan mampu menghasilkan pendapatan lebih besar dari biaya 

pakan. Produktivitas ekonomi pakan pada tahun 2006 sangat kecil karena air yang 

diberikan pada ternak sangat terbatas sehingga sangat berpengaruh pada produksi 



susu yang dihasilkan. Menurut Adi, S (1984), pemberian air adalah penting untuk 

suatu produksi susu karena susu 87% terdiri dari air dan 50% badan sapi terdiri 

dari air. Jumlah air yang dibutuhkan tergantung pada produksi susu yang 

dihasilkan oleh seekor sapi. 

 

4.6.2.2 Produktivitas Ekonomi Sapi Perah 

 Produktivitas ekonomi sapi perah diukur dari perbandingan antara nilai 

penerimaan usaha dengan nilai penyusutan sapi. Nilai produktivitas ekonomi sapi 

perah dapat dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9. Produktivitas Ekonomi Sapi tahun 2006 

Bulan 
Jumlah 

Sapi 
(ekor) 

Rata-rata 
Produksi 

Susu (lt/hari) 

Harga Susu 
Rata-rata 

(Rp) 

Nilai 
Penyusutan 

(Rp/Bln) 

Produktivitas 
Ekonomi 

Sapi 
Januari 74 1125 2321 75000 34,82 
Februari 74 1139 2379 75000 36,13 
Maret 74 1169 2360 75000 36,78 
April 74 1198 2456 75000 39,23 
Mei 75 1230 2520 75000 41,33 
Juni 76 1255 2421 75000 40,51 
Juli 76 1272 2451 75000 41,57 
Agustus 76 1290 2500 75000 43 
September 75 1270 2483 75000 42,05 
Oktober 75 1256 2514 75000 42,1 
November 74 1210 2502 75000 40,37 
Desember 74 1186 2488 75000 39,34 
Jumlah     477,2 
Rata-rata     39,77 

Sumber : Data primer diolah (2007) 

 Rata - rata produktivitas ekonomi sapi perah tahun 2006 sebesar 39,77 per 

ST. Produktivitas ekonomi sapi perah sebesar tersebut artinya dari setiap rupiah 

modal yang ditanamkan dalam usaha peternakan dalam bentuk sapi perah akan 

diperoleh penerimaan sebesar Rp. 39,77 per ST. Produksi susu yang dihasilkan 



proyek peternakan GKSI tidak berimbang dengan jumlah nilai penyusutan ternak 

pada proyek peternakan. Hasil ini menunjukkan bahwa investasi yang ditanam 

dalam bentuk sapi perah akan memberikan keuntungan pada usaha ternaknya. 

Pendapatan dari usaha ternak sapi perah dipengaruhi oleh produksi susu, 

penerimaan bersih dari penjualan sapi, harga penjualan per unit susu, dan 

penjualan kotoran serta biaya produksi yang dikeluarkan per ekor sapi perah. 

Semakin tinggi nilai produktivitas ekonomi sapi perah maka semakin besar 

penerimaan yang akan diperoleh perusahaan. Nilai produktivitas ekonomi sapi 

terbesar selama dilakukan penelitian terjadi pada bulan Agustus, karena terjadi 

pertambahan jumlah sapi laktasi pada perusahaan. 

 

4.  77..  RReennttaabbiilliittaass  

Rentabilitas modal merupakan indikator produktivitas (efisiensi) bagi 

penggunaan modal dalam suatu usaha (Riyanto, 1993). Rentabilitas menunjukkan 

kemampuan suatu usaha dalam memperoleh pendapatan usaha dengan 

menggunakan modal yang tersedia. Rentabilitas Proyek Peternakan GKSI tahun 

2006 dapat dilihat pada tabel 10.  

Tabel 10. Rentabilitas Proyek Peternakan GKSI tahun 2006 
 

No Keterangan Jumlah 
1 Keuntungan Bersih Rp. 46.648.320 
2 Keuntungan Kotor Rp. 51.831.467 
3 Modal Usaha Rp. 3.107.474.910 
4 Rentabilitas Usaha 1,50% 
5 Rentabilitas Ekonomi 1,66% 

Sumber : Data Primer Diolah (2007) 

Tabel 10 menunjukan bahwa rentabilitas usaha Proyek Peternakan GKSI 

pada tahun 2006 sebesar 1,50%. Perbandingan ini dapat diartikan sebagai 



pengembalian modal yang ditanam di perusahaan dan pendapatan perusahaan 

dalam jangka waktu tertentu sebesar 1,50%. Rentabilitas ekonomi Proyek 

Peternakan GKSI pada tahun 2006 sebesar 1,66%. Perbandingan ini digunakan 

untuk menguji efisiensi dari penggunaan modal perusahaan. Semakin besar nilai 

perbandingan maka semakin cepat pengembalian modal yang telah ditanamkan. 

Gittinger (1986) menyatakan bahwa suatu ratio yang rendah berarti suatu jumlah 

dan yang dapat diukur sudah ditetapkan. Suatu ratio yang tinggi mungkin berarti 

perusahaan mampu untuk mengembalikan investasinya dengan cepat dan bahwa 

ada permintaan yang bagus untuk produknya. Tinggi rendahnya rentabilitas 

dipengaruhi beberapa faktor, yaitu volume penjualan, efisiensi manajemen 

terutama menekan biaya, produktivitas tenaga dan biaya modal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di Proyek Peternakan GKSI Jatim dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian di dapat besarnya produktivitas fisik pakan dalam tahun 

2006 sebesar 11,38 liter/kg TDN. Produktivitas fisik sapi perah tahun 2006 

sebesar 16,27 liter/ST.  

2. Produktivitas ekonomi pakan pada tahun 2006 adalah sebesar 3,39. 

Produktivitas ekonomi sapi pada tahun 2006 sebesar  39,77. 

3. Penggunaan modal usaha Proyek Peternakan GKSI Jatim pada tahun 2006 

sebesar Rp. 3.107.474.910,00. Hasil perhitungan rentabilitas usaha sebesar 

1,50% dan hasil perhitungan rentabilitas ekonomi sebesar 1,66%. 

Perbandingan ini digunakan untuk menguji efisiensi dari penggunaan 

modal perusahaan. Semakin besar nilai perbandingan maka semakin cepat 

pengembalian modal yang telah ditanamkan. 

5.2 Saran 

1. Proyek Peternakan GKSI Jatim perlu meningkatkan efisiensi manajemen 

penggunaan atau alokasi modal. 

2. Proyek Peternakan GKSI Jatim sebaiknya lebih memperhatikan kondisi 

ternak dan lingkungan kandangnya, terutama pemberian air minum bagi 

ternak. 
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Lampiran 1. Denah Lokasi Peternakan 
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A 

Keterangan : 
A. : kandang pedet 
B. : kandang utama 
C. : tempat cooper, hijauan. 
D. : gudang pakan 
E. : tempat exercise 
F. : cooling 
G. : kantor 
H. : toilet 
I. : tandon air 
J. : pos jaga 
K. : tempat pembuangan kotoran sapi 

 
 

H 
 

 
I 
 

…sungai… 
 



Lampiran 3. Rekapitulasi Laporan Rugi Laba GKSI Jatim tahun 2006 
 
No Jenis 2006(Rp) % 

1 Jenis Penerimaan Rp % 
 Penjualan Susu 728.805.957 71,82 
 Penjualan Pedet 164.500.000 16,21 
 Pendapatan lain-lain 121.350.000 11,96 
          Total Penerimaan 1.014.655.957 100 
    

2 Biaya Tetap    
 Penyusutan Ternak 14.433.334 1,49 
 Penyusutan Kandang 4.500.000 0,46 
 Penyusutan Gudang 1.224.996 0,12 
 Penyusutan Peralatan 3.561.250 0,37 
 Sewa Tanah 1.300.000 0,13 
 Tenaga Kerja 88.320.000 9,17 
 Total Biaya Tetap 113.339.580 11,77 
 Biaya Tidak Tetap   
 Pakan 792.006.600 82,3 
 Obat-obatan 9.567.850 0,99 
 IB 3.849.250 0,46 
 Listrik dan Air 21.203.010 2,2 
 Lain – lain   

 -Biaya Administrasi Kantor 7.253.200 0,75 
 -Biaya Administrasi Umum 15.605.000 2 
 Total Biaya Tidak Tetap 849.484.910 88,2 
    

3 Keuntungan Kotor 51.831.467  
4 Pajak Pendapatan (10%) 5183146,7  
5 Keuntungan Bersih 46.648.320  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4. Contoh perhitungan penyusutan. 
 
 
1. Perhitungan penyusutan  ternak tahun 2006. 

    Sapi Dewasa Import. 

  D =  
Wp

Hak - Haw
 

                =    12.500.000 - 8.000.000 
                    5 
 

             =    Rp. 900.000 per tahun 

   =    Rp. 75.000 per bulan 

 
2. Perhitungan penyusutan alat. 

    Cooper. 

 D =  
Wp

Hak - Haw
 

               =    9.000.000 - 6.000.000 
                15 
 

            =    Rp. 200.000 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. Perhitungan Produktivitas  

Contoh Perhitungan Produktivitas bulan Januari tahun 2006 

1. Perhitungan Produktivitas Fisik Pakan 

 

    =    1125 

         104,1 

    = 10,81 lt/Kg 

 
2. Perhitungan Produktivitas FisikSapi 

 

           =    1125 

        74 

           =  15,20 lt/ST 

 
3. Perhitungan Produktivitas Ekonomi Pakan 

             

     =    1125 x 2321  

           104,1 x 8220 

     = 3,05 

 

4. Perhitungan Produktivitas Ekonomi Sapi 

 

      

     =    1125 x 2321 

                       75000 

     = 34,82 

 

 

 

 



Lampiran 6. Perhitungan Rentabilitas  

Contoh Perhitungan Rentabilitas tahun 2006 

 
              
                                   = 46.648.320   x 100% 
   3.107.474.910 
           

           = 1,50 % 
 

  

 
             =  51.831.467    x 100% 
    3.107.474.910 
     

           = 1,66% 
 

 

 


