
ANALISIS EKONOMI USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH  

DI KUD “DAU” KECAMATAN DAU  

KABUPATEN MALANG  

 

 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

Anik Prasetyowati 

NIM. 0410530012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2010 



ANALISIS EKONOMI USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH  

DI KUD “DAU” KECAMATAN DAU  

KABUPATEN MALANG  

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

Anik Prasetyowati 
NIM. 0410530012 

 
Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana  
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 2 Februari 2010 

 

Mengetahui  
Susunan Tim Penguji 

 

Pembimbing Utama Anggota Tim Penguji 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. H. Zaenal Fanani, MS Ir. Siti Fatimah, MS 
NIP. 19581212 198601 1 001 NIP. 19491115 198003 2 001 
Tanggal…………...  Tanggal…………... 
 
Pembimbing Pendamping  
 
 
 
 
Ir. Drs. H. Moch. Imam Tj, MS   
NIP. 19460908 197903 1 001 
Tanggal……………... 

 
 

Malang,................................. 
Fakultas Peternakan 

Univesitas Brawijaya Malang 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP  
     NIP. 19560603 1982303 2 001 



RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan pada tanggal 5 Januari 1986 di Blora sebagai Putra 

pertama Bapak Djono dan Ibu Marmi. Pada tahun 1992 masuk SDN 6 Cepu dan 

lulus tahun 1998, lulus SLTP Negeri 3 Cepu pada tahun 2001, lulus SMU Negeri 

1 Padangan pada tahun 2004, dan lolos mengikuti Penerimaan Seleksi Berprestasi 

(PSB) tahun 2004 pada Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 i 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta 

hidayah-Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita 

Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek 

Kerja Lapang dengan judul “ANALISIS EKONOMI USAHA PETERNAKAN 

SAPI PERAH DI KUD DAU KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG“.  

 Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajad 

Sarjana Peternakan pada Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

skripsi ini bisa terwujud berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang 

memberikan pengarahan, keterangan serta bahan-bahan yang penulis perlukan. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP, selaku Dekan Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. 

2. Bapak Dr. Ir. Budi Hartono, MS, selaku Ketua Program Studi Sosial 

Ekonomi Peternakan. 

3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Zaenal Fanani, MS, selaku Dosen Pembimbing 

Utama yang telah banyak membantu memberikan arahan serta 

bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi. 

4.  Bapak Ir. Drs. H. Moch. Imam Tj, MS, selaku Dosen Pembimbing 

Pendamping yang telah banyak membantu memberikan arahan serta 

bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi. 

5. Ibu Ir. Siti Fatimah, MS, selaku Dosen Penguji Saksi yang telah 

memberikan saran dan masukannya selama ujian sarjana. 

6. Bapak Drh. Herman, selaku Pimpinan KUD “DAU” yang telah 

memberikan kesempatan serta fasilitasnya kepada penulis selama 

pelaksanaan penelitian. 

7. Bapak, ibu dan adikku serta Radi Istiyanto yang telah memberikan 

perhatian dan dorongan semangat kepada penulis. 



 ii 

8. Karunia Setyowati Suroto yang telah memotivasi penulis dalam penulisan 

skripsi. 

9. Teman-teman Sosek ‘04 dan ‘05 yang telah memotivasi penulis dalam 

pembuatan skripsi. 

10. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala 

masukan dan kerjasamanya selama menyelesaikan skripsi. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu masih 

terdapat kekurangan, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua yang membutuhkan. 

   

  

  

Malang, Mei 2009 

    

                    

    Penulis    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii  

ABSTRACT  
ECONOMYC ANALYSIS OF DAIRY CATTLE HUSBANDRY 

BUSSINESS IN KUD “DAU” SUBDISTRICT OF DAU, MALANG 
 

The research about economyc analisys dairy cattle husbandry bussiness in 
KUD “DAU” was held on April 1st 2009 until April 30st 2009. 

The purpose of this reseach is to know about production value, income 
rentability, payback period and BEP of dairy cattle husbandry business in KUD 
“DAU”. 

The Method that used in this reseach was descriptif, this method is 
problem solving procedure by descripting the subject or object condition when the 
reseach happened based on the real condition and suitable with the case studies, it 
was centered intetifly in one current object and learen as the case.  

The result of the reseach was production value in dairy cattle business unit 
KUD DAU on 2006, 2007 and 2008 were Rp. 218.742.651,5,-, Rp. 
277.897.909,9,- and Rp. 271.948.999,5,-. The income in dairy cattle bussiness 
unit KUD DAU on 2006, 2007 and 2008 were 86.119.848,51,-, Rp. 
98.961.190,11,- and Rp. 333.328.700,5,-. Rentability in dairy cattle bussiness unit 
KUD DAU on 2006, 2007 and 2008 were 23,34%, 24,73% dan 96,92%. BEP 
value result on 2006, 2007 and 2008 were 1.940.226,64 litre, 1.840.086 litre dan 
2.061.405,65 litre. BEP Value on 2006, 2007 and 2008 were Rp. 3.015,24,-, Rp. 
3.057,09,- and Rp. 3.036,24,-. The output cost on 2006 until 2008 was Rp. 2.900,-, 
total of milk production on 2006, 2007 and 2008 were 1.866.074 litre, 1.745.535 
litre and 1.968.906 litre. Payback Period on 2006 was 4,28, it means that the 
modal that was invested again will be back during 4,3 years. Payback Period on 
2007 was 4,08 means that modal that was invested again will be back during 4 
years and Payback Period on 2008 was 1,03 means that modal that was invested 
again will be back during 1 years. 

The conclution of the reseach was the biggen income that was got, so the 
bussiness was more efisien and had a good rentability. The suggetion of this 
reseach was dairy cattle in KUD DAU will run efisienly, pressing production cost, 
labour moring to fix breeding preserve managery that dairy cattle is acquired 
yielding optimal dairy cattle production expected gets to increase. too propertied 
dairy cattle business unit. So its following can get niai tall internal rate of return 
and ne already being imbedded retrieves in the period of fast one. 
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RINGKASAN 
ANALISIS EKONOMI USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH DI KUD  

“DAU” KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG 
 

Penelitian tentang analisis ekonomi usaha peternakan sapi perah di KUD 
“ DAU” dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2009 sampai tanggal 30 April 2009. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya biaya produksi, 
pendapatan, rentabilitas, Payback Period dan BEP pada usaha peternakan sapi di 
KUD “DAU”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 
yaitu prosedur pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan keadaan 
subyek atau obyek saat penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak 
sebagaimana adanya dalam bentuk studi kasus (case studies), yaitu memusatkan 
diri secara intensif dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu serta 
mempelajarinya sebagai suatu kasus. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya produksi pada unit usaha 
sapi perah KUD DAU pada tahun 2006, 2007 dan 2008 masing-masing adalah Rp. 
218.742.651,5,-, Rp. 277.897.909,9,- dan Rp. 271.948.999,5,-. Pendapatan pada 
unit usaha sapi perah KUD DAU pada tahun 2006, 2007 dan 2008 masing-masing 
adalah Rp. 86.119.848,51,-, Rp. 98.961.190,11,- dan Rp. 333.328.700,5,-. 
Rentabilitas pada unit usaha sapi perah KUD DAU pada tahun 2006, 2007 dan 
2008 masing-masing adalah 23,34%, 24,73% dan 96,92%. Nilai BEP hasil pada 
tahun 2006,2007 dan 2008 masing-masing adalah 1.940.226,64 liter, 
1.840.086liter dan 2.061.405,65 liter. Nilai BEP harga pada tahun 2006, 2007 dan 
2008 masing-masing adalah Rp. 3.015,24,-, Rp. 3.057,09,- dan Rp. 3.036,24,-. 
Harga output pada tahun 2006 sampai 2008 adalah Rp. 2.900,-. Jumlah produksi 
susu yang dihasilkan pada tahun 2006, 2007 dan 2008 masing-masing adalah 
1.866.074 liter, 1.745.535 liter dan 1.968.906 liter. Payback Period pada tahun 
2006 adalah 4,28 yang berarti modal yang ditanamkan akan kembali dalam jangka 
waktu 4 tahun 3 bulan. Payback Period pada tahun 2007 adalah 4,04 yang berarti 
modal yang ditanamkan akan kembali dalam jangka waktu 4 tahun. Payback 
Period pada 2008 adalah 1,03 yang berarti modal yang ditanamkan akan kembali 
dalam jangka waktu 1 tahun.  

Kesimpulan Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin besar 
penerimaan yang diperoleh maka usaha tersebut semakin efisien dan memiliki 
rentabilitas yang baik. Saran yang diajukan agar unit usaha sapi perah KUD DAU 
tetap berjalan efisien sebaiknya meningkatkan pendapatan, menekan biaya 
produksi, tenaga kerja lebih memperbaiki tata laksana pemeliharaan ternak sapi 
perah agar diperoleh hasil produksi sapi perah yang optimal diharapkan dapat 
meningkatkan. pula pendapatan unit usaha sapi perah. Sehingga nantinya dapat 
diperoleh nilai rentabilitas yang tinggi dan modal yang telah ditanamkan dapat 
kembali dalam waktu yang cepat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pembangunan peternakan saat ini merupakan kelanjutan dari 

pembangunan peternakan sebelumnya dan merupakan bagian dari 

pembangunan peternakan jangka panjang. Sub sektor peternakan yang 

merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian telah banyak 

memberikan sumbangan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan 

masyarakat. Pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap bidang 

peternakan mengingat prospek pengembangannya yang sangat baik sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Pembangunan sub peternakan di Indonesia mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan produksi ternak yang berdampak terhadap peningkatan 

pendapatan petani ternak, memperbaiki keadaan lingkungan, meningkatkan 

kesempatan berusaha, membuka lapangan kerja baru dan memperluas kerja 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tujuan 

jangka panjang pembangunan sub sektor peternakan salah satunya adalah 

tercapainya standar kecukupan gizi dari hasil ternak bagi masyarakat 

Indonesia. 

Bidang peternakan yang mengalami kemajuan pesat adalah usaha 

sapi perah. Anonymous (2003) menyatakan bahwa jumlah populasi sapi 

perah meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2000 sebesar 130.640 

ekor, tahun 2001 sebesar 130.922 ekor atau meningkat sebesar 0,22% dan 
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pada tahun 2002 sebesar 131.262 ekor atau meningkat sebesar 0,26% 

sedangkan pada tahun 2003 sebanyak 131.629 atau meningkat sebesar 

0,28%. Usaha ternak sapi perah merupakan cabang peternakan yang 

menghasilkan susu yang mempunyai nilai gizi tinggi sehingga menjadi salah 

satu komoditas utama dalam sub sektor peternakan. Peningkatan 

kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan konsumsi susu. 

Produksi susu nasional selalu diusahakan mengalami peningkatan secara 

signifikan. 

Potensi yang ada dalam masyarakat untuk memenuhi tingkat 

konsumsi susu adalah petani yang memelihara sapi perah secara tradisional. 

Usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri 

dilakukan melalui peningkatan populasi ternak sapi perah dengan cara 

mengintensifkan program inseminasi buatan, mengimpor sapi-sapi betina 

dan memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha peternakan sapi 

perah dengan memberi kemudahan dalam mendapatkan kredit dengan 

jangka waktu pengembalian dan bunga yang meringankan peternak sapi 

perah. 

Usaha peternakan sapi perah di Indonesia saat ini, sebagian besar 

terdiri dari usaha peternakan rakyat dengan skala usaha yang relatif kecil 

oleh karena itu perhatian khusus perlu diberikan pada petani peternak 

sebagai usaha pengembangan peternakan rakyat, sehingga diperlukan 

adanya suatu wadah bagi petani peternak terutama dibidang manajemen 

untuk mencapai keberhasilkan usaha sapi perah. Koperasi Unit Desa (KUD) 
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sebagai organisasi yang menghimpun potensi masyarakat di pedesaan 

menjadi tumpuan harapan masyarakat desa yang ada di wilayah kerjanya. 

Peternakan sapi perah di KUD ”DAU” ini sangat menarik untuk 

diteliti lebih lanjut khususnya tentang perhitungan ekonominya yang terdiri 

dari biaya produksi, penerimaan, pendapatan, rentabilitas usaha, BEP dan 

Payback Period karena dengan mengetahui perhitungan ekonomi suatu 

usaha maka dapat dilihat efisiensi atau tidaknya usaha peternakannya. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diangkat suatu permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Berapa besar biaya produksi pada usaha peternakan sapi perah di KUD 

“DAU”. 

2. Berapa besar pendapatan pada usaha peternakan sapi perah di KUD 

“DAU”. 

3. Berapa besar rentabilitas pada usaha peternakan sapi perah di KUD 

“DAU”. 

4. Berapa besar BEP pada usaha peternakan sapi perah di KUD “DAU”. 

5. Berapa besar Payback Period pada usaha peternakan sapi perah di KUD 

“DAU”. 
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1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui besarnya biaya produksi pada usaha peternakan sapi 

perah di KUD “DAU”. 

2. Untuk mengetahui besarnya pendapatan pada usaha peternakan sapi 

perah di KUD “DAU”. 

3. Untuk mengetahui besarnya rentabilitas pada usaha peternakan sapi 

perah di KUD “DAU”. 

4. Untuk mengetahui besarnya BEP pada usaha peternakan sapi perah di 

KUD “DAU”. 

5. Untuk mengetahui besarnya Payback Period pada usaha peternakan sapi 

perah di KUD “DAU”. 

 

1.4. Kegunaan 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan dalam perencanaan usaha peternakan sapi perah serta 

sebagai pedoman dalam pengaturan skala usaha, sehingga dapat 

meningkatkan keutungan. 

2. Sebagai bahan informasi bagi usaha peternakan sapi di KUD “DAU” 

tentang perhitungan ekonomi usaha peternakan sapi perah. 

3. Menambah pengetahuan dan ketrampilan tentang usaha peternakan sapi 

perah bagi mahasiswa dan sebagai bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 

Pengelolaan unit usaha sapi perah di KUD “DAU” dalam 

menjalankan usahanya memperoleh penerimaan dan mengeluarkan biaya 

produksi. Penerimaan yang diperoleh berasal dari penjualan susu, penjualan 

pedet, penjualan sapi, penjualan sapi jantan, penjualan sapi afkir, penjualan 

ampas bir eceran dan penjualan karung bekas sedangkan biaya produksi 

yang dikeluarkan terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya-biaya 

yang harus dikeluarkan oleh peternak untuk memelihara ternak sapi perah 

meliputi biaya untuk ternak itu sendiri antara lain : pakan, lahan sebagai 

kandang, pembelian peralatan, dan tenaga kerja. Penerimaan dan biaya 

produksi sangat mempengaruhi pendapatan maksimal salah satunya bisa 
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didapatkan melalui skala usaha yang besar diharapkan dapat mengurangi 

biaya produksi yang lebih baik sehingga diperlukan analisa usaha dalam 

memperoleh pendapatan atau keuntungan.   

Pendapatan yang diterima kemudian dilihat efisiensinya, yaitu 

dengan menghitung rentabilitas usaha, BEP dan Payback Period. 

Rentabilitas yaitu perbandingan laba yang diperoleh dengan modal usaha. 

Rentabilitas usaha digunakan untuk mengetahui kemampuan skala usaha 

untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan. BEP adalah suatu teknik 

analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, 

keuntungan dan volume kegiatan. BEP digunakan untuk mengetahui suatu 

usaha tersebut dalam keadaan tidak untung dan tidak rugi, sedangkan 

Payback Period yaitu cara untuk mengetahui kapan atau berapa lama modal 

yang ditanam akan kembali atau kapan masa pembayaran kembali dilakukan 

yaitu pada saat kas netto dapat menutup kembali seluruh ongkos proyek atau 

ongkos investasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Usaha 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 adalah satuan ternak yang setara dengan seekor sapi perah 

berdasarkan umur dan berat badan (Widodo, 1984). Sapi perah yang 

diternakkan di Indonesia pada umumnya berasal dari bangsa Friesian 

Holstein (FH) dan Peranakan Friesian Holstein (PFH), dengan ciri khusus 

warna belang hitam putih, terdapat segitiga putih di dahi, tanduk pendek, 

jinak dan tenang, tidak tahan panas, lambat dewasa, tubuh tegap serta 

mempunyai produksi susu antara 4500 – 5000 liter per laktasi atau 15 – 18 

liter per hari. Sapi PFH merupakan hasil persilangan antara sapi jawa dengan 

sapi FH yang umumnya dipelihara di Indonesia dengan ciri – ciri tidak jauh 

beda dengan sapi FH, tetapi bentuknya lebih kecil dan produksi susunya 

lebih rendah (Muljana, 1982). Blakely dan Blade (1998) menyatakan bahwa 

bangsa sapi PFH banyak sekali dikembangkan karena memiliki sifat yang 

mudah beradaptasi di tempat baru dan jumlah produksi susu banyak dengan 

kadar lemak rendah.      

Usaha ternak sapi perah di Indonesia dapat digolongkan dalam dua 

bentuk yaitu usaha sampingan dan usaha komersial. Usaha sampingan 

adalah usaha ternak yang dikelola dengan memanfaatkan waktu luang 

setelah mengerjakan usaha tani, ciri-cirinya sulit berkembang dengan pasar
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karena dipengaruhi daya dukung wilayah yang terbatas misalnya modal, 

kurangnya pemahaman teknologi dan ternak hanya sebagai tabungan 

keluarga sedangkan usaha komersial benar-benar menerapkan prinsip 

ekonomi, yaitu dengan tujuan keuntungan yang maksimal (Prawirokusumo, 

1990). Pola pemeliharaan peternakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 

kelompok yaitu :  

1. Peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan yang tradisional 

 Ketrampilan sederhana dan menggunakan bibit lokal dalam jumlah dan 

mutu yang relatif terbatas. Ternak pemakan rumput digembalakan di 

padang umum, di pinggir sawah, di pinggir sungai atau di tegalan 

sendiri. Pemeliharaan dengan cara ini dilakukan setiap hari dan 

dikerjakan oleh anggota keluarga peternak. 

2. Peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan yang semi komersial 

Ketrampilan yang dimiliki dapat dikatakan lumayan. Penggunaan bibit 

unggul, obat-obatan dan makanan penguat cenderung meningkat 

walaupun lamban. Jumlah ternak yang dimiliki 2-5 ekor ternak besar dan 

5-100 ekor tenak kecil terutama ayam. Bahan makanan berupa hasil 

ikutan panen seperti bekatul, jagung, jerami. Tujuan utama memelihara 

ternak untuk menambah pendapatan keluarga dan konsumsi sendiri. 

3. Peternak komersial 

 Usaha ini dijalankan oleh golongan ekonomi yang mempunyai 

kemampuan dalam segi modal dan sarana produksi dengan teknologi 

yang modern. Semua tenaga kerja dibayar dan makanan ternak di beli 
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dalam jumlah yang besar. Tujuan utamanya ialah mengejar keuntungan 

yang sebanyak-banyaknya (Mubyarto, 1989). 

Usaha peternakan merupakan suatu usaha kegiatan yang menerapkan 

prinsip-prinsip manajemen dan kewiraswastaan pada aspek teknis beternak 

berdasarkan ilmu peternakan yang benar agar tujuan usaha peternakan dapat 

tercapai. Kegiatan usaha peternakan ini dilandasi pada tujuan komersial 

dengan ternak sebagai alat produksinya (Rasyaf, 1994). Usaha peternakan 

sapi perah dan segi usahanya digolongkan dalam dua tipe usaha, yaitu usaha 

peternakan rakyat dan perusahaan peternakan. Peternakan rakyat merupakan 

peternakan yang dilakukan oleh petani sebagai usaha sampingan sedangkan 

perusahaan peternakan merupakan suatu bentuk pemeliharaan sapi secara 

komersial dimana semua korbanan yang berasal dari keluarga 

diperhitungkan sebagai biaya produksi (Pulungan, Pambudi dan Wardani, 

1989). Usaha peternakan sapi perah untuk tujuan komersial mempunyai ciri-

ciri produksi utamanya susu dengan kepemilikan 10 ekor atau lebih sapi 

laktasi dewasa atau memiliki jumlah keseluruhan 20 ekor atau lebih sapi 

perah campuran.  

 

2.2. Skala Usaha 

Usaha tani pada skala luas umunya bermodal besar, berteknologi 

tinggi, manajemen modern, lebih bersifat komersial dan sebaliknya usaha 

tani pada skala kecil umumnya bermodal pas-pasan, teknologinya tradisional 

dan lebih bersifat memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri (Soekartawi, 

1995). 
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Pendapatan yang tinggi dapat diperoleh dengan skala usaha yang 

besar dan didukung oleh pengoperasian usaha yang efisien. Masalah yang 

berhubungan dengan minimisasi biaya salah satunya adalah skala usaha 

ternak, dimana peternak harus memutuskan tentang besar dan volume usaha 

untuk memperoleh skala usaha yang ekonomis (Noegroho, Wisaptiningsih 

dan Fanani, 1991). Keberhasilan usaha peternakan terletak pada kemampuan 

petani peternak dalam menggabungkan beberapa faktor produksi antara lain: 

tatalaksana yang baik, besarnya skala usaha dan biaya produksi (Sudono, 

1985). 

 

2.3. Modal 

Soeharto dan Patong (1973) menyatakan bahwa secara umum modal 

diartikan sebagai barang-barang bernilai ekonomis yang digunakan untuk 

menghasilkan tambahan kekayaan atau untuk meningkatkan produksi. 

Modal adalah dana untuk memulai sesuatu perusahaan, modal dapat 

dibedakan menjadi modal tetap (fixed capital) dan modal lancar (variable 

capital). Modal tetap adalah sejumlah dana yang selalu ada di dalam 

perusahaan untuk jangka waktu panjang, sedangkan modal lancar adalah 

dana yang diserahkan oleh pemiliknya untuk jangka waktu yang terbatas 

satu tahun atau kurang (Wasis, 1992). 

Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama dengan faktor 

produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru 

(Mubyarto, 1989). Prawirokusumo (1990) menambahkan bahwa modal atau 

disebut juga investasi dalam usaha peternakan merupakan dana awal untuk 
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memenuhi suatu usaha. Peternakan pada umunya mempunyai tanah yang 

digunakan sebagai lahan usaha. Investasi yang dimiliki peternakan pada 

umumnya selain tanah, juga dapat berupa kandang beserta peralatannya, 

bibit atau ternak, pakan, obat-obatan, vaksin, mineral dan desinfektan. 

Soekartawi, Soehardjo, Dillon dan Hardaker (1986) modal usaha tani 

terdiri dari berbagai macam masukan. Berbagai penggolongan modal pada 

prinsipnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Barang-barang yang tidak mudah habis dalam sekali proses produksi, 

misalnya peralatan pertanian dan bangunan.  

2. Barang-barang yang langsung habis dalam sekali proses produksi, 

misalnya pupuk dan insektisida. 

 

2.4. Biaya Produksi  

Produksi adalah semua usaha manusia yang membawa benda ke 

dalam suatu keadaan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia (Sugiri, 1987). Biaya produksi didefinisikan sebagai pengeluaran 

yang digunakan untuk suatu proses produksi tanaman atau ternak dalam 

usaha tani dan pengeluaran total usaha tani didefinisikan sebagai semua 

biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tetapi tidak termasuk tenaga 

kerja keluarga petani (Soekartawi, dkk, 1986). Biaya produksi adalah semua 

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-

faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk 

menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut 

(Sukirno, 2003). Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu : 
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1. Biaya tetap (fixed cost), adalah biaya yang dikeluarkan untuk beberapa 

kali proses produksi bahkan harus dikeluarkan walaupun tidak 

berlangsung proses produksi. Biaya tetap terdiri dari : 

a. Biaya penyusutan, yaitu terdiri dari penyusutan ternak, penyusutan 

kandang dan penyusutan peralatan. Perhitungan penyusutan dengan 

menggunakan metode straight line, yaitu dengan rumus harga awal 

dikurangi harga akhir kemudian dibagi daya tahan. 

b. Pajak dan bunga modal, pajak yaitu kewajiban yang harus dibayar 

oleh suatu usaha sedangkan bunga modal dihitung dengan 

menjumlahkan modal tetap dan modal tidak tetap kemudian 

dikalikan bunga modal.  

2. Biaya tidak tetap (variable cost), adalah biaya operasional artinya biaya 

yang berubah tergantung pada besar kecilnya produksi yang dihasilkan. 

Biaya tidak tetap meliputi biaya variable yang teratur setiap hari seperti 

pakan dan biaya variable yang tidak teratur setiap hari seperti obat-

obatan, listrik, gaji, IB, transportasi (Prawirokusumo, 1990).  

Masalah penting dalam usaha peternakan adalah berapa jumlah input 

yang digunakan dan output yang dihasilkan dalam usaha. Input adalah 

segala sesuatu yang dimasukkan dalam proses produksi misalnya air, tanah, 

pakan ternak, benda-benda modal dan curahan tenaga kerja. Output adalah 

segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses produksi (Tjondrokusumo, 

1990). 
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2.5. Penerimaan 

Penerimaan adalah nilai uang tunai yang diperoleh produsen dari 

hasil penjualan output (Wisaptiningsih dan Haryono, 1993). Budiono (1992) 

menyatakan bahwa yang dimasksud revenue atau penerimaan adalah 

penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya.  

Siregar (1990) menyatakan bahwa penerimaan dari usaha sapi perah 

terdiri dari penjualan susu, penjualan sapi-sapi yang tidak produktif, 

penjualan anak sapi yang tidak digunakan untuk peremajaan dan dari 

penjualan pupuk kandang. Sumber penerimaan usaha sapi perah yang 

terbesar adalah dari penjulan susu. Besar kecilnya penerimaan usaha sapi 

perah sangat tergantung dari jumlah susu yang diproduksi dan harga 

penjualan susu. Sumber penerimaan dalam usaha pemeliharaan sapi perah 

ada tiga yaitu penjualan susu, penjualan sapi-sapi afkir yang tidak 

diproyeksikan untuk peremajaan dan dari penjualan kotoran sapi yang 

berupa pupuk kandang. Penerimaan yang diterima peternak pada suatu 

daerah dengan daerah lain berbeda karena dipengaruhi oleh kemampuan dan 

ketrampilan individu, kondisi lingkungan yang bervariasi, fluktuasi harga 

produk dan skala usaha (Hopkins dan Murray, 1984).  

 

2.6. Pendapatan 

Pendapatan perusahaan merupakan penerimaan yang diperoleh 

setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses 

produksi. Pendapatan suatu produk terdiri dari perbedaan antara nilai output 

dan nilai input, dimana nilai output adalah hasil yang dicapai oleh suatu 
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usaha bilamana produksinya dijual dan nilai input merupakan biaya-biaya 

yang harus dikeluarkan saat proses produksi (Winardi, 1996). 

Pappas dan Hirchey (1999) menyatakan bahwa pendapatan 

merupakan jumlah yang tersedia bagi modal atau posisi kepemilikan setelah 

pembayaran untuk semua sumber daya lain yang digunakan perusahaan. 

Soekartawi (1993) menyatakan bahwa keutungan merupakan selisih antara 

penerimaan total dengan biaya-biaya dimana biaya tersebut adalah biaya 

tetap dan tidak tetap. Keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha akan 

semakin besar bila selisih antara nilai penerimaan dan nilai biaya semakin 

besar.   

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan biaya atau 

pengeluaran. Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain skala 

usaha, pemilikan cabang usaha, efisiensi penggunaan tenaga kerja, tingkat 

produksi yang dihasilkan dan tingkat pengetahuan peternak dalam 

menangani usaha peternakan yang dikelolanya (Siregar, 1995). Soekartawi, 

dkk (1986) menyatakan bahwa selisih antara penerimaan tunai usaha tani 

dan pengeluaran tunai usaha tani disebut pendapatan tunai usaha tani (farm 

net cash flow) dan merupakan ukuran kemampuan usaha tani untuk 

menghasilkan uang tunai. Untung rugi usaha ternak sapi perah akan 

diketahui apabila biaya pokok untuk menghasilkan per liter susu dapat 

dihitung secara tepat (Anonymous, 1995a).  

Winardi (1974) menyatakan bahwa pendapatan adalah hasil berupa 

uang atau materiil lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-
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jasa manusia secara bebas. Wasis (1992) menyatakan bahwa perhitungan 

pendapatan dapat dihitung dengan : 

π = TR – TC 

Keterangan : 
π = income/pendapatan (Rp/tahun) 
TR = total revenue/total penerimaan (Rp) 
TC = total cost/total biaya (Rp) 

Noegroho, dkk (1991) menyatakan bahwa pendapatan usaha ternak 

menggambarkan imbalan yang diperoleh keluarga petani dari penggunaan 

faktor-faktor produksi kerja, pengelolaan dan modal yang diinvestasikan ke 

dalam usaha tersebut. Analisis dapat memberikan bantuan untuk mengukur 

keberhasilan usaha dan dapat digunakan untuk mengevaluasi usaha tani 

dalam satu tahun.  

Sudono (1985) menyatakan bahwa prosentase sapi laktasi merupakan 

faktor penting yang tak dapat diabaikan dalam tata laksana yang baik dalam 

suatu peternakan untuk menjamin pendapatan peternak. Peternakan sapi 

perah yang mempunyai sapi laktasi sebanyak 60% atau lebih akan 

menguntungkan. Sapi laktasi akan mampu menghasilkan pendapatan yang 

lebih besar dari biaya pakannya, namun demikian masih banyak peternakan 

sapi perah yang menderita kerugian. Penyebab kerugian tersebut adalah pada 

struktur pemilikan sapi yaitu sapi yang laktasi jumlahnya lebih sedikit 

sehingga menanggung beban yang terlalu berat yaitu memberi pakan sapi-

sapi lain yang tidak produktif. 
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2.7. Rentabilitas 

Rentabilitas (earning power) adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba, yang dapat dibedakan menjadi rentabilitas modal sendiri 

dan rentabilitas perusahaan. Rentabilitas modal sendiri dihitung dari laba 

yang disediakan oleh pemilik berbanding dengan modal sendiri, sedangkan 

rentabilitas perusahaan dihitung dari laba perusahaan berbanding dengan 

jumlah modal yang dipergunakan (Wasis, 1992). Rentabilitas suatu usaha 

menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan 

suatu usaha untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Riyanto, 

1996). 

Tingkat rentabilitas yang tinggi dapat merupakan pencerminan 

efisiensi yang tinggi pula. Mengukur efisiensi usaha dengan mendasarkan 

pada jumlah keuntungan semata-mata kuranglah tepat, sebab keuntungan 

yang tinggi tersebut belum mesti disertai tingkat rentabilitas yang tinggi 

pula. 

Analisis rentabilitas pada dasarnya lebih penting daripada masalah 

laba karena laba yang besar bukan merupakan ukuran bahwa suatu usaha 

telah dikerjakan secara efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan 

membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas 

adalah : 

1. Volume penjualan 

2. Efisiensi manajemen terutama dalam menekan biaya 
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3. Produktivitas tenaga 

4. Biaya modal 

Suatu usaha mungkin dapat memperoleh rentabilitas yang tinggi 

dibanding dengan rentabilitas rata-rata yang diperoleh oleh perusahaan lain, 

kemungkinan timbul karena monopoli, kemampuan bersaing, tingkat 

efisiensi yang lebih tinggi. Usaha dalam keadaan seperti itu mempunyai 

kemampuan untuk memperoleh laba lebih daripada laba rata-rata pada 

umumnya (Nitisemito, 1984). 

Tjiptoadinegoro (1989) menyatakan bahwa penentuan rentabilitas 

berguna untuk mengetahui hasil modal yang diputar dalam suatu usaha 

dalam kurun waktu satu tahun. Kriteria prosentase rentabilitas usaha adalah 

sebagai berikut : 

1. Rentabilitas 1-25% termasuk dalam kategori buruk 

2. Rentabilitas 26-50% termasuk dalam kategori rendah 

3. Rentabilitas 51-75% termasuk dalam kategori cukup 

4. Rentabilitas 76-100% termasuk dalam kategori baik 

5. Rentabilitas > 100% termasuk dalam kategori baik sekali 

 

2.8. Break Even Point 

 Analisa Break Even Point (BEP) adalah suatu teknik analisa untuk 

mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan 

volume kegiatan, oleh karena analisis tersebut mempelajari hubungan antara 

biaya-keuntungan-volume kegiatan maka analisa tersebut sering pula disebut 

”Cost-profit-volume analuysis”. Analisa break even point, dalam 
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perencanaan keuntungan merupakan ”profit-planning approach” yang 

mendasarkan pada hubungan antara biaya dan penghasilan penjualan 

(Riyanto, 1996). 

Break even point ini dapat berubah sesuai dengan harga pokok atau 

jumlah hasil jualnya bila harga pokok turun, agar terjadi break even point 

maka hasil harus lebih tinggi dan sebaliknya demikian pula BEP harga, bila 

hasil per satuan makin besar maka BEP kecil (Prawirokusumo, 1990). 

Harahap (1998) menyatakan bahwa Break even point berarti suatu keadaan 

di mana suatu usaha tidak mengalami laba dan tidak mengalami rugi artinya 

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi itu dapat ditutupi 

oleh penghasilan penjualan. Total biaya (tetap dan variabel) sama dengan 

total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. 

 

2.9. Payback Period 

Payback Period yaitu cara untuk mengetahui kapan atau berapa lama 

modal yang ditanam akan kembali atau kapan masa pembayaran kembali 

dilakukan yaitu pada saat kas netto dapat menutup kembali seluruh ongkos 

proyek atau ongkos investasi. Tingkat bunga tidak dihitung bila menghitung 

masa pembayaran kembali (Prawirokusumo, 1990). 

Payback Period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat 

menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau 

aliran kas neto dengan demikian payback period dari suatu investasi 

menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang 

tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya (Riyanto, 



 19

1996). Ibrahim (1998) menyatakan bahwa analisis Payback Period dalam 

studi kelayakan perlu juga ditampilkan untuk mengetahui berapa lama 

usaha/proyek yang dikerjakan baru dapat mengembalikan investasi. Semakin 

cepat dalam pengembalian biaya investasi suatu proyek, semakin baik usaha 

tersebut karena semakin lancar perputaran modal.  
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di KUD “DAU” Kecamatan DAU 

Kabupaten Malang. Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 April 

2009 sampai 30 April 2009. 

  

3.2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah diselidiki dengan 

menggambarkan keadaan subyek atau obyek saat penelitian berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya dalam bentuk studi kasus 

(case studies), yaitu memusatkan diri secara intensif dan mendalam terhadap 

suatu obyek tertentu serta mempelajarinya sebagai suatu kasus (Nawawi, 

1991).  

 

3.3. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUD ”DAU” di 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Penentuan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling 
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3.4. Analisis Data 

1. Analisa deskriptif yaitu menganalisis dengan cara menggambarkan suatu 

obyek penelitian yang sesungguhnya sehingga diperoleh hasil sesuai 

dengan yang diharapkan. Analisis deskriptif untuk mengetahui keadaan 

usaha ternak sapi perah. 

2. Analisis ekonomi atau tabulasi untuk melakukan perhitungan biaya 

produksi, penerimaan, pendapatan, rentabilitas, BEP dan Payback 

Period. Penulisan matematisnya adalah sebagai berikut : 

a. Biaya total adalah biaya tetap ditambah biaya variabel  

TC = FC + VC                                 (Nordhous dan Samuelson, 1997) 

Keterangan : 
TC = Total Cost atau Biaya Total (Rp/Tahun) 
FC = Fixed Cost atau biaya Tetap (Rp/Tahun) 
VC = Variable Cost atau Biaya Tidak Tetap (Rp/Tahun)  

b. Penerimaan total dari setiap tingkat penjualan yaitu dengan 

mengalikan harga dengan kuantitas 

TR = P x Q                                       (Nordhous dan Samuelson, 1997) 

Keterangan :  
TR = Total Revenue atau Penerimaan Total (Rp/Tahun) 
P  = Price of Quantity atau Harga Satuan (Rp) 
Q  = Quantity atau Jumlah Produk (Liter/Tahun) 

c.  Pendapatan adalah selisih total penerimaan dengan total biaya yang 

dikeluarkan oleh petani peternak   

I = TR – TC                                                    (Prawirokusumo, 1990) 

Keterangan :  
I  = Income atau Pendapatan (Rp/Tahun) 
TR = Total Revenue atau Total Penerimaan (Rp/Tahun) 
TC = Total Cost atau Total Biaya (Rp/Tahun) 
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d. Penyusutan dengan cara straight line yaitu pembagian nilai awal 

setelah dikurangi nilai akhir oleh waktu pemakaian 

D = HAw – HAk                                                                      (Prawirokusumo, 1990)                                                 

                   WP 

Keterangan :  

D  = Depresiasi 
HAw = Nilai awal barang 
HAk  = Nilai akhir pakai  
WP  = Waktu pakai 

e. Rentabilitas adalah membandingkan laba dengan modal yang 

digunakan dan dikalikan dengan 100% 

R = L   x 100%                                                             (Riyanto, 1996)                                                                                      
             M 

Keterangan : 

R  = Rentabilitas  
L  = Laba yang diperoleh selama periode tertentu 
M  = Modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tertentu 

f. Break Even Point adalah hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, 

keuntungan dan volume kegiatan  

BEP (hasil) =    Biaya Total_ 
                        Harga output  
BEP (harga) = Biaya total              (Prawirokusumo, 1990) 

                                  Hasil  

g.  Payback Period adalah suatu cara untuk mengetahui kapan atau 

berapa lama modal yang ditanam akan kembali 

 P = C                                                                (Prawirokusumo, 1990)                                                                                        
             E  

Keterangan : 
P = Payback Period (Periode pengembalian) 
C = Modal/investasi  
E  = Pendapatan 
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3.5. Definisi Operasional 

1. Usaha peternakan sapi perah adalah usaha dalam bidang peternakan 

yang produk utamanya adalah susu.  

2. Sapi laktasi adalah sapi betina dewasa yang sedang berproduksi. Satu 

masa laktasi dihitung 305 hari. 

3. Modal usaha adalah total modal tetap ditambah dengan modal tidak 

tetap. 

4. Produksi adalah suatu proses pendayagunaan segala sumber yang 

tersedia untuk mewujudkan hasil yang terjamin kualitas dan kuantitasnya 

serta terkelola dengan baik sehingga berupa komoditi yang dapat 

diperdagangkan. 

5. Biaya produksi adalah  semua pengeluaran yang diperlukan untuk 

menghasilkan output dalam suatu proses produksi yang dinilai dalam 

satuan rupiah. 

6. Penerimaan adalah hasil kali antara jumlah output dengan harga output. 

7. Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya 

yang dinilai dengan satuan rupiah. 

8. Penyusutan adalah penurunan nilai faktor-faktor produksi akibat 

penggunaan dalam proses. 

9. Rentabilitas adalah kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. 

10. Break Even Point (BEP) adalah suatu keadaan dimana suatu usaha tidak 

untung maupun tidak rugi, dengan kata lain imbang. 
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11. Payback Period adalah suatu cara untuk mengetahui kapan atau berapa 

lama modal yang ditanam akan kembali. 
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BAB IV 

HASIL DAN EVALUASI KEGIATAN 

 

4.1. Keadaan Umum KUD “DAU” 

4.1.1. Sejarah Singkat KUD “DAU” 

Berdasarkan INPRES No. 4 Tahun 1973 dan SK Bupati KDH 

Tk.II Kabupaten Malang No. 2073/K/73 tanggal 20 Oktober 1973 di 

wilayah Kecamatan Dau didirikan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) 

yang memiliki unit usaha penyaluran pupuk. Tahun 1978 BUUD 

berubah bentuk usaha menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) dengan 

dasar INPRES No. 2 Tahun 1978. Pada tanggal 9 September 1979 

KUD pertama kalinya mengadakan Rapat Anggota dengan 

keputusan sebagai berikut : 

1. Pemberian nama KUD DAU (“Dadio Ayeming Urip”) 

2. Menunjukan lima orang pengurus KUD “DAU”, diantaranya : 

- Widayat Abdul Gani 

- Soeharyono 

- Joni Subagyo 

- Ramidjan 

- Soetrisno Adiwijaya 

KUD DAU saat ini telah memiliki legalitas hukum yaitu : 

1. BH: NO. 4373A/II/80 

2. NPWP: 01.236.083.0-623.000 

3. PKP: 01.286.083.0-623.000 
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4. SIUP: 55/13-25/PM/92 

5. TDP:132426000031 

6. MD: 205113003416 

Prestasi yang telah diraih KUD DAU antara lain : 

1. Tahun 1892: sebagai KUD model 

2. Tahun 1990: sebagai KUD mandiri 

3. Tahun 1991: sebagai KUD terbaik se-Kabupaten Malang 

4. Tahun 1992: sebagai KUD terbaik se-Jawa Timur 

5. Tahun 1995: sebagai KUD terbaik Nasional 

6. Tahun 1996: sebagai KUD teladan 

7. Tahun 2002: sebagai KUD berprestasi Nasional 

8. Tahun 2003: sebagai KUD berprestasi Nasional 

9. Tahun 2004: sebagai KUD berprestasi Nasional 

10. Tahun 2006: sebagai KUD berprestasi Peringkat I Jawa Timur 

4.1.2.  Bidang Usaha KUD “DAU" 

KUD DAU mulanya bergerak dibidang TRI (Tebu Rakyat 

Intensif), namun pada perkembangannya telah mengembangkan 

usahanya kebidang lain yang mendukung, bisa disebut sebagai 

Koperasi Serba Usaha, mempunyai kegiatan unit usaha yang 

meliputi: 

a. Unit Usaha Industri 

• Unit pengelolaan susu pasteurisasi 

• Unit pengelolaan makanan ternak  

b. Unit Usaha Pemasaran 
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• Unit susu 

• Unit pertokoan 

• Unit pengadaan pakan 

c. Unit Usaha Perkreditan 

• Unit simpan pinjam 

d. Unit Jasa lain-lain 

• Unit sapi perah 

• Unit Rumah Potong Hewan (RPH) 

• Unit jasa rekening listrik 

• Unit TRI (Tebu Rakyat Intensif) 

e. Unit Usaha Otonom 

• Unit pembesaran sapi perah 

• Unit pelayanan simpan pinjam 

4.1.3. Keadaan Umum Peternakan 

Koperasi Unit Desa DAU terletak di Desa Mulyoagung, 

tepatnya di Jalan Sidomakmur No. 26 Desa Mulyoagung Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang Jawa Timur. Wilayah kerja KUD DAU 

meliputi : tempat wisata, kerajinan, perkebunan dan peternakan. Luas 

wilayah kerja KUD DAU adalah 5.725.502 Ha meliputi 10 desa Unit 

usaha sapi perah KUD DAU terletak di Dusun Semanding Desa 

Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Peternakan ini 

berjarak 3 Km dari KUD DAU, dan berada agak jauh dari 

pemukiman penduduk yaitu sebelah utara 100 meter dan sebelah 

barat berjarak 300 meter. Sesuai dengan pendapat Siregar (1990) 
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yang menyatakan bahwa pemilihan lokasi kandang hendaknya tidak 

berdekatan dengan pemukiman penduduk atau prasarana umum 

(sekolah, masjid dan lain-lain) dan masih memungkinkan untuk 

perluasan kandang. Peternakan  ini berada pada ketinggian 850 meter 

diatas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 18˚C sampai 25˚ C dan 

kelembaban udara rata-rata 60-70 persen, seperti yang dikatakan 

Siregar (1995), bahwa suhu ideal untuk sapi perah adalah 15˚ C 

sampai 24˚ C dengan ketinggian sekitar 750-1250 meter diatas 

permukaan laut. Apabila dilihat dari kondisi topografi, maka lokasi 

tersebut sudah tergolong ideal untuk pemeliharaan sapi perah, 

dengan kondisi temperatur yang rendah, maka akan berpengaruh 

pada peningkatan produksi susu. Widodo dan Ngapuli (1989) 

menyatakan bahwa suhu lingkungan yang mencapai 210C 

mengakibatkan ternak depresi terhadap konsumsi pakan, aktivitas 

kelenjar thyroid serta penurunan produksi susu. Produksi susu akan 

menurun apabila temperatur lingkungan mencapai 270C. 

Pemerintah memberikan bantuan kepada KUD-KUD yang 

telah memiliki prestasi tingkat nasional. Berbagai bantuan yang 

ditujukan kepada masyarakat tani semata-mata dimaksudkan untuk 

menumbuhkan swadaya dan swakarsa masyarakat dalam 

pembangunan, maka berbagai bantuan pembangunan diarahkan 

dalam bantuan langsung kepada masyarakat. Salah satu perjanjian 

tersebut adalah pengalihan keturunan sapi bantuan pada keturunan 

kedua, yaitu dialihkan ke peternak anggota KUD DAU, dengan 
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pengalihan ini, bantuan dapat diterima dan dikelola langsung oleh 

masyarakat tani, untuk inilah diperlukan kebersamaan dan kesamaan 

presepsi dan berbagai unsur pelaku pembangunan, termasuk 

perguruan tinggi.  

Sapi perah dipelihara dengan sistem pemeliharaan secara 

intensif. Kondisi ternak berdasarkan satuan ternak (animal unit) sapi 

dewasa > 2 tahun = 1 satuan, sapi muda 1-2 tahun = 0,5 satuan, anak 

sapi < 1 tahun = 0,25 satuan (Prodjodiharjo, 1989). Sampai saat 

dilaksanakan kegiatan ini komposisi sapi yang ada adalah 15 ekor 

induk laktasi, 5 ekor induk kering, 1 ekor dara dan 12 ekor pedet. 

Gambaran jumlah ternak tersebut pada unit usaha sapi perah KUD 

DAU dapat dilihat pada tabel 1, sedangkan rincian komposisi dan 

jumlah ternak tahun 2006 sampai 2008 dapat dilihat pada lampiran 3. 

Tabel 1. Komposisi Ternak pada  Unit Usaha Sapi Perah KUD 
DAU Tahun 2008  

No Komposisi Ternak 
Jumlah 
(ekor) 

Satuan 
Ternak 

Presentase 
(%) 

1. Sapi Dewasa    
 � Induk Laktasi 15 15 45,45 
 � Induk Kering 5 5 15,15 
 � Pejantan    

2. Sapi Dara 1 0,5 3,03 
3. Pedet    
 � Jantan 7 1,75 21,21 
 � Betina 5 1,25 15,16 

  TOTAL 33 23,5 100 
Sumber: Data primer diolah 2009 

 

4.2.  Tatalaksana Pemeliharaan Sapi Perah 

Bangsa sapi perah yang dipelihara adalah bangsa sapi Friesian 

Holstein (FH) yang merupakan bantuan pemerintah dalam program APBN 
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(Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sapi ini didatangkan langsung dari 

Australia, sehingga bibit sapi perah itu memiliki keturunan genetik yang 

berkualitas dan diharapkan dapat meningkatkan mutu genetik ternak dan 

produksi susu. Anonymous (2002) menyatakan bahwa, calon induk yang 

baik antara lain :  

1.  Berasal dari induk yang menghasilkan air susu tinggi 

2.  Kepala dan leher sedikit panjang, pundak tajam, badan cukup panjang, 

punggung dan pinggul rata, dada dalam dan pinggul lebar 

3.  Jarak antara kedua kaki belakang dan kedua kaki depan cukup lebar 

4.  Pertumbuhan ambing dan puting baik 

5.  Jumlah puting tidak lebih dari empat dan letaknya simetris serta  

6.  Sehat dan tidak cacat. Memperhatikan ciri-ciri yang disebutkan diatas 

maka diharapkan keturunannya menghasilkan produksi susu yang tinggi 

pula. 

Menurut Syarief dan Sumoprastowo (1985) sapi jenis Friesian 

Holstein mempunyai kemampuan menghasilkan susu yang lebih banyak 

daripada jenis sapi perah lainnya. Produksi susu sapi Friesian Holstein 

mencapai 5.982 liter/laktasi dengan kadar lemak 3,7 persen. Anonymous 

(2003) menyatakan bahwa jenis sapi perah FH tidak tahan panas, tetapi 

mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, walaupun sapi perah FH 

memiliki daya tahan panas yang rendah pada kenyataannya sapi tersebut 

mempunyai daya tahan yang cukup tinggi terhadap jenis bahan pakan 

setempat.   
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Pemeliharaan sapi perah di tempat penelitian dilakukan secara 

intensif, yaitu ternak dikandangkan terus-menerus dengan pemberian pakan 

sesuai kebutuhan. Siregar (1995) menyatakan bahwa hampir selama 

hidupnya sapi perah berada dalam kandang, hanya kadang-kadang saja sapi 

perah di bawa keluar kandang.  

Kandang merupakan salah satu sarana pokok yang langsung maupun 

tidak langsung menentukan keberhasilan usaha ternak sapi perah. Model 

kandang yang digunakan adalah kandang konvesional dengan sistem 

kandang ganda, yaitu terdiri dari dua baris secara berhadapan (head to head) 

sapi saling berhadapan dan dibatasi tempat pakan dan minum serta jalan 

kecil berukuran lebar 80 cm. Siregar (1990) menyatakan jumlah sapi perah 

lebih dari 10 ekor, lebih baik menggunakan kandang konvesional dengan 

tipe dua baris (ganda). Kandang yang dibuat dengan dinding terbuka tanpa 

sekat dan tinggi atap 2,75 meter, hal ini dimaksudkan agar sirkulasi udara 

dapat berjalan dengan baik, sehingga udara dalam kandang selalu dalam 

keadaan segar. Sesuai dengan pendapat Anonymous (1995b), yaitu kandang 

tidak perlu dibatasi dengan dinding agar sirkulasi udara dapat berjalan 

dengan baik serta memudahkan dalam pemeriksaan kandang. 

Adi, Rosdiana, Setiawan Budi dan Sudono (2003) menyatakan 

bahwa kandang sapi perah yang baik adalah kandang yang sesuai dan 

memenuhi persyaratan kebutuhan serta kesehatan sapi perah. Persyaratan 

umum kandang untuk sapi perah adalah : 
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1. Sirkulasi udara cukup dan mendapat sinar matahari, sehingga kandang 

tidak lembab. Kelembaban ideal yang dibutuhkan sapi perah adalah 60 

persen sampai 70 persen. 

2. Lantai kandang selalu kering. 

3. Tempat pakan yang lebar, sehingga memudahkan sapi dalam 

mengkonsumsi pakan yang disediakan.  

4. Tempat air dibuat secara ad libitum, agar selalu tersedia setiap hari.  

Siregar (1995) menyatakan bahwa persyaratan kandang antara lain : 

memberikan kenyamanan bagi ternak, memenuhi syarat kesehatan, mudah 

dibersihkan serta memberikan kemudahan bagi pekerja kandang untuk 

melakukan pekerjaannya sehingga efisiensi kerja dapat terlaksana.  

Lantai kandang terbuat dari semen yang dialasi dengan karpet karet 

dengan ukuran (1,5 x 2,5) meter. Kelebihan lantai tersebut yaitu tidak licin 

karena mempunyai motif garis vertikal, mudah dibersihkan, lunak dan 

nyaman bagi ternak. Lantai kandang dari semen atau batu dimaksudkan agar 

alas kandang tetap kering dan tidak menyebabkan sapi mudah terserang 

penyakit karena mikroba menyukai tempat yang basah, misalnya selesai 

dimandikan langsung diperah maka akan ditemukan banyak mikroba. 

Kualitas susu menurun atau menjadi cepat rusak apabila telah tercemar 

mikroba. Lantai kandang dibuat miring dengan kemiringan kurang lebih 2-3 

cm ke arah selokan dengan tujuan memudahkan pembersihan. Kandang 

yang selalu basah menyebabkan sapi yang berbaring menjadi basah sehingga 

dapat menyebabkan gangguan pernafasan (Anonymous, 1995b). Kemiringan 

lantai kandang 2 cm, ini sama dengan pendapat Siregar (1995) yang 
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menyatakan bahwa kemiringan kandang lantai 2 cm persatu meter. 

Pembuatan selokan belakang kandang untuk memudahkan dalam 

pembersihan limbah. Lebar selokan 30 cm, kedalaman 27 cm. Menurut 

Siregar (1995) bahwa lebar selokan antara 30-40 cm dan kedalamannya 20-

25 cm. Selokan kandang berada dibelakang tiap-tiap kandang dengan tipe 

gutter with steel rid yaitu selokan yang tertutup papan kayu dimana saat 

kandang dibersihkan tutup selokan dibuka. Selokan tersebut hanya berfungsi 

untuk mengalirkan air. 

Atap kandang yang digunakan adalah genting, hal ini sesuai dengan 

pendapat yang menyatakan bahwa atap yang ideal adalah genting karena 

genting mudah didapat, mempunyai sifat mudah menyerap panas dan sulit 

untuk melepas panas sehingga tidak menambah panas pada siang hari, tahan 

lama dan diantara genting terdapat celah-celah sehingga sirkulasi udara 

cukup baik. Kandang dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum, 

yang bertujuan untuk menghindari persaingan sapi dalam mengkonsumsi 

pakan, tempat pakan hijauan dipisahkan dengan tempat minum agar tidak 

tercampur (Anonymous, 2002).  

Pembersihan kandang dilakukan sekali sehari bersamaan dengan 

proses memandikan sapi, yaitu setelah kegiatan pemerahan pertama pukul 

06.00 WIB. (Sarwiyono, Surjowardojo dan Susilorini, 1990) menyatakan 

bahwa penanganan kebersihan merupakan suatu kegiatan yang penting 

untuk mendapatkan perhatian, mengingat bahwa produk susu merupakan 

suatu bahan yang mudah mengalami pencemaran oleh berbagai material. 

Pembersihan kandang pada usaha peternakan sapi perah ini meliputi : 
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pembersihan lantai kandang, kotoran sapi, sisa-sisa pakan, serta 

pembersihan selokan, hal ini dilakukan agar susu segar hasil pemerahan 

tidak tercemar mikroorganisme dan terkontaminasi oleh bau kotoran ternak, 

apabila susu tercemar oleh mikroorganisme, akan berakibat pada penurunan 

mutu produksi susu yang dihasilkan. 

Pakan Konsentrat diberikan 2 kali sehari, yaitu pagi sebelum 

pemerahan dan siang hari, sesuai dengan pendapat Siregar (1995) bahwa 

sebelum dilakukan pemerahan pakan konsentrat sebaiknya diberikan agar 

sapi dalam keadaan tenang pada saat diperah. Pemberian pakan konsentrat 

sebelum diperah bertujuan untuk mempermudah penanganan pemerahan, hal 

ini disebabkan perhatian sapi akan tertuju pada pakan konsentrat sehingga 

produksi susu menjadi lebih meningkat.  

Pakan konsentrat FORMADA diberikan dengan cara dicampur 

dengan air minum. Pemberian pakan konsentrat dibedakan antara sapi dara 

dan sapi laktasi yang dilakukan dua kali sehari, sedangkan untuk pakan 

hijauan diberikan 3 kali sehari, hal ini sejalan dengan pendapat Siregar 

(1990) yang menyatakan bahwa frekwensi pemberian ransum yang semakin 

sering dilakukan akan semakin baik hasilnya. Sapi perah laktasi yang diberi 

pakan dua kali sehari akan memproduksi susu yang lebih banyak 

dibandingkan dengan sapi perah yang hanya diberi pakan sekali sehari. 

Pemberian konsentrat bertujuan untuk meningkatkan kualitas nutrisi 

yang dikonsumsi sapi perah karena nutrisi yang terkandung dalam hijauan 

tidak tercukupi. Pemberian konsentrat dilakukan sebelum pemberian hijauan 

dan dicampur dengan air minum, hal ini bertujuan agar sapi perah 
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menghabiskan konsentrat tersebut. Menurut Siregar (1995) pakan sapi perah 

terutama untuk induk sapi yang sedang berproduksi susu, terdiri dari 

sejumlah hijauan dan konsentrat. Hijauan dan konsentrat ini harus diberikan 

dalam perimbangan tertentu agar produksi dan kualitas susu yang tinggi 

dapat dicapai. 

 Hijauan yang berkualitas sedang memiliki ciri-ciri: 

•  Protein kasar berkisar antara 5-10 persen dari bahan kering 

•  Energi berkisar antara 41-50 persen TDN dari bahan kering. 

•  Kalsium sekitar 0,3 persen. 

Hijauan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah 

rumput alam, rumput lapangan, rumput gajah, rumput bengala dan rumput 

kultur lainnya. Di unit usaha sapi perah KUD DAU hijauan yang digunakan 

adalah hijauan tebon jagung yang termasuk berkualitas sedang. 

Pemberian air minum untuk sapi perah di unit usaha KUD DAU 

dilakukan secara tidak terbatas atau ad-libitum. Pemberian air minum 

disajikan terpisah dengan konsentrat dan diberikan secara tidak terbatas 

dalam keadaan segar. Faktor lain yang mempengaruhi pemberian air minum 

adalah pakan, kelembaban serta suhu daerah tersebut (Sarwiyono, dkk, 

1990). 
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Pemberian pakan untuk masing-masing sapi perah pada unit usaha 

sapi perah KUD DAU tercantum dalam tabel 2 dibawah ini : 

Tabel 2. Kebutuhan Pakan Sapi Perah Per Ekor Per Hari pada Unit 
Usaha Sapi Perah KUD DAU 

Kebutuhan (Kg/Ekor/Hari) Jenis Pakan 
Laktasi Dara Kering Pedet 

Hijauan 16 14 14 1 
Konsentrat FORMADA 8 3 3 1 
Susu - - - 5 

Sumber: Data primer diolah 2009 

Sapi perah diberi tambahan vitamin dan mineral yang terdapat 

didalam konsentrat FORMADA yang bermanfaat untuk meningkatkan 

stamina ternak, sedangkan perawatan pada pedet rata-rata dilakukan selama 

3 bulan sejak pedet dilahirkan, setelah itu pedet dijual.  

Pemerahan dilakukan dua kali sehari yaitu pagi hari pukul 04.30 

WIB dan siang hari pukul 14.00 WIB. Interval pemerahan antara 10 jam dan 

14 jam, tetapi pada kenyataanya produksi susu untuk sore hari lebih sedikit 

jika dibandingkan dengan produksi pagi hari. Hadiwiyoto (1994) 

menyatakan bahwa hasil susu yang diperoleh setiap kali pemerahan selalu 

berbeda baik dalam hasil, jumlah, sifat maupun komposisinya. Perbedaan ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : jenis hewan dan 

keturunannya, pertumbuhan, umur hewan, panjang masa laktasi, kesehatan 

hewan, jenis dan macam pakan, pengaruh musim dan manajemen 

pemerahan. Pemerahan dilakukan didalam kandang, dengan lama 

pemerahan 5-7 menit per ekor pada pagi hari dan lama pemerahan pada 

siang hari 3-7 menit per ekor tergantung jumlah produksi susu, artinya 

semakin tinggi produksi susu maka waktu pemerahan juga semakin panjang, 

sesuai dengan petunjuk Sarwiyono, dkk (1990) yang menyatakan bahwa 
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waktu yang efektif untuk pemerahan adalah 7-8 menit per ekor, dengan 

demikian maka waktu pemerahan yang dilakukan sudah sesuai dengan 

literatur. 

Karyawan memberi pakan konsentrat sebelum dilakukan pemerahan 

agar sapi yang diperah dalam keadaan tenang pada saat proses pemerahan. 

Akan tetapi ekor pada sapi yang akan diperah tidak dilakukan pengikatan. 

Sesuai petunjuk Siregar (1995) bahwa sebelum dilakukan pemerahan ekor 

yang selalu mengibas-ngibas hendaknya diikat agar tidak mengganggu 

pemerahan. Ekor yang tidak diikat menyebabkan ekor selalu mengibas-

ngibas, akibatnya susu pada unit sapi perah KUD DAU ini sering terkena 

cipratan kotoran sapi. Susu yang terkena cipratan kotoran akan 

menyebabkan peningkatan jumlah bakteri, sehingga berpengaruh pada 

rendahnya harga jual susu. tidak dilakukannya pengikatan ekor disebabkan 

oleh keterbatasan waktu.  

Pemerahan dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan 

tangan, metode yang digunakan adalah strippen atau stripping dan whole 

hand, pada awal pemerahan metode yang dipakai adalah stripping dan 

membuang beberapa curahan susu yang pertama kali keluar, kemudian 

diikuti dengan metode whole hand. Pemerahan dilakukan pada puting bagian 

depan diikuti bagian belakang. Posisi tukang perah disebelah kanan sapi 

perah. Syarief dan Sumoprastowo (1995) menjelaskan bahwa metode whole 

hand adalah yang terbaik karena puting tidak bertambah panjang. Strippen 

dilakukan untuk pemerahan penghabisan dan untuk puting yang kecil dan 

pendek, setelah pemerahan tidak dilakukan teat dipping (puting dicelupkan 
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kedalam larutan desinfektan) tetapi hanya dilakukan pencucian dengan air 

biasa hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya mastitis karena 

terjadi perkembangbiakan bakteri pada puting. Sarwiyono, dkk (1990) 

menyatakan bahwa selain dibersihkan dengan air atau lap bersih  melakukan 

pembersihan ambing terlebih dahulu, yang mengandung desinfektan masih 

diperlukan pencelupan puting kedalam desinfektan yang lebih pekat untuk 

mencegah penyebaran penyakit terutama mastitis.  

 Rata-rata produksi susu di unit usaha sapi perah KUD DAU adalah 

6-7 ltr/ekor/hari. Jumlah produksi susu pada unit usaha sapi perah KUD 

DAU dari tahun 2006 sampai 2008 dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Jumlah Produksi Susu pada Unit Usaha Sapi Perah KUD DAU 
Tahun Produksi Susu 
2006 84.635,5 
2007 77.768 
2008 55.568,5 

Sumber: Data primer diolah 2009 

Rata-rata jumlah susu yang diterima KUD DAU 9500 ltr/hari. 

Jumlah setoran peternak dari tahun 2006 sampai 2008 dapat dilihat pada 

tabel 4. Harga susu yang diperoleh peternak ditentukan oleh koperasi 

berdasarkan Fat dan BJ. Harga yang diperoleh peternak berkisar Rp 2900/ltr. 

Tabel 4. Jumlah Setoran Peternak dari Tahun 2006 sampai 2008 
Tahun Setoran Susu 
2006 1.866.074 
2007 1.745.535 
2008 1.968.906 

Sumber: Data primer diolah 2009 

Susu hasil pemerahan ditampung dalam milk can dengan kapasitas 

40 liter dan 42 liter, kemudian susu tersebut akan diambil oleh petugas dari 

KUD DAU dengan menggunakan mobil pick up yang membawa tangki, 
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adapun susu didalam milk can tersebut diambil beberapa liter untuk dihitung 

kualitasnya (fat dan BJ susu) kemudian dituang ke dalam tangki dengan 

kapasitas 1500 liter. 

Perkawinan pada unit usaha sapi perah KUD DAU adalah dengan IB 

(Inseminasi Buatan). Perkawinan dilakukan pertama kali pada saat sapi 

perah sebelum dikirim ke Indonesia. Perkawinan berikutnya dilakukan di 

unit usaha sapi perah KUD DAU pada saat sapi birahi yang rata-rata tiga 

bulan setelah pedet lahir. Sesuai dengan pendapat Siregar (1990) yang 

menyatakan bahwa perkawinan adalah 50 hari sampai 85 hari setelah 

melahirkan. Mengawinkan sapi perah laktasi yang terlalu lama setelah 

melahirkan akan mengakibatkan pada calving interval yang terlalu panjang 

dan hal ini dapat mengurangi efisiensi ekonomis dalam pemeliharaan sapi 

perah. 

Perkawinan dengan menggunakan IB dianggap lebih baik daripada 

menggunakan pejantan, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya perkawinan 

yang berhasil setelah dilakukan 1-2 kali perkawinan dengan menggunakan 

IB. Kekurang telitian dalam mendeteksi birahi akan mempengaruhi 

keberhasilan perkawinan dan produksi ternak. 

Sapi perah sebelum dikirim ke Indonesia telah dilakukan IB di 

Australia terhadap 36 ekor sapi tersebut, namun kenyataannya 22 ekor 

dinyatakan bunting, dengan umur kebuntingan bervariasi antara 3 bulan 

hingga 6,5 bulan dan 14 ekor tidak bunting, sehingga untuk meningkatkan 

jumlah yang bunting dilakukan IB pada sapi dara yang sedang birahi yaitu 
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sejumlah 2 ekor, dan sekarang ini pada bulan Agustus 2008 terdapat 2 ekor 

yang dinyatakan bunting. 

Karyawan pada unit usaha KUD DAU selalu megawasi sapi perah 

yang dipeliharanya jikalau ada sapi perah yang mengalami birahi. Menurut 

Sudono (1985) tanda-tanda birahi pada sapi perah meliputi : 3 A (abang, 

abuh, anget), yaitu keadan dimana pada vulva sapi terlihat merah, bengkak, 

apabila disentuh terasa hangat serta sapi kelihatan gelisah berarti sapi sedang 

birahi, jika terdapat tanda-tanda birahi pada ternak seperti yang telah 

disebutkan diatas, maka karyawan pada unit usaha sapi perah KUD DAU 

langsung memanggil petugas Inseminasi Buatan. 

 

4.3. Modal 

Modal dalam pengertian ekonomi adalah barang atau uang bersama 

dengan faktor produksi lain, tenaga kerja serta pengelolaan guna 

menghasilkan barang-barang baru bersifat lain yaitu produksi peternakan 

(Fanani, 1994). Modal yang dipergunakan pada unit usaha sapi perah KUD 

DAU ini diperhitungkan dari modal tetap dan modal kerja. Modal tetap pada 

unit usaha sapi perah KUD DAU tersebut terdiri dari biaya pembelian 

ternak, peralatan, kendaraan dan biaya pembuatan kandang, sedangkan 

modal kerja terdiri dari biaya pakan, tenaga kerja tetap dan obat-obatan. 

Bunga modal diperhitungkan berdasarkan bunga Bank Rakyat Indonesia 

(BRI) yaitu sebesar 16% pada tahun 2006 dan 2007 sedangkan pada tahun 

2008 bunnga bank 14%. Struktur modal pada unit usaha sapi perah KUD 
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DAU tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 5, sedangkan rekapitulasi modal 

tahun 2006 sampai 2008 dapat dilihat pada lampiran 4.  

 
Tabel 5. Struktur Modal Usaha pada Unit Usaha Sapi Perah KUD DAU 

Tahun 2008 

Jenis Modal 
Jumlah 

(Rp) 
Presentase 

(%) 
I.     Modal Tetap   
       1. Ternak 112.500.000 32,7 
       2. Sewa Kandang  5.000.000 1,45 
       3. Peralatan 7.595.000 2,21 
       4. Kendaraan 20.000.000 5,82 
       Total Modal Tetap 145.095.000 42,2 
II.   Modal Tidak Tetap   
       1. Pakan  181.375.000 52,7 
       2. Tenaga Kerja 16.800.000 4,88 
       3. Obat-obatan 643.000 0,19 
       Total Modal Tidak Tetap Tetap 198.818.000 57,8 
TOTAL MODAL 343.913.000 100 
Bunga Modal  48.147.820  

Sumber: Data Primer Diolah 2009 

Tabel 5 menunjukkan bahwa alokasi penggunaan modal untuk 

pembelian ternak sebesar 32,7%. Modal untuk penyediaan bahan pakan 

ternak mencapai 52,7% dari total modal. Besarnya biaya terhadap pakan, 

karena pakan diperlukan secara terus menerus dalam jumlah yang besar 

dengan kualitas baik untuk mempertahankan produksi susu.  

 

4.4. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk 

keperluan perusahaan, dapat dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya 

tidak tetaap (Widodo dan Ngapuli, 1989). Biaya produksi yang dikeluarkan 

pada unit usaha sapi perah yang terdiri atas : 
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1. Biaya tetap (fixed cost) terdiri atas :  biaya penyusutan ternak, peralatan, 

kendaraan, kandang, pajak, bunga modal dan biaya tenaga kerja. 

2. Biaya tidak tetap (variable cost) terdiri atas : pakan, obat-obatan, 

transportasi, dan listrik kandang.  

Rekapitulasi biaya produksi pada unit usaha sapi perah KUD DAU 

selama tahun 2006 sampai 2008 dapat dilihat pada lampiran 14. Biaya tetap 

adalah biaya yang tidak berubah jumlahnya meskipun jumlah output pada 

proses produksi berubah, biaya tetap mengalami penyusutan setiap 

tahunnya. Lampiran 14 menunjukkan jenis biaya yang termasuk dalam biaya 

tetap mempunyai proporsi sebagai berikut, yaitu : biaya penyusutan ternak 

berkisar antara 1,38% sampai 3,09%, penyusutan peralatan berkisar antara 

0,1% sampai 0,13%, penyusutan kendaraan berkisar 0,18% sampai 0,23%, 

dan penyusutan kandang berkisar antara 0,41% sampai 0,53%. Perhitungan 

dengan menggunakan analisa usaha finansial, besarnya bunga modal perlu 

diikut sertakan dalam analisa perhitungan biaya dengan asumsi bahwa 

modal yang ditanam oleh KUD diperoleh dari pinjaman kepada bank dengan 

bunga yang berlaku saat ini. Besarnya proporsi bunga modal dipengaruhi 

oleh besarnya modal yang digunakan dan tingkat suku bunga kredit yang 

berlaku. Tenaga kerja tetap pada unit usaha sapi perah KUD DAU terdiri 

dari : koordinator kandang, tenaga perah dan pekerja kandang. Jumlah 

tenaga kerja dan gaji dapat dilihat pada lampiran 8.  

  Biaya tidak tetap adalah biaya yang jumlahnya berubah jika jumlah 

output pada proses produksi berubah. Biaya tidak tetap menunjukkan adanya 

penurunan serta peningkatan, hal ini disebabkan karena jumlah ternak yang 



 43

dipelihara dari tahun ke tahun berbeda jumlahnya sehingga akan 

mempengaruhi besar kecilnya biaya pakan serta biaya kesehatan hewan 

akibat dari fluktuasi jumlah ternak yang di pelihara KUD dari tahun ke 

tahun. Besar kecilnya biaya tidak tetap tergantung dari besar kecilnya 

tingkat produksi atau output yang dihasilkan, sedangkan produk yang 

dihasilkan dipengaruhi oleh jumlah ternak dan harga setiap komponennya 

antara lain : biaya pemberian pakan dan biaya kesehatan hewan (Soekartawi, 

1993).  

Biaya yang termasuk biaya tidak tetap pada unit usaha sapi perah 

KUD DAU meliputi : biaya pembelian pakan sebesar Rp. 117.346.200,- 

sampai Rp. 181.375.000,-, biaya pembelian obat-obatan sebesar                 

Rp. 643.000,- sampai Rp. 1.193.000,-, transportasi sebesar Rp. 10.337.500,- 

sampai Rp. 15.230.000,- dan pembayaran listrik kandang hanya pada tahun 

2008 sebesar Rp. 80.000,-    

 

4.5. Penerimaan 

Penerimaan adalah nilai produk total usaha dalam jangka waktu 

tertentu. Hasil penjualan, kemudian dinyatakan dengan sejumlah uang 

(Soekartawi, 1995). Penerimaan dari unit usaha sapi perah KUD DAU 

terdiri dari : penjualan susu, penjualan pedet, penjualan sapi, penjualan sapi 

jantan, penjualan sapi afkir, penjualan ampas bir eceran dan penjualan 

karung bekas dapat dilihat pada tabel 6. 
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Tabel 6.  Penerimaan pada Unit Usaha Sapi Perah KUD DAU dari 
Tahun 2006 sampai 2008 (Rp/Th) 

No Uraian   Tahun    
    2006 2007 2008 
1 Penjualan susu 197637500 288271600 580877700 
2 Penjualan pedet 41200000 20662500 - 
3 Penjualan sapi 36600000 30500000 24400000 
4 Penjualan sapi jantan - 8000000 - 
5 Penjualan sapi afkir 26000000 26000000 - 
6 Penjualan ampas bir eceran 1600000 1600000 - 
7 Penjualan karung bekas 1825000 1825000 - 

  TOTAL 304862500 376859100 605277700 
Sumber: Data Primer Diolah 2009  

Tabel 6 menunjukkan bahwa penerimaan dari penjualan susu dari 

tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, ini 

dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan dan harga jual susu. Tujuan 

pemeliharaan sapi perah adalah memperoleh suatu hasil dari pejualan susu, 

maka penerimaan terbesar adalah dari penjualan susu berkisar antara Rp. 

197.637.500,- atau Rp. 580.877.700,-.  

Jumlah penerimaan ditentukan dengan mengalikan jumlah produk 

yang terjual dengan harga. Harga susu segar yang ditetapkan KUD DAU 

dipengaruhi oleh perubahan harga bahan pakan serta biaya produksi lainnya. 

Pemasaran merupakan kegiatan usaha yang mempunyai peran membawa 

hasil peternakan dari peternak kepada konsumen akhir (Rasyaf, 1994). 

Pemasaran adalah suatu kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhan serta keinginan seseorang melalui proses pertukaran (Riyanto, 

1996).  

Produksi susu segar dari unit usaha sapi perah KUD DAU semuanya 

dipasarkan melalui unit pemasaran (pertokoan) KUD DAU. Hasil produksi 

susu dari unit usaha sapi perah KUD DAU ditampung melalui pos 
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penampungan yang telah disediakan oleh pihak koperasi, dan oleh pihak 

koperasi selain susu diolah menjadi susu pasteurisasi juga dijual ke 

konsumen langsung dan pabrik pengolahan susu seperti PT. Nestle. 

Unit usaha sapi perah KUD DAU menyetorkan susu kepada KUD 

DAU dengan frekwensi dua kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Penyediaan 

fasilitas dari KUD DAU yang berupa penampungan dan pemasaran hasil 

produksi sangat membantu unit usaha sapi perah untuk memasarkan hasil 

produksinya.  

 

4.6. Pendapatan 

Keuntungan atau pendapatan suatu usaha diperoleh dari pengurangan 

total penerimaan dengan total biaya. Prawirokusumo (1990) menyatakan 

bahwa laba atau pendapatan adalah sejumlah rupiah yang didapat dari 

pendapatan bersih suatu usaha. Besarnya pendapatan unit usaha sapi perah 

KUD DAU dapat dilihat pada lampiran 14.    

Data pada lampiran 14 menunjukkan bahwa besarnya pendapatan 

mengalami peningkatan dari tahun 2006 sebesar Rp. 86.119.848,51,- 

menjadi Rp. 333.328.700,5,- pada tahun 2008.  

 

4.7. Rentabilitas 

 Rentabilitas merupakan bentuk kemampuan dari suatu perusahaan 

dalam hal menghasilkan laba dalam periode tertentu. Rentabilitas dari suatu 

perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan 

menggunakan aktivanya secara produktif, dengan demikian dari suatu 
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perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang 

diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal 

perusahaan tersebut. Besarnya rentabilitas pada unit usaha sapi perah KUD 

DAU per tahun dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7.  Tingkat Rentabilitas pada Unit Usaha Sapi Perah KUD DAU 
Per Tahun 

Tahun Laba (Rp) Modal (Rp) Rentabilitas (%) 
2006 86.119.848,51 368.934.200 23,34 
2007 98.961.190,11 400.092.440 24,73 
2008 333.328.700,5 343.913.000 96,92 

Sumber: Data primer diolah 2009 

Grafik 1.  Tingkat Rentabilitas pada Unit Usaha Sapi Perah KUD DAU 
Per Tahun 
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Berdasarkan grafik 1 tingkat rentabilitas pada tahun 2006 sebesar 

23,34% dan pada tahun 2007 sebesar 24,73% ini termasuk dalam kategori 

buruk tetapi terjadi peningkatan pada tahun 2008 menjadi 96,92% ini 

termasuk dalam kategori baik.  
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4.8. Analisis Break Even Point 

Analisis Break Even Point (BEP) adalah sebagai patokan bagi unit 

usaha sapi perah KUD dalam berusaha untuk mengetahui pada jumlah 

produksi atau penerimaan berapa usaha peternakan yang dijalankan tidak 

menderita kerugian dan juga tidak mendapatkan keuntungan. BEP menjadi 

target produksi minimal unit usaha sapi perah dalam berusaha agar dapat 

menjalankan usaha dengan optimal. Besarnya BEP hasil dan BEP harga unit 

usaha sapi perah KUD DAU per tahun dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8.  Nilai BEP Hasil dan BEP Harga pada Unit Usaha Sapi Perah 
KUD DAU Per Tahun 

Tahun 
Harga Output 

(Rp) 
Produksi Susu 

(Liter) 
BEP Hasil 

(Liter) 
BEP Harga 

(Rp) 
2006 2900 1.866.074 1.940.226,64 3.015,24 
2007 2900 1.745.535 1.840.086 3.057,09 
2008 2900 1.968.906 2.061.405,65 3.036,24 

Sumber: Data primer diolah 2009 

Grafik 2.   Nilai BEP Hasil pada Unit Usaha Sapi Perah KUD DAU Per 
Tahun 
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Berdasarkan grafik 2 menunjukkan bahwa nilai BEP hasil pada tahun 

2006, 2007 dan 2008 masing-masing adalah 1.940.226,64 liter, 

1.840.086liter dan 2.061.405,65 liter. 
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Grafik 3.  Nilai BEP Harga pada Unit Usaha Sapi Perah KUD DAU Per 
Tahun 
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Berdasarkan grafik 3 menunjukkan bahwa nilai BEP harga pada 

tahun 2006, 2007 dan 2008 masing-masing adalah Rp. 3.015,24,-, Rp. 

3.057,09,- dan Rp. 3.036,24,-. Prawirokusumo (1990) menyatakan bahwa 

Break Even Point ini dapat berubah sesuai dengan harga produk atau jumlah 

hasil jualnya. Bila harga produk turun, agar terjadi break even point maka 

hasil harus lebih tinggi dan sebaliknya. Demikianpula untuk BEP harga bila 

hasil per satuan makin besar maka BEP kecil.   

 

4.9. Payback Period 

Payback Period yaitu cara untuk mengetahui kapan atau berapa lama 

modal yang ditanam akan kembali atau kapan masa pembayaran kembali 

dilakukan yaitu pada saat kas netto dapat menutup kembali seluruh ongkos 

proyek atau ongkos investasi. Tingkat bunga tidak dihitung bila menghitung 

masa pembayaran kembali (Prawirokusumo, 1990). Payback Period (PBP) 

dari suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar 
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dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali 

seluruhnya. Besarnya Payback Period per tahun dapat dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9.  Payback Period pada Unit Usaha Sapi Perah KUD DAU Per 
Tahun 

Tahun Modal/Investasi (Rp) Pendapatan (Rp) PBP (Tahun) 
2006 368.934.200 86.119.848,5 4,28 
2007 400.092.440 98.961.190,11 4,04 
2008 343.913.000 333.328.700,5 1,03 

Sumber: Data primer diolah 2009 

Grafik 4.  Payback Period pada Unit Usaha Sapi Perah KUD DAU Per 
Tahun 
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Berdasarkan grafik 4 menunjukkan bahwa Payback Period pada 

tahun 2006 adalah 4,28 yang berarti modal yang ditanamkan akan kembali 

dalam jangka waktu 4 tahun 3 bulan. Payback Period pada tahun 2007 

adalah 4,04 yang berarti modal yang ditanamkan akan kembali dalam jangka 

waktu 4 tahun. Payback Period pada 2008 adalah 1,03 yang berarti modal 

yang ditanamkan akan kembali dalam jangka waktu 1 tahun.  

Berdasarkan perhitungan Payback Period tersebut dapat diketahui 

bahwa pada tahun 2008 pengembalian modal yang telah ditanamkan 

membutuhkan waktu yang paling cepat daripada tahun 2006 dan 2007. Hal 
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ini dikarekan jumlah pendapatan yang diterima unit usaha sapi perah pada 

tahun 2008 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2006 dan tahun 2007 

sehingga modal/investasi yang telah ditanamkan dapat kembali dengan 

waktu yang cepat.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Biaya produksi pada unit usaha sapi perah KUD DAU pada tahun 2006, 

2007 dan 2008 masing-masing adalah Rp. 218.742.651,5,-, Rp. 

277.897.909,9,- dan Rp. 271.948.999,5,-. 

2. Pendapatan pada unit usaha sapi perah KUD DAU pada tahun 2006, 

2007 dan 2008 masing-masing adalah Rp. 86.119.848,51,-, Rp. 

98.961.190,11,- dan Rp. 333.328.700,5,- 

3. Rentabilitas pada unit usaha sapi perah KUD DAU pada tahun 2006, 

2007 dan 2008 masing-masing adalah 23,34%, 24,73% dan 96,92%. 

4. Nilai BEP hasil pada tahun 2006,2007 dan 2008 masing-masing adalah 

1.940.226,64 liter, 1.840.086liter dan 2.061.405,65 liter. Nilai BEP harga 

pada tahun 2006, 2007 dan 2008 masing-masing adalah Rp. 3.015,24,-, 

Rp. 3.057,09,- dan Rp. 3.036,24,-.. Harga output pada tahun 2006 

sampai 2008 adalah Rp. 2.900,-. Jumlah produksi susu yang dihasilkan 

pada tahun 2006, 2007 dan 2008 masing-masing adalah 1.866.074 liter, 

1.745.535 liter dan 1.968.906 liter.  

5. Payback Period pada tahun 2006 adalah 4,28 yang berarti modal yang 

ditanamkan akan kembali dalam jangka waktu 4 tahun 3 bulan. Payback 

Period pada tahun 2007 adalah 4,04 yang berarti modal yang ditanamkan 
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akan kembali dalam jangka waktu 4 tahun. Payback Period pada 2008 

adalah 1,03 yang berarti modal yang ditanamkan akan kembali dalam 

jangka waktu 1 tahun.  

 

5.2. Saran 

Agar unit usaha sapi perah KUD DAU tetap berjalan efisien 

sebaiknya meningkatkan pendapatan, menekan biaya produksi, tenaga kerja 

lebih memperbaiki tata laksana pemeliharaan ternak sapi perah agar 

diperoleh hasil produksi sapi perah yang optimal diharapkan dapat 

meningkatkan pula pendapatan unit usaha sapi perah. Sehingga nantinya 

dapat diperoleh nilai rentabilitas yang tinggi dan modal yang telah 

ditanamkan dapat kembali dalam waktu yang cepat. 

 
. 
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Lampiran 1.  Denah / lay-out KUD DAU 
 

 
 
Keterangan : 
 
A : Pos Satpam 
B : Ruang Pengurus 
C : Ruang Staff Manager 
D : Unit Simpan Pinjam 
E : Unit Tempat Pelayanan Simpan Pinjam 
F : Unit Jasa Pembayaran Listrik 
G : Kamar Mandi  
H : Musholla 
I : Gudang 
J : Unit Pasteurisasi 
K : Unit Produksi Susu 
L : Unit Makanan Ternak 
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Lampiran 2.  Struktur Intern Organisasi KUD DAU 
 

 
 
Sumber: Data Sekunder diolah 2009 
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Lampiran 5.  Perhitungan Penyusutan Ternak di Unit Usaha Sapi Perah per 
Tahun (Rp) 

 
Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode straight line methode, yaitu : 

D = HAw – HAk                                                                                                                                                                    
            WP 

Keterangan :  
D  = Depresiasi 
HAw = Nilai awal barang 
HAk  = Nilai akhir pakai  
WP  = Waktu pakai 

Contoh perhitungan penyusutan ternak tahun 2006, sebagai berikut : 
Harga awal induk laktasi  = Rp. 6.000.000,-  x 26 ekor  = Rp. 156.000.000,- 
Harga awal induk kering  = Rp. 4.500.000,-  x 10 ekor  = Rp.   45.000.000,- 
     Total harga awal (a) = Rp. 201.000.000,- 
Harga akhir induk laktasi  = Rp. 4.500.000,-  x 26 ekor  = Rp. 171.000.000,- 
Harga akhir induk kering  = Rp. 3.000.000,-  x 10 ekor  = Rp.   30.000.000,- 
     Total harga akhir (b) = Rp. 147.000.000,- 
Waktu pakai   = 8 tahun 

Nilai penyusutan = 
8

ba −
 

   = 
8

,000.000.147.,000.000.201. −−− RpRp
 

   = 
8

,000.000.54. −Rp
 

  = Rp. 6.750.000,- 
 
Analog nilai penyusutan ternak tahun 2006 sampai tahun 2008 di Unit Usaha sapi 
Perah dalam (Rp/Th) 
 
Tahun Jumlah  Harga Awal Harga Akhir Umur Ekonomis  Nilai penyusutan 

  (Ekor) (Rp) (Rp) (Th) (Rp/Th) 
2006 36 201.000.000 147.000.000 8 6.750.000 
2007 30 175.500.000 130.500.000 8 5.625.000 
2008 20 112.500.000 82.500.000 8 3.750.000 

Sumber: Data Primer Diolah 2009 
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Lampiran 6.  Perhitungan Penyusutan Peralatan di Unit Usaha Sapi Perah 
KUD DAU per Tahun (Rp) 

 
Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode straight line methode, yaitu : 

D = HAw – HAk                                                                                                                                                                    
            WP 

Keterangan :  
D  = Depresiasi 
HAw = Nilai awal barang 
HAk  = Nilai akhir pakai  
WP  = Waktu pakai 

Contoh perhitungan penyusutan peralatan, sebagai berikut : 
Milkcan 15 liter 
Harga awal  = Rp. 100.000,-  
Harga akhir  = Rp. 50.000,- 
Waktu pakai  = 10 tahun 

Nilai penyusutan  = 
10

,000.50.,000.100. −−− RpRp
 

 = 
10

,000.50. −Rp
 

 = Rp. 5.000,- 
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Lampiran 7.  Perhitungan Penyusutan Kendaraan dan Kandang 
 
Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode straight line methode, yaitu : 

D = HAw – HAk                                                                                                                                                                    
            WP 

Keterangan :  
D  = Depresiasi 
HAw = Nilai awal barang 
HAk  = Nilai akhir pakai  
WP  = Waktu pakai 

a. Penyusutan Kendaraan 
Harga awal  = Rp. 20.000.000,- 
Harga akhir  = Rp. 10.000.000,- 
Umur ekonomis = 20 tahun 

Nilai penyusutan  = 
20

,000.000.10.,000.000.20. −−− RpRp
 

   = 
20

,000.000.10. −Rp
 

   = Rp. 500.000,- 
 
b. Penyusutan Kandang 

Harga awal = Rp. 40.000.000,- 
Harga akhir = Rp. 17.000.000,- 
Umur ekonomis = 20 tahun 

Nilai penyusutan  = 
20

,000.000.17.,000.000.40. −−− RpRp
 

  = 
20

,000.000.23. −Rp
 

  = Rp. 1.150.000,- 
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Lampiran 8. Biaya Tenaga Kerja di Unit Usaha sapi Perah KUD DAU per 
Tahun 

 
No Jenis Pekerjaan   Tahun   
    2006 2007 2008 
1 Koordinator Kandang     
 Jumlah (Orang) 1 1 1 
 Gaji/Bulan/Orang 500.000 500.000 500.000 
 Total/Tahun 6.000.000 6.000.000 6.000.000 
2 Tukang Perah dan Pekerja Kandang   
 Jumlah (Orang) 3 3 3 

 Gaji/Bulan/Orang 300.000 300.000 300.000 
 Total/Tahun 10.800.000 10.800.000 10.800.000 
  TOTAL 16.800.000 16.800.000 16.800.000 

Sumber: Data Primer Diolah 2009 
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Lampiran 9. Biaya Pemberian Pakan Hijauan di Unit Usaha Sapi Perah 
KUD DAU per Tahun 

 
No Jenis Ternak   Tahun   
    2006 2007 2008 
1 Induk Laktasi    
 Kebutuhan (Kg) 5.840 5.840 5.840 
 Harga/Kg (Rp) 110 170 495 
 Jumlah Ternak (ekor) 26 27 15 
 Total 16.702.400 26.805.600 43.362.000 
2 Induk Kering    
 Kebutuhan (Kg) 5.110 5.110 5.110 
 Harga/Kg (Rp) 110 170 495 
 Jumlah Ternak (ekor) 10 3 5 
 Total 5.621.000 2.606.100 12.647.250 
3 Pejantan    
 Kebutuhan (Kg) - 5840 - 
 Harga/Kg (Rp) - 170 - 
 Jumlah Ternak (ekor) - 1 - 
 Total - 992.800 - 
4 Dara    
 Kebutuhan (Kg) 5110 5.110 5.110 
 Harga/Kg (Rp) 110 170 495 
 Jumlah Ternak (ekor) 6 2 1 
 Total 3.372.600 1.737.400 2.529.450 
5 Pedet     
 Kebutuhan (Kg) 365 365 365 
 Harga/Kg (Rp) 110 170 495 
 Jumlah Ternak (ekor) 12 12 12 
 Total 481.800 744.600 2.168.100 
  TOTAL 26.177.800 32.886.500 60.706.800 

Sumber: Data Primer Diolah 2009 
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Lampiran 10. Biaya Pemberian Pakan Konsentrat FORMADA di Unit 
Usaha Sapi Perah KUD DAU per Tahun 

 
No Jenis Ternak   Tahun   
    2006 2007 2008 
1 Induk Laktasi    
 Kebutuhan (Kg) 2.920 2.920 2.920 
 Harga/Kg (Rp) 930 1.535 2.500 

 
Jumlah Ternak 
(ekor) 26 27 15 

 Total 70.605.600 121.019.400 109.500.000 
2 Induk Kering    
 Kebutuhan (Kg) 1.095 1.095 1.095 
 Harga/Kg (Rp) 930 1535 2500 

 
Jumlah Ternak 
(ekor) 10 3 5 

 Total 10.183.500 5.042.475 13.687.500 
3 Pejantan    
 Kebutuhan (Kg)  2920  
 Harga/Kg (Rp)  1535  

 
Jumlah Ternak 
(ekor)  1  

 Total  4.482.200  
4 Dara    
 Kebutuhan (Kg) 1.095 1.095 1.095 
 Harga/Kg (Rp) 930 1535 2.500 

 
Jumlah Ternak 
(ekor) 6 2 1 

 Total 6.110.100 3.361.650 2.737.500 
5 Pedet    
 Kebutuhan (Kg) 365 365 365 
 Harga/Kg (Rp) 930 1.535 2.500 

 
Jumlah Ternak 
(ekor) 12 12 12 

 Total 4.073.400 6.723.300 10.950.000 
  TOTAL 90.972.600 140.629.025 136.875.000 

Sumber: Data Primer Diolah 2009 
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Lampiran 11. Biaya Pemberian Vitamin di Unit Usaha Sapi Perah KUD 
DAU per Tahun 

 
Jenis Ternak   Tahun   

  2006 2007 2008 
Dara,Laktasi,Kering dan Pejantan    
Kebutuhan (Kg) 36 36 36 
Harga/Kg (Rp) 5.438,89 6.622,64 6.061,11 
Total 195.800 238.415 218.200 

Sumber: Data Primer Diolah 2009 
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Lampiran 12. Penerimaan dari Penjualan Susu, Pedet, Sapi, Sapi Jantan, 
Sapi Afkir, Ampas Bir dan Karung Bekas di Unit Usaha Sapi 
Perah KUD DAU (Rp/Th) 

 
No Uraian   Tahun   
    2006 2007 2008 
1 Penjualan Susu    

 Jumlah (liter) 79.055 99.404 148.943 
 Harga (Rp) 2.500 2.900 3.900 
 Total 197.637.500 288.271.600 580.877.700 
2 Penjualan pedet    
 Jumlah (ekor) 10 5 - 
 Harga (Rp) 4.120.000 4.132.500 - 
 Total 41.200.000 20.662.500 - 
3 Penjualan sapi    
 Jumlah (ekor) 6 5 4 
 Harga (Rp) 6.100.000 6.100.000 6.100.000 
 Total 36.600.000 30.500.000 24.400.000 
4 Penjualan sapi jantan   
 Jumlah (ekor) - 1 - 
 Harga (Rp) - 8.000.000 - 
 Total - 8.000.000 - 
5 Penjualan sapi afkir    
 Jumlah (ekor) 4 4 - 
 Harga (Rp) 6.500.000 6.500.000 - 
 Total 26.000.000 26.000.000 - 
6 Penjualan ampas bir    

 Jumlah (Kg) 1.000 1.000 - 
 Harga (Rp) 1.600 1.600 - 
 Total 1.600.000 1.600.000 - 
7 Penjualan karung bekas   

 Jumlah  1.825 1.825 - 
 Harga (Rp) 1.000 1.000 - 
 Total 1.825.000 1.825.000 - 
  TOTAL 304.862.500 376.859.100 605.277.700 

Sumber: Data Primer Diolah 2009 
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Lampiran 13. Penerimaan KUD DAU dari Tahun 2006 sampai Tahun 2008 
 
No Uraian     Tahun        
    2006 % 2007 % 2008  % 
1 Penjualan susu 197637500 64.83 288271600 76.5 580877700 95.97 
2 Penjualan pedet 41200000 13.51 20662500 5.48   
3 Penjualan sapi 36600000 12.01 30500000 8.09 24400000 4.03 
4 Penjualan sapi jantan   8000000 2.12   
5 Penjualan sapi afkir 26000000 8.53 26000000 6.9   
6 Penjualan ampas bir eceran 1600000 0.53 1600000 0.42   
7 Penjualan karung bekas 1825000 0.6 1825000 0.48   

  TOTAL 304862500 100 376859100 100 605277700 100 
Sumber: Data Primer Diolah 2009 
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Lampiran 3. Jumlah dan Komposisi Sapi Perah di Unit Usaha Sapi Perah KUD DAU dalam (Ekor dan Satuan Ternak) 
 
No Komposisi Ternak         Tahun         

   2006   2007   2008  

    
  Jumlah 
(ekor) 

Satuan 
Ternak 

Presentase 
(%) 

Jumlah 
(ekor) 

Satuan 
Ternak 

Presentase 
(%) 

Jumlah 
(ekor) 

Satuan 
Ternak 

Presentase 
(%) 

1 Sapi Dewasa          
 �      Induk Laktasi 26 26 48,15 27 27 60 15 15 45,45 
 �      Induk Kering 10 10 18,52 3 3 6.67 5 5 15,15 
 �      Pejantan   1 1 2.22    

2 Sapi Dara 6 3 11,11 2 1 4.44 1 0,5 3,03 
3 Pedet          
 �      Jantan 8 2 14,81 5 1,25 11,11 7 1,75 21,21 
    �     Betina 4 1 7,41 7 1,75 15,56 5 1,25 15,16 

  TOTAL 54 42 100 45 35 100 33 23,5 100 
Sumber: Data Primer Diolah 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4. Rekapitulasi Modal Unit Usaha Sapi Perah KUD DAU  
 

Jenis Modal Tahun      
 2006  2007  2008  

  Rp % Rp % Rp % 
Modal Tetap       
1. Ternak 201.000.000 54,48 175500.000 43,86 112.500.000 32,7 
2. Sewa Kandang  5.000.000 1,36 5.000.000 1,25 5.000.000 1,45 
3. Peralatan 7.595.000 2,06 7.595.000 1,9 7.595.000 2,21 
4. Kendaraan 20.000.000 5,42 20.000.000 5 20.000.000 5,82 
Total Modal Tetap 233.595.000 63,32 208.095.000 52,01 145.095.000 42,2 
Modal Tidak Tetap       
1. Pakan  117.346.200 31,81 173.753.940 43,43 181.375.000 52,7 
2. Tenaga Kerja 16.800.000 4,55 16.800.000 4,2 16.800.000 4,88 
3. Obat-obatan 1.193.000 0,32 1.443.500 0,36 643.000 0,19 
Total Modal Tidak Tetap Tetap 135.339.200 36,68 191.997.440 47,99 198.818.000 57,8 
TOTAL MODAL 368.934.200 100 400.092.440 100 34.3913.000 100 
Bunga Modal  59.029.472   64.014.790,4   48.147.820   

Sumber: Data Primer Diolah 2009 

 
 
 
 
 
 
 



Analog Nilai Penyusutan Peralatan tahun 2006 sampai 2008 di Unit Usaha Sapi Perah dalam (Rp/Th) 
 

No Peralatan  Jumlah  Harga/Unit 
Harga 
(Rp)   R   Penyusutan 

      (Rp) Awal Akhir (Th)     
1 Milkcan        

 a. 15 liter 1 100.000 100.000 50.000 10 50.000 5.000 
 b. 40 liter 4 200.000 800.000 600.000 10 200.000 20.000 

2 Gentong Air 4 25.000 100.000 80.000 5 20.000 4.000 
3 Selang Air 1 40.000 40.000 20.000 5 20.000 4.000 
4 Sabit 3 15.000 45.000 15.000 10 30.000 3.000 
5 Gerobak 1 150.000 150.000 80.000 10 70.000 7.000 
6 Sepatu Boot 4 45.000 180.000 150.000 5 30.000 6.000 
7 Kayu Penggeruk Kotoran 3 5.000 15.000 10.000 1 5.000 5.000 
8 Mesin Chouper 1 4.800.000 4.800.000 2.800.000 13 2.000.000 15.3846,15 
9 Lampu Neon 8 4.000 32.000 0 2 32.000 16.000 

10 Sapu Lidi 3 1.000 3.000 0 1 3.000 3.000 
11 Tali 20 1.500 30.000 15.000 5 1.5000 3.000 
12 Diesel 1 1.300.000 1.300.000 650.000 15 650.000 43.333,333 

  Total Penyusutan Peralatan/Tahun          273.179,49 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 14. Rekpitulasi Biaya Produksi Unit Usaha Sapi Perah KUD DAU dalam (Rp/Th) 
 

Uraian       Tahun     
 2006  2007  2008  
  Rp % Rp % Rp % 
A. Input       
     I. Biaya Tetap        
        1. Penyusutan :       
            a. Ternak  6.750.000 3,09 5.625.000 2,02 3.750.000 1,38 
            b. Peralatan 273.179,49 0,13 273.179,49 0,1 273.179,49 0,1 
            c. Kendaraan 500.000 0,23 500.000 0,18 500.000 0,18 
           d. Kandang 1.150.000 0,53 1.150.000 0,41 1.150.000 0,42 
       2. Pajak  4.000.000 1,83 4.000.000 1,44 4.000.000 1,47 
       3. Bunga Modal 59.029.472 26,99 64.014.790,4 23,04 48.147.820 17,7 
       4. Tenaga Kerja Tetap 16.800.000 7,68 16.800.000 6,05 16.800.000 6,18 
      Total Biaya Tetap 88.502.651,49 40,48 92.362.969,89 33,24 74.620.999,49 27,43 
  II. Biaya Tidak Tetap       
      1. Pakan 117.346.200 53,65 173.753.940 62,52 181.375.000 66,7 
      2. Obat-obatan 1.193.000 0,55 1.443.500 0,52 643.000 0,24 
      3. Transportasi  11.700.800 5,35 10.337.500 3,72 15.230.000 5,6 
      4. Listrik Kandang - - - - 80.000 0,03 
  Total Biaya Tidak Tetap 130.240.000 59,55 185.534.940 66,76 197.328.000 72,57 
  Total input  218.742.651,5 100 277.897.909,9 100 271.948.999,5 100 
B. Output       
    1. Penjualan susu 197.637.500 64,83 288.271.600 76,49 580.877.700 95,97 
    2. Penjualan pedet 41.200.000 13,51 20.662.500 5,48 - - 



   3. Penjualan sapi 36.600.000 12,01 30.500.000 8,09 24.400.000 4,03 
   4. Penjualan sapi jantan - - 8.000.000 2,12 - - 
   5. Penjualan sapi afkir 26.000.000 8,53 26.000.000 6,9 - - 
   6. Penjualan ampas bir eceran 1.600.000 0,53 1.600.000 0,46 - - 
   7. Penjualan karung bekas 1.825.000 0,6 1.825.000 0,48 - - 
   Total Output 304.862.500 100 376.859.100 100 605.277.700 100 
Pendapatan bersih (B-A) 86.119.848,51   98.961.190,11   333.328.700,5   
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