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FARM ANALYSIS OF SWAMP BUFFALO (Bubalus 
bubalis carabanesis) 

AT TEMPURSARI SUB DISTRICT LUMAJANG 
REGENCY 

 
Mulyandari, L1), Hartono, B2) and Utami H. D3) 

 
ABSTRACT 

 
 This research was carried out for one month from 
22rdMarch to22rd October 2012 at Tempursari sub District, 
Lumajang Regency. Thepurpose of research was to 
examinethe  feasibility of swamp buffalo farming based on 
revenue, income and R/C ratio. 53 respondents were 
obtained by Multi Stage Sampling method. Primary and 
secondary data were collected by survey method with using 
structure questionnaire. The data were analysed by 
descriptive analysis with applying economic equation that 
was revenue, profit and R/C ratio. The results showed that 
swamp buffalo for stratum II (owned 1.77 AU) was more 
efficient compared to stratum I (raised2.97 AU). This was 
based on the followingcriteria, between stratum I and stratum 
II namely:Rp 1,341,953,-/AUvsRp 514,107,-/AU for cost 
production, Rp 1,893,770,- /AU vs  Rp 1,427,609,-/AU for 
revenue, Rp 551,818,-/AU and Rp 913,502,-/AUfor income 
and 1.41vs2.78 for Revenue Cost Ratio (R/C ratio). 
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ANALISIS USAHA TERNAK KERBAU RAWA (Bubalus 
bubalis carabanesis) KECAMATAN TEMPURSARI 

KABUPATEN LUMAJANG 
 

Lilis Mulyandari, Budi Hartono dan Hari Dwi Utami 
RINGKASAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 
keanekaragaman hayati sangat melimpah. Salah satu 
keanekaragaman hayati yang perlu mendapat perhatian lebih 
adalah kerbau, sebab populasinya cenderung menurun setiap 
tahunnya. Ternak kerbau merupakan salah satu ternak 
ruminansia yang beberapa puluh tahun terakhir populasinya 
cenderung menurun tergantikan oleh ternak sapi. Salah satu 
daerah yang memiliki potensi untuk pengembangan ternak 
kerbau di Jawa Timur adalah Lumajang khususnya Kecamatan 
Tempursari. Usaha ternak kerbau memberikan keuntungan 
bagi masyarakat Tempursari. Keberadaan usaha ternak kerbau 
diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat 
melalui keterkaitan alam yang saling menguntungkan dan 
berintregasi. 
 Pengumpulan data dilaksanakan mulai tanggal 22 
Maret – 22 April 2013 di Kecamatan Tempursari, Kabupaten 
Lumajang.Tujuan penelitian adalah menganalisis kelayakan 
usaha ternak kerbau meliputi: biaya produksi, penerimaan, 
pendapatan dan Revenue Cost Ratio(R/C ratio) di Kecamatan 
Tempursari, Kabupaten Lumajang. Metode penelitian yang 
digunakan adalah survey, yaitu cara penelitian dengan 
mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan 
kuisioner sebagai alat untuk pengumpulan data. Pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan 
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53peternak yang diambil secara multi stage sampling method. 
Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
lokasi penelitian. Data sekunder data yang diperoleh dari 
pustaka atau instansi terkait yang berhubungan dengan 
penelitian ini dapat menunjang dan melengkapi data primer. 
Analisis data yang digunakan mencakup analisis deskriptif 
keadaan usaha ternak kerbau dan karakteristik peternak serta 
analisis kuantitatif untuk menganalisis biaya produksi, 
penerimaan, pendapatan dan R/Cratio. 

Hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden 
peternak memberikan gambaran tentang kondisi usaha ternak 
kerbau dalam menjalankan usahanya, pendidikan responden 
dalam usaha ternak kerbau sebagian besar Sekolah Dasar, usia 
dan pengalaman sangat berpengaruh terhadap proses produksi 
ternak kerbau. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan 
Tempursari, Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan bahwa 
usaha ternak kerbau pada strata II (2,97 unit ternak) lebih 
efisien daripada strata I (1,77 unit ternak), hal ini berdasarkan 
atasbiaya produksi/unit ternak strata I dan strata II adalah Rp 
1.341.953,- dan Rp 514.107,-, penerimaan/per unit ternak 
strata I dan strata II adalah Rp 1.893.770,- dan Rp 1.427.609,- 
dan pendapatan/unit ternak pada strata I dan strata II adalah 
Rp 551.818,- dan Rp 913.502,- sehingga Revenue Cost 
Ratio(R/Cratio) strata I dan strata II adalah 1,41 dan 2,78. 

Kesimpulannya adalah usaha ternak kerbau di 
Kecamatan Tempursari telah efisien  

Sarannya yaitu peternak di Kecamatan Tempursari 
untuk menambah jumlah ternaknya agar dapat meningkatkan 
pendapatan. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
 Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 

keanekaragaman hayati sangat melimpah. Salah satu 
keanekaragaman hayati yang perlu mendapat perhatian lebih 
adalah kerbau, sebab populasinya cenderung menurun setiap 
tahunnya. Ternak kerbau merupakan salah satu ternak 
ruminansia yang beberapa puluh tahun terakhir populasinya 
cenderung menurun tergantikan oleh ternak sapi (Rohaeni, 
Sabran dan Hamdan, 2007). Dinas peternakan Jawa Timur 
mencatat populasi kerbau tahun 2010 dan 2011 yaitu 49.638 
ekor dan 32.675 ekor. Populasi tertinggi dari ternak kerbau di 
Jawa Timur terdapat di daerah Lumajang. Lumajang 
merupakan daerah yang memiliki kerbau dengan jumlah selalu 
meningkat setiap tahunnya mulai tahun 2009 hingga 2011. 
Sumber data dari kantor Peternakan Kabupaten Lumajang 
dalam Bapeda Kabupaten Lumajang mencatat populasi kerbau 
berturut-turut tahun 2009, 2010 dan 2011 yaitu 2.761 ekor, 
3.308 ekor dan 5.257 ekor (Anonimous, 2012a). 

Populasi kerbau di Lumajang tersebar pada 21 
kecamatan. Kecamatan Tempursari merupakan salah satu 
kecamatan di Kabupaten Lumajang yang memiliki populasi 
kerbau rawa terbanyak pada tahun 2010 sampai 2011 yaitu 
442 ekor hingga 790 ekor (Anonimus, 2012b). Kecamatan 
Tempursari berada pada ketinggian rata - rata : 0 - 600 meter 
dari permukaan air laut (dpl). Curah hujan rata-rata 2.252 mm 
per tahun, suhu udara  24-31 0C dan kelembaban udara  70-90 
%. Luas Kecamatan Tempursari adalah 101.620 km2 dan 30 % 
nya merupakan lahan sawah, oleh karena itu ketersediaan 
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pakan untuk kerbau khusunya jerami padi cukup melimpah. 
Peternak pada umumnya di Kecamatan Tempursari sudah 
memelihara kerbau secara turun temurun dan kerbau tersebut 
dipelihara sebagai tabungan untuk penggemukkan kemudian 
dijual sebagai sumber pendapatan peternak selain bertani. 
Ternak kerbau selain sebagai tabungan juga digunakan sebagai 
tenaga kerja, secara umum pemeliharaannya masih tradisional 
dan perkawinan ternaknya belum menggunakan Inseminasi 
Buatan dan masih memakai sistem kawin alam. Jenis kerbau 
yang terdapat di Kecamatan Tempursari adalah kerbau rawa 
(swamp buffalo). 
 Sistem pemeliharaan ternak kerbau di Indonesia masih 
diusahakan oleh petani kecil (peternakan rakyat) di wilayah 
pedesaan. Usaha ternak kerbau merupakan komponen penting 
dalam usaha tani penduduk pedesaan karena pemeliharaan 
ternak kerbau dapat membantu pendapatan rakyat di pedesaan 
dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia di 
sekitarnya (Kusnadi, 2004). Hal ini sesuai dengan pendapat 
Soehadji (1992) bahwa ternak kerbau sebagai cabang usaha 
tani dengan tingkat pendapatan 30-70 % cabang usaha yang 
mengarah ke usaha semi komersial, begitu juga dengan 
pendapat Priyanti dan Saptati (2005) menyatakan bahwa usaha 
ternak kerbau memiliki prospek yang cukup baik untuk 
dikembangkan sebagai salah satu penghasil daging yang 
mempunyai kontribusi cukup tinggi terhadap konsumsi daging 
nasional. Usaha ternak kerbau memiliki potensi dapat 
meningkatkan pendapatan atau memberi nilai tambah bagi 
peternak pedesaan karena kerbau merupakan ternak 
multifungsi yaitu sebagai sumber tenaga kerja (pengolahan 
lahan pertanian) dan sumber protein hewani (Yusri, 2005). 
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 Keberadaan usaha ternak kerbau diharapkan mampu 
meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterkaitan 
alam yang saling menguntungkan dan berintregasi. 
Terciptanya usaha ternak kerbau  akan menciptakan 
kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Memacu pada 
peluang ekonomi keberhasilan usaha ternak kerbau tersebut 
maka dilakukan kajian Analisis usaha yang diharapkan dapat 
menjadi acuan bagi para peternak di Kecamatan Tempursari 
dalam menentukan pilihannya terhadap berbagai usaha. 
 
1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan kondisi peternak kerbau di Kecamatan 
Tempursari Kabupaten Lumajang, permasalahan penelitian 
adalah mencari kelayakan usaha yang dikembangkan, maka 
rumusan masalah terurai sebagai berikut: 
1. Berapa besar pendapatan yang diperoleh dari usaha ternak 

kerbau? 
2. Berapa nilai Revenue Cost Ratio (R/C ratio) usaha ternak 

kerbau di Kecamatan Tempusari Kabupaten Lumajang? 

1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian adalah: 
1. Mengetahui jumlah biaya produksi, penerimaan, dan 

pendapatan dari usaha ternak kerbau? 
2. Mengetahui nilai Revenue Cost Ratio (R/C ratio) usaha 

ternak kerbau di Kecamatan Tempusari Kabupaten 
Lumajang 

1.4. Kegunaan Penelitian 
Penelitian diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut: 
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1. Sebagai salah satu bahan evaluasi dalam pelaksanaan usaha 
ternak  kerbau di Kecamatan Tempursari Kabupaten 
Lumajang 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola usaha ternak 
kerbau 

3. Sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian atau 
pengkajian lebih lanjut 

1.5. Kerangka Pikir 
 Usaha ternak kerbau adalah suatu kegiatan 
pembudidayaan ternak kerbau yang pada akhirnya akan dinilai 
dari biaya yang dikeluarkan dan penerimaan yang diperoleh. 
Biaya produksi yang dikeluarkan dalam usaha ternak kerbau 
meliputi biaya tetap (kerbau, kandang, peralatan) dan biaya 
tidak tetap (pakan dan transportasi) sedangkan penerimaan 
yang diperoleh dari usaha ternak kerbau meliputi penjualan 
gudel, bajak dan nilai tambah.  Selisih keduanya merupakan 
pendapatan dari kegiatan usaha ternak.Pendapatan usaha 
peternakan antara peternak satu dengan peternak lain berbeda-
beda. Faktor yang membedakan adalah besarnya skala usaha 
yang dijalankan oleh peternak. Besarnya skala usaha 
ditentukan dengan kepemilikan kerbau oleh peternak. 
Perbedaan skala usaha peternakan kerbau tentunya akan 
berpengaruh pada jumlah yang dikeluarkan dan pendapatan 
yang diterima. Bertambahnya biaya yang dikeluarkan akan 
mengurangi nilai pendapatan yang diterima oleh peternak.  
 Keberhasilan serta kelayakan usaha peternakan dapat 
dianalisis dari laporan keuangannya. Laporan dapat digunakan 
sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dan 
aktifitas peternakan dengan analisis. Analisis ekonomi usaha 
peternakan sangat perlu dilakukan sebab penentu kelayakan 
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suatu usaha yaitu dengan menghitung semua unsur biaya 
masuk dan semua unsur biaya keluar. Oleh karena itu, akan 
dihitung jumlah biaya produksi dari berbagai variasi 
kepemilikan untuk mendapatkan suatu penerimaan dan 
keuntungan sehingga dapat disimpulkan hasil analisis 
usahanya.  
 Teknik analisis yang diterapkan adalah suatu proyeksi 
keadaan ekonomi usaha tersebut. Penilaian ini didasarkan atas 
analisis keadaan ekonomi usaha peternakan kerbau di 
Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang pada saat ini, 
meliputi perhitungan biaya produksi, penerimaan, pendapatan, 
R/C ratio. Setelah diadakan analisis ekonomi usaha diatas 
maka didapatkan hasil yang dapat menunjukkan bahwa usaha 
tersebut layak atau tidak layak untuk dikembangkan, apabila 
tidak layak untuk dikembangkan, maka perlu adanya evaluasi 
terhadap usaha yang telah dijalankan. Secara ringkas kerangka 
pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti pada 
Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan kerangka pemikiran Analisis Usaha Ternak 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

Rusdiana dan Herawati (2008) dalam penelitiannya 
mengenai  Pemeliharaan Ternak Kerbau dalam Sistem Usaha 
tani terhadap Pendapatan Keluarga di Kecamatan Ciemas, 
Kabupaten  Sukabumi meyatakan bahwa hasil penerimaan dari 
penjualan ternak kerbau selama satu tahun di tingkat petani di 
Desa Dampit rata-rata Rp 11.685.000/tahun, dan Desa 
Mekarjaya rata-rata Rp13.485.000 keuntungan Rp 
7.455.000/tahun dan Rp 7.725.000/tahun. Perhitungan tenaga 
kerja/Hok (hari orang kerja) (Rp/Hok/tahun) Desa Dampit Rp 
4.230.000/tahun (423/Hok/thn) dan Desa Mekarjaya Rp 
5.760.000/thn (576/Hok/tahun). Berdasarkan perhitungan 
analisis B/C ratio usaha ternak kerbau memberikan 
keuntungan, di Desa Dampit 2,7 % dan Desa Mekarjaya 2,4 
%. Penjualan ternak tertinggi di dua lokasi adalah dari hasil 
kontribusi penjualan kerbau jantan dewasa yang mencapai 
36,4 % dan 44,0 %, jantan muda 18,2 % dan 32,0 % lebih 
menguntungkan usaha ternak kerbau di Desa Dampit 
cenderung diakibatkan alokasi tenaga kerja yang lebih rendah 
di banding di Desa Mekarjaya (digembalakan) yakni sebesar 
144 Hok dan 445,5 Hok. 

Hasil penelitian Rusdiana (2008) tentang Profil dan 
Analisis Usaha Ternak Kerbau di Desa Dangdang Kecamatan 
Cisauk Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa Desa 
Dangdang Kecamatan Cisauk kabupaten Tangerang memiliki 
potensi sebagai daerah untuk ternak kerbau karena mempunyai 
daya dukung lahan yang potensial  sebagai sumber hijauan, 
disamping usaha tanaman pangan. Jumlah kepemilikan kerbau 
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oleh peternak berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan dan 
pengalaman beternak tidak berbeda, namun terlihat ada 
kecenderungan bahwa semakin tua semakin rendah pendidikan 
dan semakin berpengalaman dalam beternak, jumlah 
kepemilikan kerbau semakin banyak. Sementara itu, 
responden dengan pekerjaan berdagang dan buruh bangunan 
cenderung mempunyai jumlah pemilikan kerbau lebih sedikit 
dibanding petani. Dari pemeliharaan kerbau, peternak 
mendapatkan keuntungan Rp 3.000.000/tahun atau Rp 
225.000/bulan dengan nilai B/C ratio 3,4. Nilai B/C ratio 
tersebut menunjukkan bahwa usaha ternak kerbau tersebut 
cukup layak untuk dijalankan dan dipertahankan. 

2.2. Kerbau Rawa 
Kerbau adalah ternak asli daerah tropis dan lembab, 

dalam kehidupannya ternak tersebut sangat menyukai air yang 
tergenang. Kerbau masuk ke dalam Kerajaan: Animalia, 
Filum: Chordata, Kelas: Mammalia, Ordo: Ungulata, Famili: 
Bovidae, Subfamili: Bovinae, Genus: Bubalis, spesies Bubalus 
bubalis carabanesis (Bhattacharya, 1993).  Terdapat dua 
spesies kerbau yaitu kerbau liar atau African Buffalo 
(Syncerus) dan kerbau hasil domestikasi yaitu Asian Buffalo 
(Bubalus). Kerbau Asia terdiri dari dua subspecies yaitu 
kerbau liar dan kerbau domestik (Bubalus bubalis) (Fischer 
dan  Bodhipaksha, 1992).  Kerbau domestik terdiri dari dua 
tipe yaitu kerbau sungai (river buffalo) mempunyai kegemaran 
akan air yang merupakan  kerbau penghasil susu dan kerbau 
rawa (swamp buffalo) mempunyai kegemaran air atau lumpur 
yang merupakan kerbau penghasil daging.  

Kerbau rawa memiliki konformasi tubuh yang berat 
dan padat. Mason (1974a) menyatakan bahwa kerbau rawa 
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memiliki tubuh dan kaki yang pendek, perut yang luas dan 
leher panjang. Ciri-ciri dari bagian muka adalah dahi datar, 
muka pendek dan moncong luas. Kerbau rawa atau kerbau 
lumpur memiliki tanduk melengkung keatas, biasanya 
digunakan sebagai ternak pekerja dan penghasil daging 
(Dwiyanto dan Subandryo, 1995). Mason (1974b) menyatakan 
bahwa Kerbau rawa biasanya berwarna kelabu, hitam totol-
totol/belang putih, albinoid dan abu-abu dengan warna yang 
lebih cerah pada kaki, selain itu warna yang lebih terang juga 
terdapat di bawah dagu, dan leher. Kerbau rawa tidak pernah 
berwarna cokelat atau abu-abu cokelat sebagaimana kerbau 
sungai. Kerbau rawa dalam penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 2.  

 

                   
Gambar 2. Kerbau Rawa di Kecamatan Tempursari Kabupaten 

Lumajang 

Sebagai ternak penghasil daging, kerbau rawa 
memberikan kontribusi penyediaan daging nomor tiga setelah 
unggas dan sapi (Suryana, 2008). Suhardono (2004) 
berpendapat bahwa populasi kerbau rawa selama lima tahun 
mengalami penurunan dan diduga ada kaitannya dengan 
sistem usaha peternakan yang masih dilakukan secara 
tradisional. Penyebab lainnya adalah tingginya jumlah 
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pemotongan, kurangnya penyediaan pakan, lahan 
penggembalaan alami, serta kurangnya kemampuan kerbau 
untuk mengimbangi jumlah kematian dan kelahiran. 

Toelihere (1985) menyatakan bahwa rata – rata dewasa 
kelamin kerbau betina adalah pada umur 3 tahun, secara 
umum kerbau lumpur mencapai pubertas kurang lebih pada 
umur 2,5 tahun. Siklus berahi pada kerbau rawa berkisar 
antara 21 - 22 hari dan lama estrus bervariasi 20 - 24 jam. 
Lendhanie (2005) menyatakan bahwa umur pubertas kerbau 
rawa tidak diketahui dengan pasti. Meskipun demikian, 
berdasarkan umur kelahiran pertama yaitu 3 - 4 tahun 
diperkirakan konsepsi pertama terjadi pada umur 2 - 3 tahun. 
Umur konsepsi pertama ini dapat dijadikan patokan sebagai 
umur dewasa kelamin dengan asumsi lama kebuntingan 
selama 12 bulan.  

Pubertas terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya, yaitu : umur, bobot badan, ras dan genetik. 
Beberapa faktor yang juga sangat berpengaruh yaitu faktor 
lingkungan yaitu: suhu, musim dan iklim. Faktor lain yang 
mempunyai pengaruh besar terutama nutrisi dan pakan. 
Pubertas lebih awal akan menguntungkan karena dapat 
mengurangi masa tidak produktif dan memperpanjang masa 
hidup produktif ternak. Peningkatan genetik dapat terjadi lebih 
cepat karena selang generasi lebih pendek, apabila dilakukan 
seleksi dengan baik dan program seleksi yang efektif 
(Tomaszewska, Sutawa, Putu, dan Chaniago, l99l).   

Umur kebuntingan pada kerbau sangat bervariasi, secara 
umum umur kebuntingan kerbau di Indonesia berkisar antara 9 
– 13 bulan.  Toelihere (1985) menyatakan bahwa rata-rata 
periode kebuntingan adalah 310 - 315 hari. Lama bunting pada 
kerbau bervariasi dari 300 – 334 hari (rata-rata 310 hari) atau 
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secara kasar 10 bulan 10 hari, perbedaan lama kebuntingan 
bisa disebabkan oleh manajemen,umur induk, pakan dan iklim 
lingkungan (Keman, 2006). 

Angka kebuntingan atau conception rate (CR) adalah 
persentase kerbau betina yang bunting pada inseminasi atau 
kawin pertama. Angka kebuntingan (CR) ditentukan oleh tiga 
faktor yaitu kesuburan pejantan, kesuburan betina dan teknik 
inseminasi (Toelihere, 1985). Conception rate dipengaruhi 
oleh musim kawin, umur pejantan dan betina, tingkat nutrisi, 
berahi setelah melahirkan. Fase kelahiran atau partus akan 
terjadi apabila masa kebuntingan telah mencukupi.  

Kerbau rawa berahi kembali setelah melahirkan adalah 
35 hari. Kerbau seperti halnya dengan sapi bahwa apabila 
dalam pengelolaan pasca melahirkan induk dihadapkan pada 
pakan yang kurang, sanitasi kandang yang kurang baik atau 
kondisi lain yang tidak mendukung maka pada induk akan 
terjadi gangguan dalam proses reproduksi selanjutnya 
(Hardjopranjoto, 1995).  

Selang beranak adalah jangka waktu dari saat induk 
kerbau beranak hingga saat beranak berikutnya. Selang 
beranak dipengaruhi oleh daya reproduksi dan ditentukan oleh 
lamanya masa kosong serta angka perkawinan per kebuntingan 
(S/C). Siklus reproduksi akan diulang kembali sampai pada 
kebuntingan berikutnya setelah kerbau mengalami berahi 
kembali dan melahirkan. Toelihere (1985) menyatakan bahwa 
selang kelahiran anak kerbau rawa berkisar antara l - 3 tahun 
atau rata - rata 1,5 tahun. Selang beranak lebih banyak diatur 
oleh faktor non genetik yaitu ada kesempatan menurunkannya 
dengan efisiensi manajemen pemeliharaan dan pemberian 
pakan yang tepat. 
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2.3. Modal 
Dari sudut pandang ekonomi, modal mempunyai arti 

barang atau  uang yang bersama-sama dengan faktor produksi 
lain dan tenaga kerja serta pengelolaan dapat menghasilkan 
barang baru. Modal merupakan sejumlah uang yang perlu 
dimiliki sebagai langkah awal untuk berusaha. Riyanto (1993) 
berpendapat bahwa modal merupakan sumberdaya atau 
kekayaan yang digunakan dalam proses produksi. Soekartawi 
(1995) menjelaskan bahwa modal dalam usaha tani 
(peternakan) dapat diartikan sebagai bentuk kekayaan baik 
berupa uang maupun barang yang digunakan untuk 
menghasilkan sesuatu baik secara langsung maupun tidak 
langsung dalam suatu proses produksi. Modal dalam usaha 
peternakan merupakan dana awal untuk memulai suatu usaha. 
Peternakan pada umumnya mempunyai tanah yang digunakan 
sebagai lahan usaha.  

Modal dalam usaha peternakan dibedakan menjadi dua 
yaitu: 
1. Modal tetap yaitu modal yang tidak habis dipakai pada 

satu periode produksi sehingga memerlukan perwatan 
agar dapat berdaya guna dalam jangka waktu yang lama, 
yaitu tanah, ternak, gedung, kandang dan peralatan dan 
mengalami penyusutan. 

2. Modal tidak tetap yaitu modal yang habis dipakai sekali 
periode produksi misalnya pakan, obat dan kesehatan. 

Suatu modal dapat dinyatakan menjadi modal tetap 
dan modal tidak tetap berdasarkan fungsi modal tersebut 
dalam perusahaan yang bersangkutan. Perbedaan fungsional 
antar modal tetap dan modal tidak tetap adalah: 
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1. Jumlah modal tidak tetap lebih mudah diperbesar atau 
diperkecil sesuai dengan kebutuhannya sedangkan modal 
tetap sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. 

2. Susunan modal tidak tetap relatif variabel. Elemen-elemen 
modal kerja akan berubah sesuai dengan kebutuhan 
sedangkan modal tetap susunannya relatif tetap tidak segera 
mengalami perubahan (Riyanto, 1993). 

2.4. Biaya Produksi 
Biaya produksi dalam pengertian ekonomi adalah 

semua korbanan yang harus ditanggung untuk menghasilkan 
barang atau jasa yang siap dipakai oleh konsumen. 
Prawirokusumo (1990) menyatakan bahwa biaya produksi 
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 
1. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang tidak berubah 

walaupun jumlah produksi atau tidak terpengaruh oleh 
besar kecilnya produksi dan penggunaan produksi tidak 
habis dalam sekali masa produksi, misalnya bunga modal, 
penyusutan dan asuransi. 

2. Biaya tidak tetap (variable cost) adalah sejumlah biaya 
yang dikeluarkan peternakan atau produsen yang besar 
kecilnya tergantung pada besar kecilnya produksi, misalnya 
biaya pakan, kesehatan, pembelian ternak, upah tenaga 
kerja dan bahan bakar. 

 Nirwana (2003) menyatakan bahwa penambahan dari 
keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel adalah biaya total 
atau Total Cost (TC) atau dapat dirumuskan: 
TC = FC+VC 
Keterangan: 
TC = Total Biaya (Total Cost) 
FC = Biaya Tetap (Fixed Cost) 



14 

 

VC = Biaya Variabel (Variable Cost) 

2.5. Penerimaan 
Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan 

oleh suatu proses produksi yang disebut pendapatan kotor 
usaha tani  atau nilai produksi yang didefinisikan sebagai nilai 
produk tetap usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik 
dijual maupun tidak dijual. Soekartawi (1995) menyatakan 
bahwa  penerimaan merupakan perkalian antara produksi yang 
diperoleh dari harga jual penerimaan dapat dimaksudkan 
sebagai pendapatan kotor usaha, sebab belum dikurangi 
dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses 
produksi yang berlangsung. Penerimaan tunai usaha tani 
adalah nilai uang yang diterima dari penjualan produk usaha 
tani yang diproduksi. Pengeluaran tunai usaha tani merupakan 
sejumlah uang yang dibayarkan untuk pembelian barang dan 
jasa bagi usaha tani (Suratiyah, 2006). Rumus penerimaan 
adalah sebagai berkut: 
TR =  Pq x Q 
Keterangan: 
TR = Total revenue / penerimaan total (Rp/tahun) 
Pq  = Price of quality / harga produk per satuan                      

(Rp/tahun) 
Q = Quantity / produksi (ekor/tahun) 

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 usaha 
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bilamana produksinya dijual dan nilai input merupakan biaya-
biaya yang harus dikeluarkan saat proses produksi (Winardi, 
1996).  

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan total 
dengan biaya-biaya dimana biaya tersebut adalah biaya tetap 
dan biaya tidak tetap. Pendapatan yang diperoleh dari suatu 
usaha akan semakin besar bila selisih antara nilai penerimaan 
dan nilai biaya semakin besar. Pendapatan dapat digunakan 
sebagai tolak ukur keberhasilan suatu usaha secara ekonomi. 
Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka usaha yang 
dilakukan semakin berhasil dan demikian pula sebaliknya 
(Soekartawi, 1995). Nadhwatunnaja (2008) menyatakan 
bahwa pendapatan yang besar tidak selalu menunjukkan 
efisiensi yang tinggi, alasannya adalah kemungkinan 
pendapatan yang besar itu diperoleh dari investasi yang 
berlebihan. Oleh karena itu analisis pendapatan selalu diikuti 
dengan pengukuran efisiensi. Rumus pendapatan adalah 
sebagai berikut: 
Π = TR – TC 
Keterangan: 
  Π = Income / pendapatan (Rp/tahun) 
TR = Total revenue / total penerimaan (Rp/tahun) 
TC = Total cost / total biaya (Rp/tahun) 

2.7. Revenue Cost Ratio (R/C ratio) 
Pendapatan dan keuntungan usaha tani (peternakan) 

yang besar tidak selalu mencerminkan tingkat efisiensi usaha 
yang tinggi. Efisiensi merupakan ukuran dalam mencapai 
produksi yang didapat dari suatu kesatuan biaya, kemudian 
ratio input-output yang juga dapat dijadikan dasar dalam 
menentukan nilai efisiensi (Kusnadi, 2008). Dalam menilai 
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efisiensi suatu usaha ternak dapat dipergunakan Investment 
Criteria (IC), yakni suatu indikator yang digunakan untuk 
mengukur atau memberikan Gambaran dari suatu usaha 
apakah usaha yang sedang atau selesai dijalankan efisien 
secara ekonomis atau tidak (Kusnadi 2008). Salah satu IC 
yang dapat digunakan adalah mengukur efisiensi usaha dengan 
tingkat keuntungan usaha tersebut. Untuk memperoleh tingkat 
efisiensi usaha, semua kegiatan yang mencakup pengeluaran 
dan penerimaan dalam jangka waktu tertentu, atau setiap tahun 
kemudian dicatat. Purba (2008) menyatakan bahwa salah satu 
ukuran efisiensi adalah penerimaan untuk rupiah yang 
dikeluarkan (revenue cost ratio) atau R/C ratio. R/C ratio 
merupakan perbandingan antara penerimaan dan biaya 
(Soekartawi, 1995).  

Nilai R/C ratio ini menunjukkan besarnya pendapatan 
yang diterima untuk setiap rupiah yang dikeluarkan untuk 
berproduksi dalam usaha. Nilai R/C ratio sangat dipengaruhi 
oleh besarnya penerimaan dan total biaya yang dikeluarkan 
oleh masing-masing petani, apabila nilai R/C ratio > 1, maka 
usaha tersebut efisien. Nilai R/C ratio < 1 maka usaha tersebut 
tidak efisien. Apabila nilai R/C ratio = 1, maka usaha tersebut 
dalam keadaan impas atau berada dalam keadaan break event 
point (Soekartawi, 1995). Rumus R/C ratio sebagai berikut: 

 
A = R/C ratio 
Keterangan: 
R = Total penerimaan (revenue) 
C = Total biaya (cost) 
A = Revenue Cost Ratio 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat 
Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa 
Timur selama satu bulan pada tanggal 22 Maret – 22 April 
2013. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 
(purposive) dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan 
Tempursari memiliki banyak peternak kerbau. 

3.2. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan pada pelaksanaan 

penelitian adalah metode survey, yaitu metode pengumpulan 
data primer dengan memberikan kuisioner kepada responden 
individu (Hartono, 2004), sedangkan metode pengumpulan 
data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait (Rombe,  
2010). Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan 
wawancara kepada peternak.  

Tahap-tahap menentukan jumlah sampel ialah: 
1. Responden sebanyak 112 yang ditentukan secara purposive 

sampling, yaitu sampel yang akan digunakan telah 
ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu. 

a. Memiliki ternak  1 unit ternak 

b. Lama usaha  5 tahun beternak 

2. Menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut: 
 
     
Keterangan: 
 n   = Jumlah sampel yang di ambil  

             N 
         N(d)2 + 1 n= 
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 N  = Jumlah populasi 
 d   = Presisi (10 %) Boediono dan Koster (2004) 
 Didapatkan hasil:  

n =   

n =  52,83  atau 53 responden 
3. Sampel dibagi secara stratified sampling, yaitu sampel 

dikelompokkan dalam strata usaha berdasarkan jumlah 
ternak. 
Dilakukan dengan menggunakan rumus: 

n =   =   = 2,25 unit ternak  

Strata I = 1 – 2,25 unit ternak 
Strata II = > 2,25 unit ternak 

3.3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian adalah observasi, interview, dan kuisioner. 
Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 
pengamatan langsung terhadap suatu objek penelitian 
(Soekartawi, 1995). Interview adalah kegiatan mencari bahan 
melalui tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan 
(Soekartawi, 1995). Interview dilakukan pada pemilik ternak 
untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kuisioner adalah 
sebagai alat untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 
input-output dan kondisi sosial ekonomi di peternakan kerbau 
tersebut. 

Data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder. 
Cara memperoleh data yaitu: 
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1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara 
langsung dari peternak dengan cara wawancara dengan 
responden mengenai harga jual beli kerbau, dan 
penerimaan yang diperoleh dari pemeliharaan kerbau  

2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi-
instansi terkait; baik Dinas Peternakan, Biro Pusat Statistik, 
Pemerintah Daerah setempat, pustaka dan instansi terkait 
yang berhubungan dengan penelitian ini yang digunakan 
sebagai data penunjang (Rombe,  2010). 

3.4. Variabel Pengamatan 
Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi: 
1. Identitas peternak (nama, umur, lama beternak, pendidikan 

terakhir dan pekerjaan utama), 
2. Biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap (kandang, 

peralatan, ternak) dan biaya tidak tetap (pakan dan biaya 
transportasi)  

3. Penerimaan merupakan nilai produksi total kerbau meliputi 
penjualan anak, tenaga kerja dan nilai tambah. 

3.5. Analisis Data 
Semua data yang diperoleh kemudian diAnalisis 

dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Metode ini 
digunakan untuk mengAnalisis pendapatan peternak kerbau. 
Analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut : 
1. Analisis deskriptif yaitu identitas  peternak kerbau 
2. Analisis ekonomi yaitu untuk melakukan perhitungan 

sebagai berikut: 
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a. Biaya Total 
TC = FC + VC 
Keterangan:  
TC = Total Cost atau Biaya Total  
FC = Fixed Cost atau Total Biaya Tetap 
VC = Variable Cost atau Biaya Tidak Tetap  

b. Penerimaan 
TR = Py x Y 
Keterangan: 
TR = Total Revenue 
Py = Harga jual 
Y = Jumlah produksi 

c. Pendapatan 
Π = TR – TC 
Keterangan:  
Π  = Pendapatan 
TR  = Total Revenue 
TC  = Total Cost 

d. R/C ratio    

R/C ratio  =  

Keterangan dengan: 
R/C ratio > 1 : usaha efisien dan menguntungkan 
R/C ratio = 1 : usaha tidak menguntungkan tidak 
mengalami kerugian 
R/C ratio < 1 : usaha tidak efisien dan tidak 
menguntungkan 

3.6. Batasan Istilah 
a. Purposive sampling adalah sampel yang akan digunakan 

telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu. 
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b. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang tidak berubah 
walaupun jumlah produksi atau tidak terpengaruh oleh 
besar kecilnya produksi dan penggunaan produksi tidak 
habis dalam sekali masa produksi, misalnya bunga 
modal, penyusutan dan asuransi. 

c. Biaya tidak tetap (variable cost) adalah sejumlah biaya 
yang dikeluarkan peternakan atau produsen yang besar 
kecilnya tergantung pada besar kecilnya produksi, 
misalnya biaya pakan, kesehatan, pembelian ternak, 
upah tenaga kerja dan bahan bakar. 

d. R/C ratio adalah perbandingan antara penerimaan dan 
biaya. 

e. Modal adalah dana awal untuk memulai suatu usaha. 
f. Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai pada 

satu periode produksi sehingga memerlukan perawatan 
agar dapat berdaya guna dalam jangka waktu yang lama 

g. Modal tidak tetap adalah modal yang habis dipakai 
sekali periode produksi. 

h. Biaya (cost) adalah seluruh biaya yang digunakan untuk 
kelangsungan usaha. 

i. Penerimaan adalah perkalian antara produksi yang 
diperoleh dari harga jual penerimaan dapat 
dimaksudkan sebagai pendapatan kotor usaha, sebab 
belum dikurangi dengan keseluruhan biaya yang 
dikeluarkan selama proses produksi yang berlangsung. 

j. Nilai tambah ternak adalah selisih antara harga ternak 
tahun lalu dengan tahun yang sekarang 

k. Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan total 
dengan biaya-biaya dimana biaya tersebut adalah biaya 
tetap dan biaya tidak tetap. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten 
yang terletak di propinsi Jawa Timur pada posisi 7° 52' s/d 8° 
23' Lintang Selatan dan 112° 50' s/d 113°22' Bujur Timur 
dengan Luas wilayah 1.790,90 km2 atau 3,74 % dari luas 
Propinsi Jawa Timur. Secara topografi Kabupaten Lumajang 
terbagi ke dalam 4 daerah yaitu : daerah gunung, pegunungan, 
dataran fluvial dan dataran alluvial. Kecamatan Tempursari 
termasuk dalam kategori daerah pegunungan (Anonimous, 
2011a). Peta Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Gambar 
3. 

 

Gambar 3 Peta Kabupaten Lumajang 

 Kecamatan Tempursari memiliki luas wilayah 101.36 
km2 dengan jumlah penduduk 28,501 jiwa atau kepadatan 
penduduk 281 jiwa/km2 dengan jumlah penduduk laki-laki 
sebesar 14.048 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 
14.357 jiwa..Kecamatan Tempursari terdiri dari 7 desa yang 
pada umumnya kondisi topografinya bergelombang dan 
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berbukit terjal serta memiliki kesuburan tanah yang cukup 
tinggi akibat pelapukan abu vulkanik. Kecamatan Tempursari 
terletak di ujung Lumajang pada posisi 08o-16,54 LS dan 
112o58,27 BT  dan terletak kurang lebih 64 km ke arah 
sebelah selatan kota Lumajang. Rata-rata suhu udara berkisar 
antara 24-33 0C, dengan kelembaban udara berkisar antara 88-
90 % dengan curah hujan sekitar 2.252 mm/tahun 
(Anonimous, 2011b).  
 Kecamatan Tempursari memiliki luas lahan pertanian 
sebesar 1.531 Ha. Lahan pertanian dan lahan perkebunan 
merupakan lahan terbesar di Kecamatan Tempursari. Keadaan 
ini menggambarkan bahwa daerah ini memiliki prospek 
pengembangan usaha tani ternak, tanaman pangan, sayuran 
dan palawija. Sebagian besar penduduk mempunyai mata 
pencaharian petani, buruh tani, nelayan, pedagang, pegawai 
negeri sipil, swasta dan pekerja bangunan, namun usaha ternak 
banyak digeluti penduduk, dengan jenis ternak yang 
diusahakan meliputi kerbau, sapi, kambing, itik dan ayam, 
namun di Kecamatan Tempursari sebagian besar adalah ternak 
kerbau (Anonimous, 2011b). 

4.2. Karakteristik Peternak Kerbau 
 Karakteristik responden peternak memberikan 
gambaran tentang usaha ternak kerbau yang dipengaruhi oleh 
beberapa aspek yaitu meliputi usia, tingkat pendidikan, lama 
beternak, jumlah anggota keluarga dan pekerjaan peternak. 
Aspek tersebut merupakan unsur yang cukup erat hubunganya 
dengan jumlah kememilikan ternak kerbau. Rusdiana (2008) 
menyatakan bahwa jumlah kepemilikan ternak kerbau 
peternak berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan dan 
pengalaman beternak memiliki kecendurungan, semakin tua 



24 

 

usia, semakin rendah pendidikan dan semakin berpengalaman 
dalam beternak, semakin meningkatnya usia peternak, alokasi 
waktu untuk beternak semakin banyak dan pemilikan 
cenderung bertambah. Ditinjau dari umur, pengalaman dan 
pendidikan petani, kondisi petani cukup potensial untuk 
pengembangan usaha, sementara itu kalau ditinjau dari 
pemilikan lahan dibandingkan dengan pemilikan kerbau tidak 
akan mencukupi kebutuhan pakan, sehingga petani 
mengandalkan pakan dari luar, dalam memenuhi kebutuhan 
secara kontinyu. (Juarini dkk, 2010). 

4.2.1. Usia Responden 
Usia sangat berpengaruh dalam dunia usaha 

peternakan, semakin tua usia peternak maka semakin lama 
pengalamannya dalam menjalankan usahanya sehingga sangat 
mempengaruhi jumlah kepemilikan ternak. Usia berpengaruh 
terhadap produktifitas petani peternak. Usia peternak dapat 
dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Usia peternak kerbau di Kecamatan Tempursari, 

Kabupaten Lumajang. 
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 Hasil penelitian pada Gambar 4 menunjukkan bahwa 
peternak pada kisaran umur produktif. Responden dengan usia 
20-35 tahun strata I dan II masing-masing 11 % dan 19 %, 
responden dengan usia 36-45 tahun strata I dan II masing-
masing 22 % dan 6 % dan responden dengan usia > 46 tahun 
strata I dan II masing-masing 68 % dan 75 %.  Hal ini 
menunjukkan bahwa  usia responden semakin tua semakin 
berpengalaman dalam beternak sehingga memiliki ternak 
kerbau yang lebih banyak daripada peternak yang berusia 
masih muda. Usia produktif berkisar antara 15 tahun sampai 
64 tahun dan usia non produktif adalah usia sebelum 15 tahun 
dan sesudah 64 tahun (Anonimous, 2009) dan menurut 
Febriana (2010), usia produktif peternak kerbau berkisar 
antara 35-55 tahun. 
 Hal ini sesuai dengan pernyataan Rusdiana (2008) 
menyatakan bahwa  umur sebagian besar peternak kerbau 
masih tergolong produktif untuk melakukan pemeliharaan 
ternak kerbau dan semakin tua umur peternak maka tingkat 
pendidikan rendah namun memiliki pengalaman yang lebih 
lama sehingga mempengaruhi peningkatan jumlah kepimilikan 
ternak kerbau. 

4.2.2. Pendidikan 
 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat 
tergantung pada kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan 
faktor pelancar dalam usaha peternakan. Pendidikan 
merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki 
oleh peternak. Pendidikan yang tinggi/rendah sangat 
mempengaruhi pola pikir dalam menjalankan usaha yang 
dilakukannya. Pendidikan diharapkan dapat memperbaiki 
kemampuan atau skill yang dimiliki peternak yang dapat 
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menambah kesejahteraan karena merupakan sarana untuk 
kemajuan usaha. Peternak di Kecamatan Tempursari memiliki 
latar pendidikan 6 tahun hingga 9 tahun. 
 Usaha peternakan kerbau pendidikan sangat 
mempengaruhi pada pola pikir peternak dan jumlah 
kepemilikan kerbaunya karena dengan pendidikan yang 
rendah peternak nantinya sangat bergantung pada usaha 
kerbau saja jadi tidak berpikir maju untuk dapat 
mengembangkan usahanya dalam mencukupi kebutuhan 
hidupnya. Pendidikan dapat dijadikan sebagai cermin kualitas 
sumber daya manusia dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Pendidikan peternak di Kecamatan Tempursari, 

Kabupaten Lumajang 

 Hasil penelitian pada Gambar 5 menunjukkan bahwa 
segi pendidikan masing-masing responden strata I dan II 
hanya mengenyam pendidikan formal SD dan SMP bahkan 
ada pula yang tidak sekolah semasa hidupnya. Keadaan ini 
akan mempengaruhi tingkat pengetahuan peternak mengenai 
peternakan khususnya kerbau. Pendidikan Sekolah Dasar pada 
strata I dan II masing-masing adalah 79 % dan 67 %, SMP 
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pada strata I dan II masing-masing adalah 16 % dan 20 %, 
Tidak Sekolah pada strata I dan II adalah 5 % dan 13 % untuk 
lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. Tingkat 
pendidikan akhir responden strata I dan II paling banyak 
terdapat pada tingkat SD. Hal ini menunjukkan kecenderungan 
peternak dengan pendidikan lebih rendah semakin banyak 
pengalamannya tentang peternakan karena pengetahuan yang 
mereka ketahui hanya beternak sehingga memiliki skill yang 
tinggi tentang peternakan kerbau dan mayoritas memiliki 
jumlah kerbau yang banyak. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Rusdiana (2008) bahwa kecenderungan peternak dengan 
pendidikan lebih rendah mempunyai kerbau lebih banyak dan 
ketergantungan sumber nafkah pada kerbau semakin tinggi 
dan Febriana (2010) menyatakan bahwa peternak kerbau 
dilihat dari segi pendidikan masih sangat rendah dengan 
menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD). 

4.2.3. Pekerjaan Peternak 
 Pekerjaan merupakan hal yang sangat penting dalam 
kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Pekerjaan masing-masing rumah tangga tentu berbeda-beda 
satu dengan yang lainnya namun mengingat bahwa sebagian 
besar lahan di Kecamatan Tempursari adalah lahan pertanian 
maka kegiatan ekonomi rumah tangga adalah usaha tani ternak 
dan ada pula yang mencari ikan di laut karena dekat pesisir 
pantai. Beternak kerbau ini merupakan pekerjaan sampingan 
karena pekerjaan utama mereka rata-rata petani dan buruh tani 
serta sebagaian kecil nelayan. Hal ini dilakukan untuk 
tabungan dalam jangka panjang sebagai investasi 
perekonomian yang dimiliki. Pekerjaan responden dapat 
dilihat pada Gambar 6 
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Gambar 6. Pekerjaan peternak di Kecamatan Tempursari, Kabupaten 

Lumajang 

 Hasil penelitian pada Gambar 6, responden 
menjadikan usaha ternak kerbau ini dijadikan pekerjaan 
sampingan dengan sistem usaha tani ternak. Pekerjaan 
responden sebagai petani pada strata I dan II masing-masing 
adalah 76 % dan 93 %, pekerjaan responden sebagai buruh 
tani pada strata I dan II masing-masing adalah 16 % dan 7 %, 
responden sebagai nelayan pada strata I adalah 8 %. Gambar 6 
ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah 
petani dan mereka memelihara kerbau sebagai pekerjaan 
sampingannya untuk membantu meningkatkan pendapatan 
rumah tangganya. Pekerjaan ini juga mempengaruhi banyak 
sedikitnya jumlah kepemilikan ternak kerbau masing-masing 
responden. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusdiana (2008) 
bahwa jenis pekerjaan juga memberikan kecenderungan 
peningkatan dan penurunan pemilikan jumlah kerbau. 
Responden yang memiliki pekerjaan sebagai petani dan buruh 
tani cenderung mempunyai kerbau paling banyak karena lebih 
dekat atau sejenis dengan beternak. 
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4.2.4. Jumlah anggota rumah tangga 
 Jumlah anggota rumah tangga menunjukkan 
banyaknya orang yang hidup di dalam suatu keluarga yang 
menjadi tanggungan. Jumlah anggota rumah tangga yang 
banyak bisa membantu proses produksi. Tenaga kerja yang 
berasal dari anggota keluarga bisa meminimalisir biaya tenaga 
kerja dalam setiap produksi. Jumlah anggota rumah tangga 
responden dapat dilihat pada Gambar 7 

 
Gambar 7. Jumlah Anggota Rumah Tangga Peternak 

(Orang/Responden) di Kecamatan     Tempursari, 
Kabupaten Lumajang 

 Hasil penelitian pada Gambar 7 kuisioner 
menunjukkan bahwa jumlah keluarga 1-3 orang pada strata I 
dan II masing-masing adalah 46 % dan 36 %, jumlah keluarga 
4-5 orang pada strata I dan II masing-masing adalah 41 % dan 
50 %, jumlah keluarga lebih dari 6 orang pada strata I dan II 
masing-masing adalah 13 % dan14 %. Jumlah anggota 
keluarga 4-5 orang mencapai 50 %, hal ini ideal apabila dilihat 
dari latar belakang peternak yang hidup di desa yang identik 
pengetahuan tentang perencanaan keluarga yang sangat 
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minim. Bisa diartikan jumlah anggota keluarga sangat 
berhubungan erat dengan kemampuan rumah tangga dalam 
memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Soekartawi (1995) 
menyatakan bahwa jumlah anggota rumah tangga yang 
semakin tinggi menyebabkan beban ekonomi yang disandang 
oleh kepala keluarga akan semakin besar untuk bisa 
mencukupi kebutuhan hidupnya. Jumlah anggota keluarga ikut 
serta dalam membantu usaha tani ternak baik istri maupun 
anak yang sudah cukup umur untuk bisa membantu dalam 
melakukan pekerjaan baik bertani maupun beternaknya. 

4.2.5. Pengalaman Berternak 
 Lama usaha beternak berkaitan erat dengan seberapa 
jauh pengalaman dalam melaksanakan usaha peternakan, 
semakin lama peternak melaksanakan usaha maka pengalaman 
yang didapatkan akan semakin banyak. Pengalaman beternak 
dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8 Pengalaman Usaha Ternak Kerbau di Kecamatan 

Tempursari,  Kabupaten Lumajang.  
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 Hasil Penelitian dengan menggunakan kuisioner pada 
Gambar 8 menunjukkan bahwa lama usaha 5-20 tahun  pada 
strata 1 dan II masing-masing adalah 74 % dan 60 %, lama 
usaha 21-35 tahun pada stata I dan II masing-masing adalah 21 
% dan 13 % dan lama usaha lebih dari 36 tahun pada strata I 
dan II masing-masing adalah 5 % dan 27 %. Pada Gambar 8 
strata I maupun strata II jumlah responden dengan lama usaha 
5-20 tahun lebih dari 50 % menunjukkan bahwa peminat untuk 
menjalankan usaha ternak kerbau dari tahun ke tahun semakin 
meningkat dan semakin lama pengalamannya dalam beternak 
kerbau maka jumlah kepemilikan ternak juga semakin banyak 
dibanding dengan yang pengalamnnya masih sedikit. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Rusdiana (2008) dan Febriana (2010) 
bahwa peternak dengan pengalaman beternak lebih lama 
cenderung memiliki kerbau lebih banyak dan pengalaman 
beternak kerbau rata-rata selama 11-20 tahun. 

4.3. Profil Usaha Ternak Kerbau 
 Sistem pemeliharaan ternak kerbau di kandangkan 
pada malam hari dan digembalakan pada siang hari di sawah-
sawah, sungai, rawa, perkebunan atau di areal penggembalaan 
pada musim panen padi yang ditumbuhi rerumputan dengan 
cara diikat dengan tali yang panjang sehingga kerbau bisa 
jalan-jalan mencari makan sendiri. Berdasarkan kuisioner yang 
didapatkan bahwa ternak kerbau di Kecamatan Tempursari 
jarang terserang penyakit. Sesuai dengan pendapat Rusdiana 
(2008) bahwa sistem pemeliharaan kerbau hampir 99 % 
digembalakan dengan cara mengandangkan ternak pada 
malam hari dan digembalakan pada siang hari disawah-sawah 
atau diikat pindah di kebun atau di areal penggembalaan yang 
terbuka yang ditumbuhi dengan berbagai jenis rerumputan. 
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Menurut Chandra (2007) mengatakan bahwa 57 % ternak 
kerbau dilepas di padang penggembalaan dan mayoritas 
kerbau tidak terserang penyakit. 
 Ketersediaan pakan hijauan di Kecamatan Tempursari 
sangat tergantung pada alam untuk pemeliharaan ternak secara 
tradisional. Selama ini peternak menambahkan rumput alam 
atau jerami padi yang dipotong untuk kerbau yang 
dikandangkan pada sore hari. Hijauan yang diberikan pada 
ternak kerbau yaitu 10 % dari bobot badanya atau sekitar 35 – 
50 kg kerbau dewasa (terdiri dari 70 % rumput-rumputan dan 
30% kacang-kacangan) dilengkapi dengan konsentrat 2 - 5 
kg/hr/ekor (terdiri dari dedak halus, bungkil-bungkilan) 
(Murti, 2002). Zulfiandri (2007) menyatakan bahwa pakan 
yang diberikan berupa rumput lapangan dengan cara 
menggembalakan dan mengikatkan ternak dilapangan dan 
pada sore hari diberikan tambahan rumput lapang sebanyak 
17-24 kg/ekor/hari. Rispanjaya (2008) menyatakan bahwa  
pada sore hari diberikan tambahan rumput lapang sebanyak 
15-22 kg/ekor/hari. 
 Kebutuhan air minum untuk kerbau di Kecamatan 
Tempursari dapat terpenuhi karena sumber air berasal dari 
sumur dan sungai yang tidak pernah kering. Peternak kerbau 
mayoritas memberikan air minum satu kali pada pagi hari 
dengan air sumur secara adlibitum untuk Desa Kaliuling, 
Pundungsari, Purworejo, Tempursari dan Tempurejo 
sedangkan, peternak di Desa Bulurejo dan Tegalrejo 
membawa ternaknya minum di Sungai Ngrawan. Sungai 
Ngrawan di Kecamatan Tempursari mengandung banyak 
mineral (Anonimus, 2002). Mineral diperlukan untuk 
pembentukan jaringan tulang dan urat, serta mempermudah 
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proses pencernaan dan penyerapan zat - zat makanan 
(Parakkasi, 1999). 
 Kerbau betina di Kecamatan Tempursari mulai 
dikawinkan pertama kali rata - rata pada umur 31 bulan. 
Kerbau milik peternak di Kecamatan Tempursari Kabupaten 
Lumajang tergolong agak cepat mencapai usia dewasa kelamin 
dikarenakan tidak ada pengontrolan sehingga perkawinan 
dapat terjadi kapan saja terutama pada saat kerbau 
digembalakan. Perkawinan kerbau betina terjadi pertama 
kalinya setelah dewasa kelamin pada umur 33 bulan, setelah 
melewati birahi pertama 29 bulan (Arman, 2006). Umur 
pertama kali beranak kerbau rawa di Kecamatan Tempursari 
Kabupaten Lumajang rata - ratanya yaitu 43 bulan  

Rata - rata lama bunting induk kerbau rawa di 
Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang yaitu 10 bulan 
20 hari, lama kebuntingan pertama 12 bulan berikutnya 11 
bulan dan seterusnya 10 bulan. Angka atau jumlah hari yang 
pasti tidak diketahui karena tidak diketahuinya waktu 
konsepsi. Rata - rata lama kebuntingan kerbau rawa di 
Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang hampir sama 
dengan hasil penelitian Lendhanie (2005) bahwa usia 
kebuntingan ternak kerbau yang dipantau sejak dikawinkan 
dan awal kebuntingan dalam tahun 2005 sampai melahirkan 
dalam tahun 2006 tercatat dengan rataan 311 hari (10 bulan 11 
hari), dan Keman (2006) menyatakan bahwa lama bunting 
pada kerbau bervariasi dari 300 – 334 hari (rata - rata 310 hari) 
atau secara kasar 10 bulan 10 hari.  

Jarak beranak kerbau rawa di Kecamatan Tempursari 
Kabupaten Lumajang rata - rata 18 bulan hampir sama dengan 
jarak beranak kerbau rawa di Sumbawa yaitu 17 bulan 
(Lendhanie, 2005). Arman (2006) menyatakan bahwa upaya 
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memperpendek jarak beranak sampai ukuran normal yaitu 14 
bulan dapat dilakukan jika penyebab terjadinya gangguan 
reproduksi dapat dideteksi sedini mungkin. Gangguan 
reproduksi dapat disebabkan oleh estrus yang tidak teramati, 
kerterlambatan saat mengawinkan dan catatan reproduksi yang 
kurang baik. Jarak beranak merupakan karakteristik reproduksi 
yang penting untuk menilai potensi produksi selama masa 
kehidupan ternak kerbau. Jarak beranak kerbau rawa di 
Kecamatan Tempursari tergolong panjang jika dibandingkan 
dengan kerbau lumpur di Thailand yaitu rata - rata 15 bulan. 
Kerbau rawa di Indonesia beranak pada interval 14 - 22 bulan 
(Keman, 2006).  

Jarak beranak kerbau rawa di Kecamatan Tempursari 
Kabupaten Lumajang lebih panjang jika dibandingkan dengan 
koefisien standar bibit Ditjennak jarak beranak  ternak kerbau 
adalah 12 – 14 bulan (Anonimus, 2007).  Panjangnya jarak 
beranak dalam penelitian ini disebabkan oleh langkanya 
pejantan. Rata -rata umur pertama kali beranak 44 bulan dan 
rata-rata jarak beranak 18 bulan. Birahi kembali setelah 
beranak 3 - 5 bulan sehingga gudel lepas sapih 3 bulan dan 
induknya kawin lagi dan jumlah anak per kelahiran 1 ekor. 
 Peternak di Kecamatan Tempursari Kabupaten 
Lumajang rata - rata memelihara kerbau rawa jantan tidak 
lama karena kerbau jantan sangat agresif sehingga 
menyusahkan dalam pemeliharaannya dan sering merusak 
tanaman sekitar, dan juga dianggap sudah tidak produktif lagi 
untuk menghasilkan keturunan karena hanya menambah beban 
bila terus dipelihara. Lain halnya dengan kerbau betina yang 
dapat dipelihara dan bereproduksi sampai umur 35 tahun 
(Ibrahim, 2008). Kesulitan mengawinkan ketika kerbau betina 
minta kawin, terutama bila sistem perkawinan alam 
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menggunakan hand mating (dipertemukan oleh manusia antara 
pejantan dengan kerbau betina yang sedang berahi).  
 Penjualan ternak kerbau di Kecamatan Tempursari 
tidak harus dijual ke pasar hewan namun sudah ada orang 
yang datang ke rumah peternak untuk menawar kerbaunya. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Chandra (2007) menyatakan 
bahwa pemasaran ternak kerbau dilakukan di tempat, dimana 
pembeli (toke) datang ke peternak. Berdasarkan kuisioner 
yang diperoleh peternak mengatakan kerbau-kerbau di 
Kecamatan Tempursari ini dipasarkan dan dikirim sebagian 
besar ke daerah Pesirian dan Surabaya. Hasil penjualan ini 
diharapkan dapat menambah nilai pendapatan keluarga dari 
hasil usaha taninya. 

4.4. Modal 
 Modal merupakan faktor terpenting dalam 
kelangsungan suatu usaha. Hasil penelitian modal yang 
digunakan dikelompokkan menjadi dua yaitu modal tetap dan 
modal tidak tetap. Modal tetap adalah modal yang tidak habis 
dipakai pada satu kali produksi sehingga memerlukan 
perwatan agar dapat berdaya guna dalam jangka waktu yang 
lama, yaitu tanah, kandang, ternak, kendaraan dan peralatan 
(tali, sabit, cangkul, sapu). Modal tidak tetap (modal kerja) 
adalah modal yang habis dalam satu kali produksi yaitu pakan 
hijauan, pajak PBB, pajak ternak, transportasi hijauan, sewa 
tanah, penyusutan kendaraan, penyusutan ternak, dan 
penyusutan peralatan .  
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Tabel 1. Modal usaha ternak kerbau di Kecamatan Tempursari,   
Kabupaten Lumajang selama 1 tahun (tahun 2013). 

 

 
 Sumber: Data primer diolah 2013 
 

 Hasil penelitian pada Tabel 1 modal usaha pada strata 
I dan II masing-masing adalah  Rp 9.441.054,- dan Rp 
8.828.832,- dimana modal tertinggi terletak pada pembelian 
ternak dan pakan hijauan karena pada awal usaha peternak 
membeli yang sudah siap kawin sehingga membutuhkan pakan 
yang cukup banyak. Modal yang dibutuhkan dalam usaha 
ternak kerbau di Kecamatan Tempursari untuk menjalankan 
usahanya menggunakan modal sendiri. Soekartawi (1995) 
menjelaskan bahwa modal dalam usaha tani (peternakan) 
diartikan sebagai bentuk kekayaan baik berupa uang maupun 
barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik 
secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses 
produksi.  
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4.5. Analisis Rugi Laba Usaha Ternak Kerbau 
Keberhasilan suatu usahatani peternakan diukur dari 

keuntungan yang diperoleh, sehingga pola usahatani harus 
mengarah kepada pola berproduksi untuk memperoleh 
keuntungan atau laba maka dalam suatu usaha dilakukan 
analisis rugi laba. Analisis rugi laba bertujuan untuk 
mengetahui tingkat keuntungan usahatani dalam kaitannya 
dengan kelayakan usaha, Pada prinsipnya, perhitungan rugi 
laba memperlihatkan pendapatan dan biaya.  

Tabel 2 Analisis Rugi Laba Usaha Ternak Kerbau di Kecamatan 
Tempursari Kabupaten Lumajang tahun 2013 

 
Sumber: Data primer diolah 2013 

4.5.1. Biaya Produksi 
 Biaya produksi ternak kerbau dikelompokkan menjadi 
dua, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah 
biaya yang nilainya tidak dipengaruhi besar kecilnya volume 
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produksi, sehingga berapapun volume produksinya tidak akan 
mempengaruhi besarnya biaya tetap. Biaya yang termasuk 
dalam biaya tetap dalam penelitian usaha ternak kerbau 
meliputi pajak PBB, pajak ternak, sewa tanah, penyusutan alat, 
penyusutan kendaraan dan penyusutan ternak. Biaya tidak 
tetap adalah biaya yang selalu berubah sesuai dengan 
perubahan volume produksi yang dilaksanakan.  
 Biaya produksi tertinggi usaha ternak kerbau di 
Kecamatan Tempursari terletak pada biaya tidak tetap dimana 
biaya pakan hijauan merupakan biaya yang paling banyak 
dikeluarkan dalam usaha ternak kerbau. Total biaya 
produksi/unit ternak yaitu strata I (1,77) dan strata II (2,97) 
masing-masing sebesar Rp 1.341.953,- dan Rp 514.107,- 
dimana biaya untuk pakan hijauan lebih besar mencapai 78,33 
% dan 66,57 % karena peternak disana hanya memberi pakan 
hijauan sebagai pakan kerbau yaitu berupa jerami padi dan 
rumput alam. Data dapat dilihat dalam tabel 2. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Saputro, dkk (2002) menyatakan bahwa dari 
unsur biaya tidak tetap, biaya pakan merupakan komponen 
terbesar dalam usaha ternak. 

4.5.2. Penerimaan Usaha Ternak Kerbau 
 Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan 
oleh suatu proses produksi dan disebut dengan pendapatan 
kotor atau nilai produksi, yang didefinisikan sebagai nilai 
produk  total usaha tani dalam jangka waktu tertentu baik yang 
dijual maupun yang yang tidak dijual. Hasil penelitian usaha 
ternak kerbau di Kecamatan Tempursari, penerimaan yang 
diperoleh yaitu berupa penjualan anak kerbau, nilai tambah 
ternak dan disewakan membajak sawah.  Jumlah  rata-rata 
penerimaan dari strata I (1,77 unit ternak) dan strata II (2,97 
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unit ternak) masing-masing sebesar Rp 1.893.770,- dan Rp 
1.427.609,- dimana penjualan anak kerbau merupakan 
penerimaan yang terbesar, terutama pada strata I karena sistem 
pemeliharaan strata I kerbau lebih banyak waktunya 
dikandangkan sehingga peternak lebih cepat menjualnya. Data 
dapat dilihat pada tabel 2. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Saputro dkk (2002) menyatakan bahwa  pada sistem yang 
dikandangkan, ternak lebih banyak yang terjual daripada yang 
banyak digembalakan.  

4.5.3. Pendapatan Usaha Ternak Kerbau 
 Pendapatan dipengaruhi oleh penerimaan total dan 
total biaya yang dikeluarkan setiap proses produksi. Untuk 
mengetahui besar tingkat keuntungan yang diperoleh peternak 
dengan melakukan analisis pendapatan. Peternak di dikatakan 
untung apabila memperoleh laba atau nilai total penerimaan 
lebih besar dibanding total biaya. Pendapatan peternak kerbau 
dapat dilihat pada Tabel 2. Pendapatan usaha ternak 
kerbau merupakan selisih antara penerimaan total dengan 
biaya total, dimana biaya tersebut adalah biaya tetap dan biaya 
tidak tetap. Pendapatan/unit ternak strata I (1,77) dan strata II 
(2,97) masing-masing sebesar Rp 551.818,- dan Rp 913.502,- 
Data dapat dilihat pada tabel 2. Berdasarkan hasil perhitungan 
diketahui bahwa pendapatan peternak pada strata II lebih besar 
dibanding strata I. Hal ini dikarenakan pada strata II biaya 
produksinya lebih kecil dibandingkan dengan strata I karena 
pada strata I kerbau lebih banyak dikandangkan sehingga 
memerlukan biaya produksi yang lebih besar terutama dalam 
hal pakan hijauan memerlukan pakan yang lebih banyak dan 
biaya transportasi juga lebih banyak. Hal tersebut telah sesuai 
dengan pendapat Saputro dkk (2002) menyatakan bahwa 
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pendapatan kelompok tani ternak lebih kecil yang dipelihara 
dengan sistem dikandangkan daripada di gembalakan.  
 Ternak kerbau di Kecamatan Tempursari yang 
dipelihara peternak umumnya adalah milik sendiri.  
Kepemilikan ternak juga berpengaruh terhadap pendapatan 
usaha ternak kerbau (Saputri, 2009). Pendapatan merupakan 
selisih antara penerimaan total dengan biaya total, dimana 
biaya tersebut adalah biaya tetap dan biaya tidak tetap atau 
biaya variabel. Hal tersebut telah sesuai dengan pernyataan 
Winardi (1996) bahwa pendapatan perusahaan merupakan 
penerimaan yang diperoleh setelah dikurangi dengan seluruh 
biaya yang dikeluarkan selama proses produksi.  
 
4.6.  Revenue Cost Ratio (R/C ratio) 
 Pendapatan dan keuntungan usaha tani yang besar 
tidak selalu mencerminkan tingkat efisiensi usaha yang tinggi. 
Guna mengetahui efisiensi usaha tani dapat digunakan analisis 
R/C ratio. R/C ratio merupakan singkatan dari Revenue Cost 
Ratio, atau dikenal dengan perbandingan antara penerimaan 
dan biaya. Suatu usaha dapat dinyatakan layak atau masih 
dalam tingkat efisiensi apabila nilai R/C ratio sama dengan 
satu yang artinya nilai penerimaan sama dengan total biaya, 
maka semakin besar nilai R/C ratio maka semakin besar pula 
tingkat efisiensi suatu perusahaan. Tabel 3 menunjukkan nilai 
rata-rata R/C ratio masing-masing usaha ternak kerbau 
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Tabel 3. Rata-rata R/C ratio usaha ternak kerbau di Kecamatan 
Tempursari, Kabupaten Lumajang. 

 
Sumber: Data primer diolah 2013 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa strata II nilai 
R/C ratio lebih besar dari strata I karena strata II 
mengeluarkan biaya produksi yang lebih kecil dibanding strata 
I. Pada Tabel 5 ini menunjukkan bahwa perhitungan R/C ratio 
pada usaha ternak kerbau  menunjukkan bahwa  usaha tersebut 
memiliki nilai rata-rata >1 dimana setiap Rp 1.000.000,- biaya 
yang dikeluarkan oleh pemilik usaha menghasilkan 
penerimaan sebesar Rp 1.410.000,- keuntungan sebesar Rp 
410.000,- untuk strata I dan setiap Rp 2.000.000,- biaya yang 
dikeluarkan oleh pemilik usaha menghasilkan penerimaan 
sebesar Rp 2.780.000,- keuntungan sebesar Rp 780.000,- 
untuk strata I sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha 
ternak kerbau di Kecamatan Tempursari tersebut telah efisien. 
Hal tersebut telah sesuai dengan pernyataan Soekartawi (1995) 
bahwa nilai R/C ratio menunjukkan besarnya pendapatan yang 
diterima untuk setiap rupiah yang dikeluarkan untuk 
bereproduksi dalam usaha. Nilai R/C ratio sangat dipengaruhi 
oleh besarnya penerimaan dan total biaya yang dikeluarkan 
oleh masing-masing petani, apabila nilai R/C ratio > 1, maka 
usaha tersebut “efisien”. Nilai R/C ratio < 1, maka usaha 
tersebut “tidak efisien”. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan 

Tempursari, Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan bahwa 
usaha ternak kerbau pada strata II (2,97 unit ternak) lebih 
efisien daripada strata I (1,77 unit ternak), hal ini berdasarkan: 
1. a. Biaya produksi/unit ternak/tahun strata I dan strata II 

masing-masing adalah Rp 1.341.953,- dan Rp 514.107,- 
     b. Penerimaan/unit ternak/tahun strata I dan strata II 

masing-masing adalah Rp 1.893.770,- dan Rp 
1.427.609,-  

  c. Pendapatan/unit ternak/tahun pada strata I dan strata II 
masing-masing adalah Rp 551.818,- dan Rp 913.502,- 

2. Revenue Cost Ratio (R/C ratio) strata I dan strata II adalah 
1,41 dan 2,78. 

5.2. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian usaha ternak kerbau di 
Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang untuk 
menambah pendapatannya maka dapat disarankan peternak 
untuk menambah jumlah ternaknya. 
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Lampiran1. Identitas Responden Peternak Kerbau di Kecamatan 
Tempursari Kabupaten Lumajang 

No Nama 
Um
ur 

Pndidi
kn 

Pkrjaan 
Pngalama

n 

Angg
ota 

1 Toyib 44 
Tidaks
ekolah 

Petani 10 5 

..... ...... ..... .... ..... .... ..... 

10 Suriadi 65 SD Petani 42 3 

.... .... .... .... .... .... .... 

20 Sumardi 50 SD BuruhTani 44 5 

.... ...... .... ..... ...... ..... ...... 
30 Ribut 60 SD Petani 12 5 

..... ...... ..... ..... ...... ..... ...... 
40 Mustari 52 SD Petani 5 5 

..... ..... ..... ...... ....... ..... ...... 
50 Supadi 51 SD Petani 20 5 

..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... 
53 Legimin 48 SD Petani 20 3 
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Lampiran2. Kepemilikan Ternak Kerbau di Kecamatan 
Tempursari Kabupaten Lumajang 

No Induk Dara Anakkerbau 
Kepemilikan 

(unit) 
1 1 0.5 0.5 2.00 

..... ..... ..... ...... ...... 
10 1 1.0 0.3 2.25 
..... .... ...... ..... ...... 
20 1 0.0 0.3 1.25 
..... ...... .... ..... ..... 
30 1 1.0 0.3 2.25 
..... ...... ...... ...... ...... 
38 1 1.0 0.3 2.25 

Strata 1 38 18.5 10.8 67.25 
rata-rata  1 0.5 0.3 1.77 

39 1 1.0 0.5 2.50 
...... ...... ..... ...... ...... 
45 1 2.0 0.8 3.75 
...... ..... ..... ...... ...... 
50 1 1.0 0.5 2.50 
...... ..... ..... ...... ...... 
53 1 1.0 0.5 2.50 

Strata 2 15 20.0 9.5 44.50 
rata-rata  1 1.3 0.6 2.97 
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Lampiran 3. Modal Tetap Usaha  Ternak Kerbau di Kecamatan 
Tempursari Kabupaten Lumajang 

Tanah 
No Luas  Total  Harga/m2 Harga Total 
1 4 x 4 16 40,000.00 640,000.00 

….. …. …. …. ….. 
10 5 x 4 20 40,000.00 800,000.00 
…. ….. …. …. …. 
20 6 x 4 24 40,000.00 960,000.00 
…. …. …. …. …. 
30 6 x 6 36 40,000.00 1,440,000.00 
…. …. …. …. …. 
38 4 x 5 20 40,000.00 800,000.00 

Strata 1   1038 1,520,000.00 41,520,000.00 
rata-rata   27.32 40,000.00 1,092,631.58 

39 4 x 6 24 40,000.00 960,000.00 
…. ….. …. …. …. 
45 4 x 4 16 40,000.00 640,000.00 
…. …. …. …. …. 
50 7 x 6  42 40,000.00 1,680,000.00 
…. …. …. …. …. 
53 7 x 4 28 40,000.00 1,120,000.00 

Strata 2   390 600,000.00 15,600,000.00 
rata-rata   26.00 40,000.00 1,040,000.00 
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Kandang 

No Luas  harga/m2 harga total 
1 16 50,000.00 800,000.00 

…. …. …. ….. 
10 20 50,000.00 1,000,000.00 
…. …. …. …. 
20 24 50,000.00 1,200,000.00 
…. …. .... …. 
30 36 50,000.00 1,800,000.00 
…. …. …. …… 
38 20 50,000.00 1,000,000.00 

Strata 1 1038 1,900,000.00 51,900,000.00 
rata-rata 27.32 50,000.00 1,365,789.47 

39 24 50,000.00 1,200,000.00 
… …. …. …. 
45 16 50,000.00 800,000.00 
…. …. …. …. 
50 42 50,000.00 2,100,000.00 
…. … …. ….. 
53 28 50,000.00 1,400,000.00 

Strata 2 390 750,000.00 19,500,000.00 
rata-rata 26.00 50,000.00 1,300,000.00 
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Pembelian Ternak 

No Jumlah Harga satuan Harga Total 
1 1 3,800,000.00 3,800,000.00 

… … … … 

10 1 4,000,000.00 4,000,000.00 

… … … … 

20 1 3,750,000.00 3,750,000.00 

… … … … 

30 1 3,500,000.00 3,500,000.00 

,… … … … 

38 1 4,100,000.00 4,100,000.00 

Strata 1 38   139,200,000.00 

rata-rata     3,663,157.89 

39 1 4,000,000.00 4,000,000.00 

… … … … 

45 1 4,000,000.00 4,000,000.00 

… … … … 

50 1 4,000,000.00 4,000,000.00 

… … … … 

53 1 3,250,000.00 3,250,000.00 

Strata 2 15 4,200,000.00 58,100,000.00 

rata-rata     3,873,333.33 
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Kendaraan 

No Jumlah harga Harga Total 
1 1 1,000,000.00 1,000,000.00 
… … … … 
10 1 850,000.00 850,000.00 
… … … … 
20 1 1,500,000.00 1,500,000.00 
… … … … 
30 1 1,000,000.00 1,000,000.00 
… … … … 
38 1 1,000,000.00 1,000,000.00 

Strata 1     28,750,000.00 
rata-rata     756,578.95 

39 1 450,000.00 450,000.00 
… … … … 
45 1   0.00 
… … … .. 
50 1 450,000.00 450,000.00 
… … … … 
53 1 1,000,000.00 1,000,000.00 

Strata 2     13,755,000.00 
rata-rata     917,000.00 
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Peralatan 

No Tali sabit sapu cangkul 
1 35,000.00 100,000.00 3,000.00 90,000.00 
… … … … … 
10 60,000.00 75,000.00 1,000.00 50,000.00 
… … … … … 
20 35,000.00 100,000.00 2,000.00 75,000.00 
… … … … … 
30 35,000.00 50,000.00 1,000.00 100,000.00 
… … … … …. 
38 35,000.00 75,000.00 1,000.00 100,000.00 

Strata 1 1,374,000.00 2,595,000.00 56,000.00 3,105,000.00 
rata-rata 36,157.89 68,289.47 1,473.68 81,710.53 

39 45,000.00 75,000.00 1,000.00 70,000.00 
… … … … … 
45 35,000.00 50,000.00 1,000.00 50,000.00 
… … … … … 
50 40,000.00 125,000.00 3,000.00 125,000.00 
… … … … … 
53 35,000.00 40,000.00 1,000.00 75,000.00 

Strata 2 552,000.00 915,000.00 22,000.00 1,085,000.00 
rata-rata 36,800.00 61,000.00 1,466.67 72,333.33 
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Lampiran 4. Modal Tidak Tetap 

Pakan Hijauan 

No Pakan   harga/tahun 
1 35 182,500.00 6,387,500.00 
… … … … 
10 38 182,500.00 6,935,000.00 
…. … … … 
20 30 182,500.00 5,475,000.00 
… … … … 
30 30 182,500.00 5,475,000.00 
… … … … 
38 35 182,500.00 6,387,500.00 

Strata 1     219,547,500.00 
rata-rata     1,860,572.03 

39 28 182,500.00 5,110,000.00 
… … … … 
45 38 182,500.00 6,935,000.00 
… … … … 
50 35 182,500.00 6,387,500.00 
… … … … 
53 38 182,500.00 6,935,000.00 

Strata 2     94,535,000.00 
rata-rata     1,016,505.38 
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Lampiran 5. Biaya Tetap dan Tidak Tetap 

Pajak PBB 

No harga BB PBB/thn 
1 1,440,000.00 1,440.00 
… … … 
10 1,800,000.00 1,800.00 
… .... … 
20 2,160,000.00 2,160.00 
… … … 
30 3,240,000.00 3,240.00 
… … … 
38 1,800,000.00 1,800.00 

Strata 1   93,420.00 
rata-rata   2,458.42 

39 2,160,000.00 2,160.00 
… … … 
45 1,440,000.00 1,440.00 
… … … 
50 3,780,000.00 3,780.00 
… … … 
53 2,520,000.00 2,520.00 

Strata 2   35,100.00 
rata-rata   2,340.00 
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pajak Ternak 

No jmh ternak Pajak/ekor pajak/thn 
1 4 5,000.00 20,000.00 
… … … … 
10 4 5,000.00 20,000.00 
… … … … 
20 2 5,000.00 10,000.00 
… … … … 
30 4 5,000.00 20,000.00 
… … … … 
38 4 5,000.00 20,000.00 

Strata 1 118   582,500.00 
rata-rata     4,936.44 

39 5 5,000.00 25,000.00 
… … … … 
45 8 5,000.00 40,000.00 
… … … … 
50 5 5,000.00 25,000.00 
… … … .. 
53 5 5,000.00 25,000.00 

Strata 2 93   465,000.00 
rata-rata     5,000.00 
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Sewa Tanah 

No Luas  Sewa/m2 sewa/tahun 
1 16.00 1,000.00 16,000.00 
… … … … 
10 20.00 1,000.00 20,000.00 
… … … … 
20 24.00 1,000.00 24,000.00 
… … … … 
30 36.00 1,000.00 36,000.00 
… … … … 
38 20.00 1,000.00 20,000.00 

Strata 1     1,038,000.00 
rata-rata     27,315.79 

39 24.00 1,000.00 24,000.00 
… … … … 
45 16.00 1,000.00 16,000.00 
… … … …. 
50 42.00 1,000.00 42,000.00 
… … … … 
53 28.00 1,000.00 28,000.00 

Strata 2     390,000.00 
rata-rata     26,000.00 
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Penyusutan Sapu 

No harga awal Masa Pakai(th) Penyusutan 
1 3,000.00 1 3,000.00 
… … …. … 
10 1,000.00 1 1,000.00 
… …. … … 
20 2,000.00 1 2,000.00 
… … … … 
30 1,000.00 1 1,000.00 
…. … … … 
38 1,000.00 1 1,000.00 

Strata 1     55,000.00 
rata-rata     1,447.37 

39 1,000.00 1 1,000.00 
… … … … 
45 1,000.00 1 1,000.00 
… … … … 
50 3,000.00 1 3,000.00 
… … … … 
53 1,000.00 1 1,000.00 

Strata 2     22,000.00 
rata-rata     1,466.67 
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Penyusutan Sabit 

No harga awal 
Harga 
Akhir 

Masa 
Pakai(th) 

Penyusutan 

1 90,000.00 18,000.00 2 36,000.00 
… … … … … 
10 50,000.00 10,000.00 2 20,000.00 
… … …. … … 
20 75,000.00 15,000.00 2 30,000.00 
… … … … … 
30 100,000.00 20,000.00 2 40,000.00 
… … … … .. 
38 100,000.00 20,000.00 2 40,000.00 

Strata 1       1,242,000.00 
rata-rata       32,684.21 

39 70,000.00 14,000.00 2 28,000.00 
… … … … … 
45 50,000.00 10,000.00 2 20,000.00 
… … … … .. 
50 125,000.00 25,000.00 2 50,000.00 
… … …. … … 
53 75,000.00 15,000.00 2 30,000.00 

Strata 2       434,000.00 
rata-rata       28,933.33 
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Penyusutan Cangkul 

No harga awal 
Harga 
Akhir 

Masa 
Pakai(th) 

Penyusutan 

1 100,000.00 20,000.00 4 20,000.00 
… … … … … 
10 75,000.00 15,000.00 4 15,000.00 
… … … … … 
20 100,000.00 20,000.00 4 20,000.00 
… … … … … 
30 50,000.00 10,000.00 4 10,000.00 
… … … … …. 
38 75,000.00 15,000.00 4 15,000.00 

Strata 1       519,000.00 
rata-rata       13,657.89 

39 75,000.00 15,000.00 4 15,000.00 
… …. …. … … 
45 50,000.00 10,000.00 4 10,000.00 
… … … … … 
50 125,000.00 25,000.00 4 25,000.00 
… … … … … 
53 40,000.00 8,000.00 4 8,000.00 

Strata 2       183,000.00 
rata-rata       12,200.00 
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Penyusutan Tali 
No harga awal Masa Pakai(th) Penyusutan 
1 35,000.00 2 17,500.00 
… … … … 
10 60,000.00 2 30,000.00 
… … … … 
20 35,000.00 2 17,500.00 
… … … … 
30 35,000.00 2 17,500.00 
….. … … … 
38 35,000.00 2 17,500.00 

Strata 1     687,000.00 
rata-rata     18,078.95 

39 45,000.00 2 22,500.00 
… … … … 
45 35,000.00 2 17,500.00 
… … … … 
50 40,000.00 2 20,000.00 
… … … … 
53 35,000.00 2 17,500.00 

Strata 2     276,000.00 
rata-rata     18,400.00 
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Penyusutan kendaraan 

No harga awal Harga Akhir 
Masa 

Pakai(th) 
Penyusutan 

1 1,000,000.00 200,000.00 5 160,000.00 
… … …. … … 
10 850,000.00 170,000.00 5 136,000.00 
… …. … … … 
20 1,500,000.00 300,000.00 5 240,000.00 
… … … … … 
30 1,000,000.00 200,000.00 5 160,000.00 
… … … … … 
38 1,000,000.00 200,000.00 5 160,000.00 

Strata 1       4,600,000.00 
rata-rata       121,052.63 

39 450,000.00 90,000.00 5 72,000.00 
.. … … … … 
45 0.00 0.00 5 0.00 
… … … … … 
50 450,000.00 90,000.00 5 72,000.00 
… … … …. … 
53 1,000,000.00 200,000.00 5 160,000.00 

Strata 2       1,592,800.00 
rata-rata       106,186.67 
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Penyusutan Ternak 

No harga awal 
Harga 
Akhir 

Masa 
Pakai(th) 

Penyusutan 

1 3,800,000.00 760,000.00 10 304,000.00 
… … … … … 
10 4,000,000.00 800,000.00 10 320,000.00 
… … … … … 
20 3,750,000.00 750,000.00 10 300,000.00 
… … .. .. .. 
30 3,500,000.00 700,000.00 10 280,000.00 
.. … … .. … 
38 4,100,000.00 820,000.00 10 328,000.00 

Strata 1       11,136,000.00 
rata-rata       293,052.63 

39 4,000,000.00 800,000.00 10 320,000.00 
… … … … ….. 
44 4,150,000.00 830,000.00 10 332,000.00 
… … … … … 
50 4,000,000.00 800,000.00 10 320,000.00 
… … … … … 
53 3,250,000.00 650,000.00 10 260,000.00 

Strata 2 4,200,000.00 840,000.00   4,648,000.00 
rata-rata       309,866.67 
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Pakan Hijauan  

No Biaya/tahun 
1 6,387,500.00 
… … 
10 6,935,000.00 
… … 
20 5,475,000.00 
… … 
30 5,475,000.00 
… … 
38 6,387,500.00 

Strata 1 219,547,500.00 
rata-rata 1,860,572.03 

39 5,110,000.00 
… … 
45 6,935,000.00 
… … 
50 6,387,500.00 
… … 
53 6,935,000.00 

Strata 2 94,535,000.00 
rata-rata 1,016,505.38 
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Lampiran 6. Penerimaan 

 Penjualan Anak 

No ST umur anak jmh 

1 0.25 12 2,500,000.00 625,000.00 

… …  …. …. 

10 0.25 10 2,350,000.00 587,500.00 

… …  … … 

20 0.25 8 2,000,000.00 500,000.00 

… …  … … 

30 0.25 12 2,250,000.00 562,500.00 

…. …  … … 

38 0.25 11 1,850,000.00 462,500.00 

Strata 1 9.5  78,225,000.00 19,556,250.00 

rata-rata    2,058,552.63 2,058,552.63 

39 0.25 12 2,500,000.00 625,000.00 

… …  … … 

45 0.25 11 1,750,000.00 437,500.00 

… …  … … 

50 0.25 12 2,200,000.00 550,000.00 

… …  … … 

53 0.25 11 2,450,000.00 612,500.00 

Strata 2 3.75  33,500,000.00 8,375,000.00 

rata-rata    2,233,333.33 2,233,333.33 
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 Nilai Tambah Ternak 

No ST tmabh jmh 

1 0.50 850,000.00 425,000.00 

…… … … … 

10 0.50 750,000.00 375,000.00 

… … … … 

20 0.50 750,000.00 375,000.00 

… … … … 

30 0.50 750,000.00 375,000.00 

… … … … 

38 0.50 1,000,000.00 500,000.00 

Strata 1 19.00 27,550,000.00 13,775,000.00 

Rata-rata   725,000.00 725,000.00 

39 0.50 1,000,000.00 500,000.00 

… … … … 

45 0.50 750,000.00 375,000.00 

… … … … 

50 0.50 750,000.00 375,000.00 

… …. … … 

53 0.50 750,000.00 375,000.00 

Strata 2 7.50 12,100,000.00 6,050,000.00 

Rata-rata   806,666.67 806,666.67 
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disewakan untuk membajak 

No harga/Bahu jumlah/tahun Biaya Pajak 

1 600,000.00 2 1,200,000.00 

… … … … 

10 600,000.00 2 1,200,000.00 

… … … … 

20 600,000.00 2 1,200,000.00 

… … … … 

30     0.00 

… … … … 

38     0.00 

Strata 1     21,600,000.00 

rata-rata     568,421.05 

39 600,000.00 2 1,200,000.00 

… … 2 … 

45 600,000.00 2 1,200,000.00 

… … … … 

50 600,000.00 2 1,200,000.00 

… … … … 

53 600,000.00 2 1,200,000.00 

Strata 2     18,000,000.00 

rata-rata     1,200,000.00 
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KUISIONER 
 

A. Profil Peternak 
a. Nama    : 
b. Umur   : 
c. Jenis Kelamin  : 
d. Alamat   : 
e. Pendidikan  :  
f. No.Telp   : 
g. Anggota Keluarga : 

No Nama Umur Pendidikan Kepemilikan 
     

h. Lama Usaha  : 
i. Pekerjaan   : Utama/Sampingan 

 
B. Profil Usaha 

1. Rekapitulasi Modal Usaha : 
a. Modal Tetap 

1. Tanah : 
2. Kandang : 
3. Kendaraan: 
4. Ternak: 
5. Peralatan: 

b. Modal Tidak Tetap  
1. Biaya tetap 

- PBB   : 
- Pajak Ternak  : 
- Sewa Tanah  : 
- Penyusutan  : 
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Peralatan Jumlah Harga 
Masa 
pakai 

a. Ternak    
b. Alat    
-     
-     
c. Kendaraan    

- Lain-Lain  : 
2. Biaya Tidak Tetap 

- Biaya pakan  : 
- Biaya Transportrasi : 

 
C. Pemasaran 

1. Harga jual   : 
2. Sistem perdagangan  : 
3. Tujuan pemasaran  : 

a. Luar kota  : 
b. Lokal  :  

 
 


