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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2012), 

dalam penelitiannya yang berjudul analisis keuntungan dan 

strata usaha peternakan sapi perah di kota Semarang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel biaya obat-obatan, 

biaya tenaga kerja dan modal secara bersama-sama 

signifikan 0,05 terhadap keuntungan. Nilai R
2
 sebesar 

0,634 dimana 63,4% variabel tersebut dapat dijelaskan 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar 

model penelitian ini. Usaha peternakan sapi perah rakyat di 

Kota Semarang belum mencapai kondisi keuntungan yang 

maksimal dan strata usahanya pun mengarah pada 

decreasing returns to scale (strata usaha yang menurun). 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fibri (2011), 

dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pendapatan 

Usaha Peternakan Sapi Perah Rakyat Di Kecamatan Musuk 

Kabupaten Boyolali dari hasil analisis yang telah dilakukan 

rata – rata pendapatan bersih dari peternak sapi perah 

sebesar Rp. 8.877.519/tahun dengan rata – rata kepemilikan 

tiga ekor sapi laktasi. Hasil dari analisis regresi faktor dari 

biaya pakan hijauan, biaya obat-obatan, dan biaya induk 

laktasi berpengaruh terhadap pendapatan peternak sapi 

perah rakyat di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bunga (2008), 

dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Ekonomi 

Usaha Ternak Sapi Perah Di Wilayah kerja Koperasi Susu 

Sae Pujon memperoleh hasil bahwa jumlah dari total biaya 
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produksi untuk skal I, II, dan III masing – masing adalah 

Rp. 10.604.983,04; Rp. 29.871.712,50; Rp. 44.249.204,69. 

Presentase biaya pakan untuk skala I, II, dan III adalah Rp. 

17.207.285,71; Rp. 45.012.125,00; dan Rp. 76.010.118,75. 

Total pendapatan untuk skala I, II, dan III adalah Rp. 

6.602.302,68; Rp. 15.140.412,50; dan Rp. 31.760.914,06. 

Nilai rentabilitas untuk skala I, II, dan III masing – masing 

adalah 24,53%; 27,26%; dan 40,83%.  

2.2. Usaha Peternakan Sapi Perah 

Usaha peternakan sapi perah sangat menarik untuk 

dilakukan mulai dari perkembangan usahanya yang mana 

selalu mengalami pasang surut, antara lain : produk susu 

mempunyai pasar cukup besar dan berpotensial di daerah 

perkotaan, pemerintah telah memberikan bantuan kepada 

peternak agar lebih meningkatkan produktifitas usaha serta 

menghasilkan keuntungan yang maksimal, sistem intensif 

susu telah diperkenalkan sebagian industri pengolahan susu 

dengan cara memberikan penghargaan kepada koperasi dan 

peternak yang dapat menghasilkan susu segar yang 

berkualitas baik dengan harga yang tinggi, hal tersebut 

dapat menjadikan motivasi bagi peternak untuk dapat 

memberikan susu yang berkualitas dan kuantitas yang 

dibutuhkan pasar. 

Usaha peternakan sapi perah dapat dikatagorikan 

sebagai  usaha yang mempunyai resiko tinggi (high risk) 

karena sifat dari susu itu sendiri tidak tahan lama dan 

memerlukan peralatan bertehnologi tetapi usaha peternakan 

sapi perah ini masih memiliki margin yang ukup tinggi 

dalam bidang pemasarannya (Firman, 2010). 
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Beberapa faktor penentu dari keberhasilan dalam 

usaha beternak sapi perah yaitu : usaha peternakan sapi 

perah mempunyai kaitan yang luas baik kaitan kebelakang 

dan kaitan kedepan, tingkat penyerapan produksi susu yang 

cukup tinggi yang hanya mampu dipenuhi oleh produksi 

dalam negeri sebesar 30%, pengembangan usaha ini dapat 

diarahkan keluar pulau Jawa serta dapat meratakan 

pembangunan daerah (Firman, 2010). 

 Teguh (2008), menyatakan bahwa potensi terbesar 

dalam berusaha ternak sapi perah saat ini terdapat di dalam 

usaha pemasarannya, karena dalam usaha ini membutuhkan 

beberapa pelaku bisnis di dalam pasar. Disamping potensi 

yang ada tersebut terdapat beberapa kendala yang menjadi 

halangan serta rintangan yang dihadapi dalam usaha ternak 

sapi perah, salah satunya adalah keterbatasan sumberdaya 

dan lemahnya manajemen usaha baik produksi dan pasa 

panen, penerapan teknologi yang kurang memadai serta 

birokrasi antar lembaga susu yang kurang efisien.   

 Usaha peternakan di Indonesia digolongkan 

menjadi tiga kelompok, antara lain : 

1. Peternakan rakyat dengan ciri-ciri cara 

pemeliharaannya masih bersifat tradisional, 

ketrampilan yang dilakukan masih sederhana, serta 

kualitas dan kuantitas bibit lokal yang digunakan masih 

terbatas 

2. Peternak rakyat dengan  ciri-ciri cara pemeliharaannya 

semi komersial, memiliki ketrampilan yang cukup, 

menggunakan bibit unggul, obat – obatan serta diberi 

pakan penguat yang bertujuan untuk meningkatkan 

produksi susu serta pendapatan keluarga tani 
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3. Peternak komersial dengan ciri-ciri mempunyai modal 

sarana produksi bertehnologi sedikit modern yang 

bertujuan untuk menapai keuntungan (Mubyarto, 

1989). 

Lebih dari 90% usaha peternakan di Indonesia 

merupakan usaha peternakan rakyat. Pada masa yang akan 

datang diharapakan terjadi pergeseran tipe dan strata usaha 

peternakan rakyat ke arah industri peternak, usaha tersebut 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Usaha sambilan 

Tingkat pendapatan petani dan usahanya tidak lebih 

tinggi dari 30% total pendapatannya. Usaha  

peternakan dilakukan sambil lalu, disamping usaha 

pertanian bahan pangan. Tujuan pemeliharaan adalah 

untuk menukupi kebutuhan sendiri (subsistence). 

Usaha sambilan yang menjadi tulang punggung 

penyediaan komoditi peternakan di tanah air yang 

presentasenya mencapai 90%. 

2. Cabang usaha 

Pada klasifikasi cabang usaha , petani mengusaha 

pertanian ampuran (mixed farming) dengan usaha 

ternak sebagai cabang usaha taninya. Pendapatan 

petani berkisar antara 30 – 70% dari total pendapatan 

usaha tani keseluruhan. 

3. Usaha Pokok 

Usaha ternak sudah menjadi usaha pokok, sedangkan 

untuk usaha tani lainnya seperti tanaman pangan dan 

hortikultura hanya sebagai sambilan. Tinggi 

pendapatan petani berkisar 70 – 100%. 

4. Usaha Industri 
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Berfungsi sebagai usaha industri dengan orentasi 

bisnis, usaha peternakan sudah menjadi usaha 

pemeliharaan ternak dengan komoditas ternak yang 

dipilih (specialized farming) dan tingkat pendapatan 

dapat menapai 100% (Sodiq dan Abidin, 2002). 

 

2.3. Tinjauan Umum Sapi Perah 

 Jenis sapi ternak yang dapat menghasilkan susu 

sebagai produk utamanya adalah sapi perah, ada beberapa 

jenis sapi perah yang dapat menghasilkan susu namun jenis 

sapi FH (Fries Holland) yang paling diminati oleh peternak 

Indonesia. Sapi FH dapat menghasilkan susu ± 10 liter/hari 

dengan pemerahan sebanyak dua kali dalam sehari 

(Firman, 2010).  

 Sapi perah di Indonesia pada umumnya merupakan 

sapi dari bangsa FH dan keturunannya, dengan tujuan 

pemeliharaan untuk mendapatkan produksi susu (Karnaen 

dan Arifin, 2009). Gayatri, Setiadi, Isbandi, dan 

Budiraharjo (2005), menyatakan bahwa sapi perah yang 

biasa dipelihara di Indonesia pada umumnya adalah Fries 

Holland atau biasa dikenal dengan sebutan sapi FH. Sapi 

FH memiliki ciri – ciri berwarna hitam belang putih, kepala 

berbentuk panjang, lebar dan lurus, ekor warna putih, 

tanduk mengarah kedepan dan membengkok ke dalam, 

temperamen untuk sapi betina jinak dan tenang, untuk sapi 

jantan agak galak dan panas, serta mempunyai kemampuan 

berproduksi susu lebih banyak. 

 Sapi perah jenis FH merupakan jenis sapi perah 

yang memiliki potensi yang baik dalam menghasilkan susu.  

Sapi jenis ini memiliki karateristik seperti warna bulu putih 
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dengan bercak hitam, pembawaan betina tenang dan jinak 

sedangkan jantan agak panas, daya merumput (grazing 

ability) hanya baik pada pasture yang baik saja dan 

produksi susu relatif lebih tinggi dibandingkan sapi perah 

jenis yang lainnya. Sapi FH mempunyai masa laktasi yang 

panjang dan mempunyai produksi susu yang tinggi dengan 

puncak produksi susu dan persistensi produksi susu yang 

baik, akan tetapi produksi susu per ekor dalam sehari sapi 

perah FH di Indonesia relatif rendah apabila dibandingkan 

dengan produksi susu di negara asalnya (Dematawewa, 

Pearson, dan VanRaden, 2007).  

 

2.4. Tinjauan Umum Susu 

 Susu adalah minuman bergizi tinggi yang 

dihasilkan oleh ternak perah yang menyusui, seperti sapi 

perah, kambing perah atau kerbau perah. Susu memiliki 

sifat yang mudah rusak dan tidak tahan lama disimpan 

kecuali telah mengalami perlakuan yang khusus. Susu yang 

telah diperah dibiarkan di kandang dalam beberapa waktu 

akan terjadi penggumpalan lemak dipermukaan susu yang 

berupa krim susu, kemudian bakteri perusak susu yang 

terdapat didalam kandang yang berasal dari sapi masuk ke 

dalam susu dan berkembang biak secara cepat. Oleh 

bakteri, gula susu diubah menjadi asam yang 

mengakibatkan susu berubah rasa menjadi asam yang 

berakibat akan merusak susu  tersebut. Kombinasi oleh 

bakteri pada susu dapat berasal dari sapi, udara,sanitasi 

lingkungan, manusia yang memerah, atau peralatan yang 

digunakan untuk memerah sapi (Sumoprastowo, 2000). 
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 Susu sapi mengandung berbagai bahan yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan anak sapi yang dilahirkan. 

Susu merupakan bahan minuman manusia yang sempurna, 

karena didalam susu mengandung sumber protein, lemak, 

karbohidrat, mineral, dan vitamin. Zat-zat gizi yang 

terkandung didalam susu memiliki perbandingan yang 

sempurna (Girisonta, 1995). 

 SK Dirjen Peternakan No. 17 Tahun 1983, 

dijelaskan bahwa definisi dari susu adalah susu sapi yang 

meliputi susu segar, susu murni, susu pasteurisasi, serta 

susu sterilisasi. Susu segar adalah susu murni yang tidak 

mengalami proses pemanasan, sedangkan susu murni 

merupakan airan yang berasal dari ambing yang sehat 

diperoleh dengan cara pemerahan sesuai prosedur yang 

benar, tanpa mengurangi atau menambahkan sesuatu bahan 

lain. 

  

2.5. Biaya Produksi 

 Biaya adalah nilai tukar yang dikeluarkan atau 

pengorbanan sumber daya yang dikeluarkan untuk menapai 

manfaat pengorbanan dapat berupa uang atau materi 

lainnya yang dapat diukur menggunakan uang. Pengertian 

produksi adalah semua usaha manusia yang membawa 

benda ke dalam suatu keadaan sehingga dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. Biaya dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. 

Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah-ubah 

(konstan) untuk setiap tingkatan atau hasil yang diproduksi, 

sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah 

disebabkan karena adanya perubahan jumlah hasil. Biaya 
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total merupakan seluruh biaya yang akan dikeluarkan oleh 

perusahaan atau jumlah dari biaya variabel dan biaya tetap 

(Swastha dan Sukotjo, 1997). 

Ibrahim (2009), menyatakan bahwa biaya produksi 

adalah seluruh pengeluaran perusahaan untuk mendapatkan 

faktor – faktor produksi yang akan digunakan dalam 

menghasilkan suatu barang produksi oleh perusahaan itu 

sendiri. Dalam suatu usaha manajemen yang baik sangat 

diperlukan, karena disamping untuk memajukan 

perusahaan juga berfungsi untuk membedakan antara biaya 

tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). 

 Jenis dan perilaku biaya merupakan elemen kunci 

dalam proses penganggaran, terutama menyangkut 

tanggung jawab seorang manajer. Biaya dapat dibedakan 

kedalam biaya variabel yaitu biaya yang dapat berubah –

ubah secara langsung dengan tingkat aktifitas yang ada, 

biaya semi variabel yaitu biaya yang bervariasi menurut 

tingkat aktivitas yang ada tetapi tidak dalam promosi 

langsung, biaya tetap yaitu biaya yang tidak terpengaruh 

oleh perubahan aktivitas tetapi bersifat konstan selama 

periode tertentu (Swastha, 2001). 

 

2.6. Penerimaan 

 Wisaptiningsih dan Haryono (2003), menjelaskan 

bahwa penerimaan merupakan nilai uang yang diperoleh 

produsen dari hasil penjualan output. Penerimaan memiliki 

fungsi sebagai pengendalian dan finansial. Fungsi 

pengendalian merupakan penerimaan yang berfungsi 

sebagai usaha teknik maupun non-teknik, sedangkan untuk 
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fungsi finansial yaitu mengetahui penerimaan dalam kurun 

waktu tertentu misalnya satu tahun. 

 Jumlah penerimaan yang akan diterima dari proses 

produksi dapat ditentukan dengan cara mengalikan 

produksi yang dihasilkan dengan harga produksi. Total 

penerimaan adalah hasil perkalian antara produksi yang 

diperoleh dengan harga jual atau penerimaan dapat 

diartikan sebagai pendapatan kotor usaha, sebab sebelum 

dikurangi dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan 

selama proses produksi berlangsung (Soekartawi, 2005). 

 Siregar (1990), menjelaskan bahwa penerimaan 

yang diperoleh dari usaha ternak sapi perah terdiri dari 

penjualan sapi yang tidak produktif, penjualan anak sapi 

yang tidak dimanfaatkan sebagai peremajaan, penjualan 

pupuk kandang, sedangkan untuk penerimaan terbesar yang 

diperoleh adalah dari hasil penjualan susu. Besar kecilnya 

penerimaan usaha sapi perah akan bergantung dari jumlah 

susu yang diproduksi, jumlah sapi laktasi dan produksi 

susu per ekor/hari dari sapi laktasi. Penerimaan yang 

diterima oleh peternak satu dengan yang lainnya berbeda-

beda karena dipengaruhi oleh kemampuan dan ketrampilan 

individu dalam memerah susu, menjaga sanitasi lingkungan 

kandang, suhu yang bervariasi, serta fluktuasi harga produk 

dan strata usaha (Hopkins dan Murray, 1984). 

 

2.7. Pendapatan 

 Winardi (2004) menyatakan pendapatan adalah 

selisih antara penerimaan dengan semua biaya 

(keuntungan), biasanya dihitungan menggunakan rumus: 
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         π   = TR – TC  

Keterangan:  π   =  pendapatan 

        TR =  penerimaan 

        TC =  total biaya 

 

Penerimaan adalah hasil dari perkalian antara 

produksi yang diperoleh dengan harga jual. Penerimaan 

diperoleh dari produksi fisik dikali dengan harga produksi. 

Total dari pendapatan bersih diperoleh dari total 

penerimaan dikurangi dengan total biaya dalam suatu 

proses produksi. Keuntungan atau pendapatan merupakan 

selisih dari penerimaan tunai usaha dan pengeluaran tunai 

usaha yang merupakan ukuran dari kemampuan usaha 

untuk menghasilkan uang tunai. Untung dan rugi usaha 

ternak sapi perah akan diketahui apabila biaya pokok untuk 

menghasilkan perliter susu dapat dihitung seara tepat 

(Soekartawi, 1995). 

 Pendapatan adalah hasil pengurangan dari total 

penerimaan (total revenue) dengan total biaya (total cost), 

usaha dapat dikatakan menguntungkan apabila total 

penerimaan lebih besar dari total biaya dan dapat dikatakan 

rugi apabila total penerimaan lebih keil dari total biaya. 

Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

strata usaha, kepemilikan cabang usaha, efisiensi 

penggunakan tenaga kerja, tingkat produksi yang 

dihasilkan, modal, penerimaan hasil, serta tingkat 

pengetahuan peternak dalam menangani peternakannya 

(Wiratmo, 1992). 

 Pendapatan dalam usaha peternakan merupakan 

gambaran dari imbalan yang diperoleh oleh keluarga tani 
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dari penggunaan faktor-faktor produksi yang berupa tenaga 

kerja, pengelolaan modal yang telah di investasikan ke 

dalam usahanya. Analisa pendapatan dapat memberikan 

bantuan untuk mengukur suatu keberhasilan suatu usaha 

dan dapat mengevaluasikan usaha tani dalam kurun waktu 

satu tahun (Nugroho, 1991). 

 

2.8. Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha 

Ternak Sapi Perah 

Faktor - faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha 

ternak sapi perah yang dimaksud adalah karakteristik dari 

responden peternak. Responden peternak memiliki 

karakteristik yang berbeda beda antara peternak satu 

dengan peternak yang lainnya, dari perbedaan tersebut 

dapat  digambarkan tentang bagaimana tingkat kemampuan 

yang dimiliki oleh masing – masing peternak dalam hal 

pemeliharaan sapi perah. Pada penelitian ini karakteristik 

peternak digolongkan berdasarkan umur, tingkat 

pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan pengalaman 

beternak. 

Umur merupakan salah satu variabel yang menentukan 

dalam melakukan usaha tani, hal ini berkaitan erat dengan 

kemampuan fisik dan cara berfikir dalam diri peternak. 

BPS membagi umur kedalam dua kategori yaitu usia 

produktif yang berkisar 15 – 65 tahun, sedangkan usia 

sebelum dan sesudahnya digolongkan pada katagori usia 

tidak produktif. Umur merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan aktivitas. 

Sektor pertanian termasuk didalamnya peternakan  

merupakan sektor yang dilakukan dengan kegiatan fisik, 
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karena dalam sektor ini tenaga manusia lebih banyak 

digunakan dalam melakukan pekerjaan. 

Khairunnisa (2003) menyatakan bahwa pendidikan 

dapat mempengruhi produksi suatu kerja individu dan juga 

dapat membuka wawasan pengetahuan, sehingga apabila 

tingkat penididikan petani tinggi maka petani tidak akan 

bekerja di sektor informal, melainkan memilih sektor 

formal demi mendapatkan penghasilan yang layak. Esensi 

pendidikan adalah untuk mengembangkan sumberdaya 

manusia agar mendapatkan pengahsilan yang lebih layak. 

Pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan 

pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

kerja dan untuk meningkatkan taraf hidup manusia yang 

lebih baik. Kualitas dari sumber daya manusia sangat 

tergantung dari pendidikan yang dimiliki, dengan 

pendidikan yang tinggi manusia dapat mengetahui 

wawasan yang lebih luas dan lebih maju. 

Jumlah anggota keluarga juga berpengaruh 

terhadap suatu pendapatan usaha ternak sapi perah. 

Soekartawi (1995) menyatakan bahwa anggota keluarag 

yang semakin tinggi dapat menyebabkan beban ekonomi 

yang disandang oleh kepala rumah tangga semakin berat, 

apabila hal tersebut terus berlanjut dapat berpengaruh 

terhadap pendapatan yang sebagian besar ditunjukkan 

untuk kebutuhan konsumsi saja, sehingga pembentukkan 

modal untuk tujuan investasi dan kegiatan produktif 

menjadi kurang diperhatikan. 

 


