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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Umum Wilayah Penelitian 

 Wilayah Kabupaten Malang sangat potensial untuk 

usaha dibidang peternakan dan pertanian. Salah satu contoh 

usaha peternakan yang maju di daerah ini adalah usaha sapi 

perah, karena memiliki populasi yang cukup tinggi. 

 Kecamatan Ngantang merupakan salah satu dari 33 

kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Malang 

yang terletak antara 7° 48
1 
15” – 7° 57

1 
25” antara 112° 18

1 

30” BT – 112° 26
1 
30” BT  dengan ketinggian 500 – 700 M 

dari permukaan laut yang berada disebelah Barat 

Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan wilayah 

sebagai berikut : 

- Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto 

- Sebelah Selatan : Kecamatan Blitar 

- Sebelah Timur : Kabupaten Pujon 

- Sebelah Barat : Kecamatan Ngasembon 

 Kecamatan Ngantang merupakan salah satu sentra 

usaha ternak sapi perah karena memiliki iklim yang sesuai 

dengan iklim pertumbuhan sapi perah. Sebagian besar 

penduduk bermatapencaharian sebagai petani dan peternak 

sapi perah dengan strata kepemilikan ternak  rata – rata.  

Wilayah Desa Banjarejo pada umumnya memiliki 

topografi dataran tinggi dengan ketinggian dari permukaan 

laut 965 dengan rata – rata curah hujan 2.310 mm per tahun 

dan memiliki suhu antara 19 – 22 °C dengan kelembaban 

60%. Wilayah Desa Banjarejo sesuai untuk pengembangan 

usaha ternak sapi perah karena sapi perah sangat baik 

dipelihara pada suhu antara 17 – 22 °C, dengan 
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kelembaban ideal bagi sapi perah antara 60 – 80% 

(Soetarno, 2003). Penduduk Desa Banjarejo mayoritas 

bekerja sebagai petani sayur sedangkan pada sebagian 

penduduk usaha ternak sapi perah merupakan usaha yang 

dilakukan secara turun temurun. 

 

1.2 Karasteristik Responden 

Setiap rumahtangga peternak memiliki karateristik 

yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan 

masing-masing rumahtangga dari peternak. Peternak 

sebagai pengelola merupakan faktor penentu untuk 

mencapai keberhasilan. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi peternak dalam mengambil keputusan 

dalam beternak antara lain umur, tingkat pendidikan, 

pekerjaan utama, pengalaman beternak, dan tanggungan 

jumlah keluarga.  

 

4.2.1 Umur Responden 

Umur peternak berhubungan dengan kemampuan 

fisik dalam melakukan segala aktivitas. Kemampuan fisik 

peternak yang tua (lebih dari 56 tahun) relatif lebih rendah 

daripada peternak yang berada pada kisaran umur 

produktif. Hal ini akan mempengaruhi produktivitas usaha 

peternakan. Distribusi responden berdasarkan umur 

disajikan dalam Grafik 1. 
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Grafik 1. Distribusi Responden berdasarkan Umur 

 

Kasim dan Sirajuddin (2008) menyatakan bahwa, 

usia muda dan tergolong produktif menyebabkan seseorang 

memiliki tenaga yang lebih besar dalam berusaha, usia non 

produktif berada pada rentan umur 0 – 14 tahun , usia 

produktif 15 – 56 tahun dan usia lanjut 57 tahun keatas. 

Semakin tinggi umur seseorang maka ia lebih cenderung 

untuk berpikir lebih matang dan bertindak lebih bijaksana. 

Secara fisik akan mempengaruhi produktifitas usaha ternak, 

dimana semakin tinggi umur peternak umur maka 

kemampuan kerjanya relatif menurun. Hasil dari penelitian 

peternak sapi perah pada strata I, II, dan III yang paling 

banyak adalah umur 35 – 49 tahun. pada strata I sebesar 

63,15 % strata II sebesar 42,80 % dan strata III sebesar 50 

%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa umur 

peternak di lokasi penelitian masih tergolong produktif 

serta masih dapat menerima pengetahuan lebih banyak 

tentang ternak sapi perah. 
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Umur merupakan salah satu variabel yang 

menentukan di dalam melakukan salah satu usaha. Umur 

ini berkaitan erat dengan kemampuan fisik dan daya pikir 

peternak. Semakin tua umur seseorang kemungkinan akan 

semakin lemah kemampuan fisik dan kemampuan berpikir 

yang relatif menjadi lebih lamban.  

Setiana (2000), berpendapat umur produktif 

memiliki kondisi fisik, tindakan serta kemampuan untuk 

berfikir seseorang masih cukup baik. Pada umur produktif 

masih mempunyai kondisi emosional yang relatif stabil 

sehingga dapat dengan mudah menerima inovasi baru dari 

pihak yang lebih menguasai dalam bidang peternakan sapi 

perah dan didukung dengan adanya dorongan yang cukup 

untuk memperoleh pengalaman pada umur tersebut. 

 

4.2.2 Pendidikan Responden 

Pembagian peternak menurut tingkat pendidikannya 

didasarkan pada jenjang pendidikan yang telah dilalui 

peternak. Berdasarkan Grafik 2, tingkat pendidikan 

peternak sapi perah yang diamati di lokasi penelitian masih 

rendah, karena peternak responden di Desa Banjarejo 

Kecamatan Ngantang sebagian besar berada pada jenjang 

tamat sekolah dasar (SD) atau sederajat sehingga ilmu 

peternak yang diperoleh secara turun - temurun. Tingkat 

pendidikan sangat berpengaruh terhadap penyerapan 

pengetahuan dan pola pikir peternak, apabila tingkat 

pendidikan tinggi akan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman beternak. 

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu 

bangsa yang merupakan sarana untuk meningkatkan 

kecerdasan dan ketrampilan bangsa. Kualitas sumber daya 
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manusia sangat tergantung pada kualitas pendidikan. 

Prayitno dan Santoso (1996) menyatakan bahwa tujuan dari 

pendidikan adalah untuk mengembangkan sumber daya 

manusia. Pengembangan sumber daya manusia yang 

bertumpu pada pendidikan ini, pada dasarnya untuk 

meningkatkan kinerja manusia. 

 

 
Grafik 2. Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan 

 

 Hasil penelitian pada Grafik 2 diatas menjelaskan 

tentang tingkat pendidikan dari responden menunjukkan 

bahwa peternak yang telah mengikuti pendidikan formal 

SD sebesar 40%, SMP sebesar 33,33 %, SMA sebesar 20 

% dan S1 sebesar 6,66 %. Strata usaha I sebagian besar 

peternak mencapai pendidikan formal SD sebesar 42,10 %, 

SMP 36,84 %, strata II sebagian besar peternak mencapai 

pendidikan formal SD sebesar 42,85 % , SMP sebesar 

38,57 %, sedangkan untuk strata III sebagian besar 

responden telah mencapai pendidikan formal SMA sebesar 

50 %,  
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Mosher (1985) menyatakan bahwa, pendidikan 

adalah faktor pelancar dalam pertanian. Pendidikan 

merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas yang 

dimiliki oleh peternak. Peranan pendidikan didaerah 

pedesaan terutama adalah untuk mengurangi pengaruh dari 

kepercayaan dan tradisi yang menghambat pembangunan. 

Pendidikan menanamkan tata nilai baru yang akan merubah 

perilaku penduduk untuk bergerak kearah kemajuan. 

Tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan yang 

tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. 

 

4.2.3 Pengalaman Beternak 

Lama usaha beternak berkaitan dengan tingkat 

pengalaman yang diperoleh peternak dalam melakukan 

suatu usaha peternakan. Mosher (1985) menyatakan bahwa 

lama usaha merupakan pengalaman yang dapat diambil 

manfaatnya sehingga dapat membantu peternak dalam 

usahanya, karena semakin lama usahanya semakin banyak 

pengalaman yang diperoleh peternak. Slamet dan Asngari 

(1989) menambahkan bahwa pengalaman yang diperoleh 

seseorang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku 

yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap. 

Pengalaman akan mempengaruhi pemahaman peternak 

didalam upaya menunjang manajemen usaha ternaknya. 

Lama usaha beternak dari peternak dapat 

dilihat pada Grafik 3. 
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Grafik 3. Distribusi Responden berdasarkan Pengalaman 

Beternak 

 

Hasil berdasarkan Grafik 3 menunjukkan bahwa 

pengalaman beternak paling banyak berkisar antara 21 – 30 

tahun yaitu sbebesar 43,33 %. Untuk masing – masing 

strata usaha, pada strata I paling banyak pengalaman 

beternak berkisar 21 – 30 tahun sebanyak 42,10 %, pada 

strata II sebanyak 42,85 %, dan strata III sebanyak 50%.  

Peternak responden di Desa Banjarejo mempunyai 

pengalaman beternak 1 – 30 tahun sehingga peternak 

responden memiliki ketrampilan yang cukup sehingga 

dapat mengantisipasi apabila terjadi masalah dalam 

beternak. Semakin lama peternak memelihara ternak sapi 

perah, maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh 

peternak tentang tatacara beternak sapi perah.  

Responden pada umumnya telah memiliki 

pengalaman beternak yang cukup lama. Pengalaman 

memelihara sapi perah adalah salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap produktifitas usaha sapi perah. 
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Semakin lama usaha sapi perah yang diusahakan peternak, 

akan berpengaruh pada semakin terampilnya peternak 

dalam menghadapi masalah yang ada dalam usaha ternak 

sapi perah, sehingga peternak akan semakin mampu 

memecahkan masalah yang ada. 

 

4.2.4 Mata Pencaharian  Peternak 

Kegiatan ekonomi rumah tangga yang ditekuni di 

pedesaan sangat beraneka ragam. Sukamdi dan Muntiyah 

(1997) mengemukakan bahwa di pedesaan masih banyak 

anggota rumah tangga yang bekerja lebih dari satu jenis 

pekerjaan artinya mereka mempunyai pekerjaan pokok dan 

sampingan. Pekerjaan pokok atau pekerjaan utama 

merupakan mata pencaharian yang membutuhkan waktu 

curahan kerja yang lebih banyak apabila dibandingkan 

dengan pekerjaan sampingan. Jenis pekerjaan utama 

peternak dapat dilihat pada Grafik 4. 

Hasil penelitian pada Grafik 4 menunjukkan bahwa 

pekerjaan pokok dari responden adalah sebagai petani 

dengan persentase sebesar 43,33 persen. Untuk masing – 

masing dari strata usaha besarnya adalah strata I sebesar 

47,36 %, strata II 28,57 % dan strata III sebesar 50 %. 

Besarnya jumlah responden yang bermata pencaharian 

adalah dalam bidang pertanian karena di Desa Banjarejo 

mempunyai sumber daya alam yang paling pokok adalah 

persawahan dan perkebunan, disamping alasan tersebut 

peternak juga beranggapan bahwa bertani tidak 

memerlukan modal yang cukup besar seperti beternak. 

Sukamdi dan Muntiyah (1997) menyatakan bahwa, di 

pedesaan masih terdapat banyak anggota rumah tangga 

yang bekerja lebih dari satu jenis pekerjaan yang artinya 
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disamping mata pencahariaan utama peternak juga 

mempunyai mata pencaharian sampingan. 

 

 
Grafik 4. Distribusi Responden berdasarkan Mata 

Pencaharian 

 

4.2.5. Jumlah Anggota Keluarga 

 Jumlah anggota keluarga merupakan salah satu 

motivasi bagi kepala keluarga (peternak) dalam memenuhi 

kebutuhan hidup keluarganya.  

 
Grafik 5. Distribusi Responden berdasarkan Jumlah 

Anggota Keluarga 
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Jumlah anggota keluarga responden pada Grafik 5 

menunjukan bahwa pada strata I dan II mayoritas 

mempunyai jumlah anggota keluarga 3 – 4 orang sebanyak 

52,63% dan 85,71%, sedangkan strata III mayoritas jumlah 

tanggungan keluarganya 5 - 6 orang yaitu sebesar 75%. 

Jumlah anggota keluarga yang banyak dapat menjadi beban 

apabila tidak seimbang dengan ketersediaan jumlah 

lapangan pekerjaan yang memadai. Bagi petani peternak 

jumlah anggota keluarga yang banyak dapat dijadikan 

modal tenaga kerja pada usaha untuk mengolah 

peternakannya dengan membantu proses produksi, dengan 

bantuan tenaga kerja anggota keluarga dapat mengurangi 

pengeluaran dari biaya produksi sehingga dapat 

menghasilkan pendapatan yang lebih maksimal. Soekartawi 

(1995) menyatakan jumlah anggota rumahtangga yang 

semakin tinggi dapat menyebabkan beban ekonomi yang 

ditanggung oleh kepala rumah tangga semakin berat, 

apabila hal ini terus berlanjut akan berdampak terhadap 

pendapatan rumahtangga yang sebagian besar ditunjukkan 

untuk kebutuhan konsumsi saja, sehingga pembentukkan 

modal untuk tujuan investasi dan kegiatan produktif 

menjadi kurang diperhatikan. 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 

bahwa hampir semua anggota keluarga peternak ikut 

membantu usaha ternak sapi perah. Untuk peternak skala I 

secara mayoritas tidak menggunakan jasa tenaga kerja dari 

luar keluarga, sehingga seluruh keluarga dari suami, istri, 

maupun anak yang sudah cukup umur ikut membantu 

dalam  mengerjakan pekerjaan usaha ternak sapi perah 

tersebut. Semua anggota keluarga  membantu dalam 

manajemen pengelolaan seperti pemerahan susu, 
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pembersihan ternak dan kandang, memberikan pakan dan 

minum setiap pagi dan sore,mencari hijauan untuk pakan, 

serta mengantarkan susu ketempat TPS (Tempat 

Penampungan Susu). Untuk peternak skala II ada beberapa 

peternak yang memiliki tenaga kerja tetapi ada juga yang 

pengerjaannya dikerjakan sendiri. Sedangkan untuk skala 

III secara keseluruhan memiliki tenaga kerja diluar 

keluarga inti sehingga hanya suami yang ikut melakukan 

pengerjaan kandang sedangkan untuk anak dan istri tidak 

ikut membantu dalam pengerjaan dikandang tersebut. 

 

4.2.6. Jumlah dan Komposisi Sapi Perah 

 Berdasarkan dengan jumlah kepemilikan ternak 

sapi perah maka peternak yang menjadi responden dari 

penelitian dapat digolongkan seperti pada Tabel 2: 

 

Tabel 2. Penggolongan Peternak Responden Berdasarkan 

jumlah Kepemilikan Ternak sapi Perah (30) dari 

Peternak di Desa Banjarejo 

Strata 

Usaha 

Rata – rata 

pemilikan 

ternak (ST) 

Rata – rata 

kisaran (ST) 

Jumlah peternak 

Orang % 

I 

II 

III 

4,29 

8,14 

11,88 

2,75 – 6,25 

6,26 – 9,76 

9,78 – 13,58 

19 

7 

4 

63,33 

23,33 

13,33 

Jumlah Responden 30 100 

Sumber : Data Primer Terolah 2013 

 

 Pada Tabel 2 diatas menjelaskan bahwa terdapat 19 

peternak atau sebesar 63,33 persen dari jumlah responden 

yang dapat digolongkan kedalam Strata usaha I dengan 

jumlah kepemilikan ternak sapi perah berkisar antara 2,75 – 
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6,25 ST dengan rata – rata 4,29 ST. Pada strata usaha II 

mempunyai jumlah responden sebanyak 7 orang atau 23,33 

persen dengan kepemilikan ternak berkisar antara 6,26 – 

9,76 ST dengan rata – rata 8,14 ST. Peternak sebanyak 4 

orang atau sebesar 13,33 persen dapat digolongkan pada 

strata usaha III yaitu dengan kepemilikan ternak bekisar 

antara 9,87 – 13,58 ST dengan rata – rata 11,88 ST. Pada 

strata usaha I memiliki responden yang paling tinggi yaitu 

sebanyak 19 orang dengan kepemilikan rata – rata 4,29 ST 

yang disebabkan karena adanya keterbatasan dari modal. 

Usaha ternak sapi perah diperlukan modal yang tidak 

sedikit, untuk memperoleh modal agar dapat 

mengembangkan usahanya dibutuhkan waktu yang cukup 

lama. 

Menurut Menteri Negara Riset dan Teknologi 

(2002), bahwa usaha peternakan keluarga memberikan 

keuntungan jika jumlah sapi perah yang dipelihara minimal 

6 ekor, walaupun tingkat efisiensinya dapat dicapai dengan 

minimal kepemilikan sebanyak 2 ekor dengan rata-rata 

produksi susu sebanyak 15 liter/hari. Jumlah dari 

kepemilikan sapi produktif pada strata I sebesar 80,98 % , 

strata II sebesar 84,21% dan pada Strata III sebesar 82,10 

% hal tersebut sudah dapat dikategorikan baik karena 

kepemilikan sapi produktif sudah mencapai lebih dari 60 

%, yang artinya usaha ternak sapi perah tersebut akan 

memberikan keuntungan yang besar kepada peternak. 

Jumlah kepemilikan sapi produktif pada strata I,II, dan III 

disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Komposisi Ternak Sapi Perah  

Sapi Strata I Strata II Strata III 

Ekor % Ekor  % Ekor  % 

Produktif 

Dara 

Pedet  

66 

10 

5,5 

80,98 

12,26 

6,74 

48 

3,5 

5,5 

84,21 

6,14 

9,64 

39 

2,5 

6 

82,10 

5,26 

12,63 

Jumlah 81,5 100 57 100 47,5 100 

Sumber : Data Primer Terolah 2013 

Tabel 4. Rasio dari Jumlah Ternak Laktasi dan Non Laktasi  

Sapi Strata I Strata II Strata III 

% % % 

Laktasi  

Non Laktasi 

81 

19 

84 

16 

82 

18 

Rasio  4,26 4,25 4,55 

Sumber : Data Primer Terolah,2013 

 

  Rasio dari jumlah ternak laktasi dari strata I,II, dan 

III adalah 4,26 %, 4,25%, dan 4,55 %, sedangkan untuk 

ternak yang non laktasi pada strata usaha I, II, dan III 

adalah 19 %, 16%, dan 18%. Hasil dari perbandingan 

ternak laktasi dan non laktasi sudah sesuai dengan standar, 

standar perbandingan dari jumlah ternak sapi laktasi dan 

non laktasi adalah 60 : 40. Sudono, dkk. (2003) 

menyatakan presentase dari sapi laktasi merupakan faktor 

yang tidak dapat diabaikan sebagai cara menjamin 

pendapatan peternak sapi perah. Dijelaskan lanjut oleh 

Prasetyo dan Mukson (2005) bahwa komposisi ekonomis 

dari suatu usaha peternakan adalah presentase sapi dalam 

kondisi laktasi perlu ditingkatkan menjadi 60%. 

 



39 
 

 

 

4.3. Modal Usaha 

Modal dibedakan menjadi dua bagian yaitu modal 

tetap adalah modal yang tidak habis setelah digunakan 

dalam satu periode produksi yang kedua adalah modal 

variabel yaitu modal yang akan habis setelah digunakan 

dalam satu periode. Modal dalam usah ternak sapi perah 

yang tergolong dalam modal tetap adalah biaya pembelian 

ternak, peralatan, tenaga kerja serta biaya pembuatan 

kandang, sedangkan untuk modal variabel adalah pakan, IB 

serta kesehatan hewan. Adapun rata – rata modal usaha 

yang dimiliki peternak responden di tempat penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Modal yang digunakan pada usaha ternak sapi perah 

in terdiri dari modal tetap dan modal variabel. Presentase 

modal tetap pada strata usaha I, II, dan II masing – masing 

adalah  44,66 %, 53,45 %, dan 54,16 %, sedangkan untuk 

presentase modal variabel pada strata usaha I, II, dan III 

adalah 55,33 %, 46,54 %, dan 45,84 %. Besarnya modal 

yang dikeluarkan peternak responden pada strata usaha I 

adalah Rp. 58.514.149,23, pada strata usaha II Rp. 

116.518.779, dan pada strata usaha III sebesar Rp. 

160.470.556,50. 

Modal yang digunakan peternak sapi perah di Desa 

Banjarejo sebagian besar berasal dari modal sendiri. 

Adanya perbedaan jumlah modal yang dimiliki oleh para 

peternak berbeda – beda sesuai dengan jumlah ternak yang 

dimiliki. Semakin besar strata usaha maka modal yang 

dibutuhkan juga akan semakin besar pula. 
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Tabel 5. Rata – Rata Modal Usaha Peternak di Desa 

Banjarejo 

 
Sumber : Data Primer Terolah 2013 

 

4.4.  Pendapatan Usahaternak Sapi Perah 

 Pemeliharaan sapi perah bertujuan untuk 

memperoleh hasil dari penjualan produksi susu sedangkan 

untuk penerimaan lainnya adalah dari penjualan pedet, sapi 

afkir, serta sapi dara. Produk sampingan disebut juga 

dengan produk ikutan atau produk bawaan, umumnya 

digunakan untuk menunjukkan suatu produk yang 

mempunyai total nilai yang relatif kecil yang telah 

diproduksi secara bersamaan dengan produk lain yang 

mempunyai nilai total yang lebih besar lagi. 

 

4.4.1. Penerimaan  

Penerimaan usahaternak sapi perah yang paling utama 

adalah penerimaan yang berasal dari penjualan susu sapi. 

Penerimaan adalah perkalian antara produksi yang 

diperoleh dengan harga jual. Penerimaan peternak berasal 

dari penjualan susu dan penjualan ternak, sedangkan 
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penjualan kotoran tidak dilakukan karena kotoran tersebut 

dimanfaatkan sendiri untuk pupuk ataupun dibuang begitu 

saja 

Nilai penjualan susu merupakan penerimaan terbesar 

yang diperoleh  responden pada Strata peternakan I, II dan 

III, hal tersebut sesuai dengan pendapat Sulthoni (2008) 

bahwa sumber penerimaan terbesar dalam usaha ternak sapi 

perah adalah penjualan susu. Penerimaan yang berasal dari 

penjualan susu dipengaruhi oleh penjualan ternak yang 

dimiliki. Semakin banyak ternak yang dimiliki maka 

produksi susu yang dihasilkan semakin banyak dan 

berpengaruh terhadap penjualan susu. Penjualan susu yang 

semakin banyak akan berpengaruh terhadap penerimaan. 

Rataan penerimaan dari penjualan peternak sebesar Rp. 

14.159.627,65 per tahun  (Strata I), Rp 13.554.361,18 per 

tahun  (Strata II) dan Rp. 13.225.589,23 per tahun  (Strata 

III). Pedet jantan merupakan kategori ternak sapi perah 

yang paling sering dijual oleh responden disemua strata 

pemeliharaan dengan harga rataan 3.000.000 – 4.000.000 

per ekor 

 Penjualan ternak merupakan penerimaan sampingan 

yang mempengaruhi besarnya penerimaan total usahaternak 

sapi perah. Ternak yang dijual diantaranya ternak afkir, 

cacat, produktivitas rendah (misalnya induk yang susah 

bunting), sapi jantan, sapi dara, pedet jantan, bahkan ada 

yang menjual pedet betina, karena peternak menganggap 

bahwa membeli sapi dara lebih menguntungkan daripada 

memelihara pedet betina, selain produksi menghasilkan 

susu sebagai produksi utama usaha sapi perah terdapat juga 

hasil yang lain diantaranya anak sapi, dan hasil ikutan 

berupa pupuk kandang. Anak sapi atau pedet merupakan 
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hasil tambahan yang digunakan untuk penggantian 

investasi baik berupa ternak maupun kandang atau untuk 

menutupi kebutuhan keluarga.  

Kotoran yang dihasilkan dari peternakan sapi perah 

tidak dijual tetapi digunakan sebagai biogas dan pupuk 

kandang sehingga tidak ada penjualan kotoran sapi di 

lokasi penelitian. Swastika, et. al. (2000) berpendapat 

khusus untuk kotoran yang digunakan sebagai pupuk 

kandang merupakan produksi dari usahaternak sapi perah 

yang belum dapat diharapkan nilai ekonomisnya. 

Penjualan dan pembelian ternak akan mempengaruhi 

jumlah ternak saat ini dan secara tidak langsung akan 

mempengaruhi perubahan nilai ternak, yang selanjutnya 

akan mempengaruhi jumlah penerimaan.  

 

4.4.2. Biaya Produksi 

 Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya 

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

Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk beberapa 

kali proses produksi bahkan harus dikeluarkan walaupun 

tidak berlangsung proses produksi. Biaya tidak tetap adalah 

biaya operasional artinya biaya yang berubah tergantung 

pada besar kecilnya produksi yang dihasilkan 

(Prawirokusumo, 1990). 

Biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternak di 

Desa Banjarejo terdiri atas biaya tetap dan biaya tidak 

tetap, yaitu meliputi : 

1. Biaya tetap (Fixed cost) yang terdiri dari penyusutan 

kandang , penyusutan alat, penyusutan ternak, dan 

sewa tanah. Perhitungan penyusutan menggunakan 
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metode straight line method yaitu dengan rumus harga 

awal dikurangi harga akhir dibagi daya tahan (tahun).  

2. Biaya tidak tetap (variable cost) yang dikeluarkan oleh 

peternak meliputi biaya pakan, ongkos IB, biaya listrik, 

air dan biaya tenaga kerja 

Besarnya rata – rata biaya produksi usaha peternakan 

sapi perah di lokasi penelitian pada masing – masing strata 

selama satu tahun tersaji dalam Tabel 6, 7, dan 8 dibawah. 

Total biaya produksi pada Strata I, II, dan III sebesar Rp. 

8.474.441,13; Rp 8.244.415,97 dan Rp. 8.054.669,53. Total 

biaya produksi tertinggi pada Strata I dan terendah pada 

Strata III.  

 

Tabel 6. Analisis Rugi Laba Usaha Ternak Sapi Perah 

Strata I Selama Satu Tahun. 
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Sumber : Data Primer diolah, 2013. 

Penyusutan kandang diperoleh berdasarkan 

perhitungan dari nilai kandang ternak sapi perah yang 

digunakan sesuai dengan bahan pembuatannya. Bahan yang 

digunakan adalah papan kayu, bambu, dan beton. Rata – 

rata biaya penyusutan kandang sapi perah pada strata I 

sekitar Rp. 292.160,47/ST/tahun, pada strata II Rp. 

234.208,49/ST/tahun, dan pada strata III 163.788,09. Biaya 

penyusutan kandang yang dikeluarkan berbeda – beda 

sesuai dengan luas kandang yang dimiliki peternak. 

Peralatan merupakan input produksi yang digunakan 

sebagai alat bantu usaha yang penggunaannya lebih dari 

satu tahun, sedangkan perlengkapan merupakan alat bantu 

usaha yang masa pemakaiannya kurang dari atau sama 
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dengan satu tahun. Peralatan yang banyak digunakan 

peternak diantaranya cangkul, sekop, garpu kayu, milkcan, 

selang, timbangan, gerobak dan gentong plastik. 

Perlengkapan terdiri dari ember perah, ember makan, sabit, 

sikat, sapu lidi, dan kain lap. Biaya penyusutan peralatan 

yang dikeluarkan peternak sesuai dengan banyaknya alat 

yang dimiliki peternak dan masa tahan pemakaian alat 

tersebut. Rata – rata biaya penyusutan alat pada strata I 

sebesar Rp. 43.301,80/ST/tahun, strata II sebesar Rp. 

50.534,57/ST/tahun, dan strata III sebesar Rp. 

63.170,45/ST/tahun. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7. Analisis Rugi Laba Usaha Ternak Sapi Perah 

Strata II Selama Satu Tahun 
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Sumber : Data Primer diolah, 2013 

 

Biaya pakan (hijauan dan konsentrat) merupakan 

komponen biaya terbesar yang dikeluarkan seluruh 

responden disemua strata kepemilikan ternak. Sesuai 

dengan pendapat Sutardi (1981) bahwa idealnya dalam 

penggunaan biaya pakan sebesar 60 – 80% dari total biaya 

produksi. Presentase dari biaya pakan ternak merupakan 

biaya terbesar yaitu sebesar 60%, biaya tenaga kerja 20 – 

30% dan biaya obat-obatan serta lain – lainnya sebesar 
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10%. Responden yang berada strata kepemilikan ternak I 

menanggung biaya pakan paling besar yakni Rp. 

7.428.436,18/ST/tahun  untuk pakan konsentrat dan Rp. 

5.281.473,50/ST/tahun dan Rp. 2.146.962,686/ST/tahun 

untuk pakan hijauan.  

 

Tabel 8. Analisis Rugi Laba Usaha Ternak Sapi Perah 

Strata III Selama Satu Tahun 

 
Sumber : Data Primer diolah, 2013 
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Analisis pendapatan dapat dianalisis dengan cara 

menghitung efisiensi dan risiko usaha. Efisiensi dapat 

dihitung menggunakan rumus R/C. R/C rasio>1 berarti 

usaha ternak sapi perah efisien (menguntungkan). R/C rasio 

= 1 berarti usaha ternak sapiperah belum efisien atau usaha 

mencapai titik impas. R/C rasio ≤ 1 berarti usaha ternak 

sapi perah tidak efisien (merugikan). Nilai R/C Rasio 

usahatani ternak sapi perah pada strata I, II, dan III adalah 

1,65; 1,64; dan 1,63 nilai R/C Rasio lebih dari 1, sehingga 

usaha ternak sapi perah di lokasi penelitian dikatakan 

untung. 

Usaha peternakan yang baik harus mempunyai 

tenaga yang terampil dan berpengalaman. Tenaga kerja 

dalam usaha peternakan sapi perah sangat berperan dalam 

pemeliharaan sapi perah. Pemeliharaan sapi perah yang 

dilakukan oleh peternak di lokasi penelitian secara rutin 

diantaranya mencari hijauan, mencacah rumput, memberi 

pakan, membersihkan kandang, memandikan 

ternak, memerah susu dan mengangkut susu. Tenaga kerja 

yang digunakan responden dalam usaha ternak sapi perah 

dalam penelitian ini yang menggunakan tenaga kerja dalam 

keluarga sebanyak 24 orang (80%) dan menggunakan 

tenaga kerja dari luar keluarga sebanyak 6 orang (20%). 

Tenaga kerja dalam keluarga meliputi suami, istri, dan 

anak. Biaya tenaga kerja berkisar antara Rp. 700.000 – Rp. 

800.000 dalam perbulannya. 

 

4.4.3. Pendapatan 

 Pendapatan adalah selisih antara penerimaan 

dengan semua biaya. Untuk memperoleh laba maka jumlah 
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penerimaan harus lebih besar dari total biaya. Peternak 

yang merugi disebabkan karena penggunaan biaya yang 

tinggi dan tidak diimbangi dengan penerimaan yang tinggi 

pula. 

Pendapatan yang diterima peternak pada strata I, II, 

dan III adalah Rp. 18.248,73/ST/hari; Rp. 

17.541,13/ST/hari; dan Rp. 17.022,07/ST/hari. Hasil 

analisis pendapatan dari usaha ternak sapi perah di ketiga 

strata menunjukkan bahwa pendapatan tunai dan 

pendapatan bersih selalu bernilai positif, hal ini dapat 

disimpulkan bahwa usaha ternak sapi perah yang 

dijalankan peternak menguntungkan, karena hasil produksi 

berupa susu dapat diperoleh dan dijual setiap hari, resiko 

kegagalan dari usaha pun relatif kecil, selain itu peternak 

dapat memanfaatkan waktu luangnya. 

 

4.5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Usaha Sapi Perah 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah alat analisis regresi berganda. Regresi linier 

berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari regresi 

linier sederhana dengan menambah jumlah variabel bebas 

yang awalnya hasil satu variabel bebas menjadi dua atau 

lebih variabel bebas. Sehingga dapat dikatakan bahwa alat 

analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

menganalisis pengaruh dua atau lebih satu variabel bebas 

terhadap satu variabel terikat. Berdasarkan hasil 

pengolahan data dengan menggunakan software SPSS  16 

didapatkan ringkasan seperti pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Berganda Faktor–Faktor 

yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha 

Sapi Perah 

No Variabel Independen Koefisien Regresi 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Konstanta  

Umur 

Luas lahan 

Pendidikan 

Jumlah keluarga 

Jumlah ternak 

Pengalaman 

Penerimaan sapi perah 

Pendapatan non sapi perah 

5,981 

0,227 

0,059 

0,173 

-0,156* 

1,174** 

0,183* 

1,537** 

0,381 

R adj. = 0,52 

R square (R
2
) = 0,54 

t tabel = 2,042 

f hitung = 128,531 

n = 30 

Sumber: Data Primer Diolah, 2013 

Keterangan : ** : P<0,01; * : P<0,05 

 Hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai R (koefisien korelasi berganda)  

 Korelasi merupakan bagian dari regresi yang perlu 

diperhatikan. Koefisien korelasi merupakan ukuran 

kekuatan hubungan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Hasil analisis menunjukkan nilai R = 

0,736  hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang kuat antara variabel-variabel bebas berupa umur, 

luas lahan, pendidikan, jumlah keluarga, jumlah 

ternak, pengalaman, penerimaan dari sapi perah dan 

pendapatan non sapi perah secara bersama-sama 
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terhadap variabel terikat berupa pendapatan usaha 

ternak. Nilai positif menunjukkan jika variabel bebas 

(X) meningkat maka pendapatan usaha sapi perah (Y) 

juga akan meningkat (korelasi positif).  

2. Nilai R Square  

 Nilai R Square digunakan untuk mengetahui besarnya 

kontribusi variabel-variabel bebas dari secara 

serempak (bersama-sama) dalam menjelaskan variabel 

terikat yang diterapkan oleh pengaruh linear variabel 

bebas. Pada Tabel  9 di atas diketahui nilai R
2
 sebesar 

0,541. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel 

bebas (X) dalam hal ini yaitu umur, luas lahan, 

pendidikan, jumlah keluarga, jumlah ternak, 

pengalaman, penerimaan dari sapi perah dan 

pendapatan non sapi perah secara bersama-sama 

menjelaskan variabel terikat berupa pendapatan usaha 

ternak sapi perah (Y) sebesar 54,1% sedangkan 

sisanya 45,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini.  

Hasil uji F diperoleh tingkat signifikan lebih kecil 

yaitu sebesar 0,000 dari standar signifikan yakni 1 % atau 

0,05 dan perbandingan antara F hitung dan F tabel, di mana 

F hitung sebesar 126,531 lebih besar dari F tabel yakni 

2,42, maka dapat disimpulkan bahwa umur, luas lahan, 

pendidikan, jumlah keluarga, jumlah ternak, pengalaman, 

penerimaan dari sapi perah dan pendapatan non sapi perah 

secara bersama-sama pengaruh yang signifikan (P<0,01) 

terhadap pendapatan usaha ternak sapi perah.  

Pengujian ini untuk melihat sejauh mana pengaruh 

secara sendiri-sendiri atau parsial variabel X (umur, luas 

lahan, pendidikan, jumlah keluarga, jumlah ternak, 
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pengalaman, penerimaan dari sapi perah dan pendapatan 

non sapi perah) terhadap variabel Y (pendapatan usaha 

ternak sapi perah). Berdasarkan hasil pengolahan dengan 

program SPSS 17 maka di dapat hasil uji – t, yang hasilnya 

dirangkum pada Tabel 9. 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diatas, 

dari delapan variabel terdapat empat variabel yang 

signifikan dan empat variabel yang tidak signifikan 

terhadap pendapatan usaha sapi perah. Variabel yang tidak 

signifikan adalah umur, luas lahan, pendidikan, dan 

pendapatan non sapi perah. Variabel umur tidak 

berpengaruh pada pendapatan usaha sapi perah. Hasil 

analisis regresi diperoleh t hitung < t tabel, t hitung   dari umur 

adalah 0,618 sedangkan nilai dari  t tabel  adalah 2,042 yang 

berarti umur peternak tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan yang diperoleh oleh peternak sapi 

perah. Hal tersebut menunjukkan walaupun setiap 

penambahan umur peternak menyebabkan penururnan 

pendapatan peternak sapi perah, namun penurunan tersebut 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan peternak 

tersebut. variabel pendidikan tidak berpengaruh pada 

pendapatan usaha sapi perah. Hasil analisis regresi 

diperoleh t hitung < t tabel, t hitung   dari umur adalah 0,949 

sedangkan nilai dari  t tabel  adalah 2,042 yang berarti 

pendidikan peternak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan yang diperoleh oleh peternak sapi perah. Hal 

tersebut menunjukkan walaupun setiap kenaikkan tingkat 

pendidikan peternak menyebabkan penururnan pendapatan 

peternak sapi perah, namun penurunan tersebut tidak 

berpengaruh nyata terhadap pendapatan peternak tersebut. 
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Berdasarkan tabel analisis berganda diatas terdapat 

empat variabel yang signifikan terhadap pendapatan usaha 

sapi perah dan diperoleh persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut : 

Y = 5,981 – 0,156X1  + 1,174X2 +  0,183X3  + 1,537X4 

Keterangan :  

Y   = pendapatan usaha sapi perah (Rp/thn) 

X1 = jumlah keluarga  (orang) 

X2 = jumlah ternak (ekor) 

X3 = pengalaman beternak (thn) 

X4 = penerimaan dari sapi perah (Rp/thn) 

 

Tabel 9 diatas menjelaskan bahwa variabel yang 

berpengaruh terhadap pendapatan peternak dalam usaha 

sapi perah yaitu jumlah anggota keluarga, jumlah ternak, 

pengalaman beternak, dan penerimaan dari usaha sapi 

perah. Penjelasan dari masing-masing variabel independent 

yang memberikan pengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependent (pendapatan usaha sapi perah) adalah 

sebagai berikut: 

 

4.5.1. Jumlah Anggota Keluarga 

 Berdasarkan hasil analisis regresi, jumlah anggota 

keluarga menunjukkan pengaruh yang signifikan dan 

mempunyai hubungan yang negatif dengan pendapatan 

peternak sapi perah. Besarnya nilai koefisien regresi 

variabel jumlah anggota keluarga sebesar -0,156. Artinya 

jika jumlah anggota keluarga meningkat sebesar 1 orang 

sedangkan faktor lain dianggap tetap, maka pendapatan 

peternak akan turun sebesar 0,156 %.  

 Hasil penelitian ini bila dihubungkan dengan 

hipotesis pertama yaitu Jumlah  anggota keluarga 
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berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak sapi 

perah. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 

hubungan variabel jumlah anggota keluarga dengan nilai 

thitung sebesar 3,831 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,042 

dan nilai Sig. t sebesar 0,038 di bawah nilai signifikan 5% 

(0,05) menunjukkan bahwa variabel jumlah keluarga 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan 

peternak sapi perah, dimana semakin banyak jumlah 

anggota keluarga dalam rumah tangga peternakan maka 

pendapatan peternak akan menurun. Hasil analisis dari 

variabel jumlah anggota keluarga sesuai dengan Febrina 

dan Meirika (2008) bahwa jumlah anggota keluarga 

berpengaruh terhadap usaha peternakan, semakin banyak 

jumlah anggota keluarga semakin banyak pula kebutuhan 

yang akan dipenuhi oleh keluarga, tetapi disisi lain, 

semakin banyak anggota keluarga maka akan semakin 

banyak pula yang akan membantu dalam usaha peternakan.  

 

4.5.2. Jumlah Ternak 

Hasil analisis regresi, jumlah ternak menunjukkan 

pengaruh yang signifikan dan mempunyai hubungan yang  

positif dengan pendapatan peternak sapi perah. Besarnya 

nilai koefisien regresi variabel jumlah ternak sebesar 1,174. 

Artinya jika jumlah sapi meningkat sebesar 1% sedangkan 

faktor lain dianggap tetap, maka pendapatan peternak akan 

meningkat sebesar 1,174 %.  

Hasil penelitian ini bila dihubungkan dengan 

hipotesis kedua bahwa Jumlah ternak berpengaruh positif 

terhadap pendapatan peternak sapi perah. Hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan bahwa hubungan variabel jumlah 

ternak dengan nilai thitung sebesar 5,374 lebih besar dari nilai 
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ttabel sebesar 2,042 dan nilai Sig. t sebesar 0,001 di bawah 

nilai signifikan 5% (0,05) menunjukkan bahwa variabel 

jumlah ternak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap pendapatan peternak sapi perah. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian  sesuai dengan pendapat 

Soekartawi (1995) bahwa Jumlah kepemilikan ternak 

mempengaruhi pendapatan peternak, jumlah ternak yang 

dipelihara sangat mempengaruhi efisien usaha, semakin 

banyak ternak yang dipelihara maka semakin tinggi 

pendapatan. Hal ini dapat dimungkinkan tergantung 

terhadap kondisi dan keadaan sapi perah itu sendiri. Dapat 

disimpulkan dari hasil analisis regresi jumlah ternak 

berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak. 

 

4.5.3. Pengalaman Beternak Sapi Perah 

Berdasarkan hasil analisis regresi, pengalaman 

beternak menunjukkan pengaruh yang signifikan dan 

mempunyai hubungan yang positif dengan pendapatan 

peternak sapi perah. Besarnya nilai koefisien regresi 

variabel pengalaman beternak sebesar 0,183. Artinya jika 

lama dari pengalaman beternak meningkat sebesar 1% 

sedangkan faktor lain dianggap tetap, maka pendapatan 

peternak akan meningkat sebesar 0,183 %.  

Hasil penelitian ini bila dihubungkan dengan 

hipotesis ketiga pengalaman peternak berpengaruh positif 

terhadap pendapatan peternak sapi perah. Hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan bahwa hubungan variabel 

pengalaman beternak dengan nilai thitung sebesar 2,741 lebih 

besar dari nilai ttabel sebesar 2,042 dan nilai Sig. t sebesar 

0,019 di bawah nilai signifikan 5% (0,05) menunjukkan 

bahwa variabel pengalaman beternak mempunyai pengaruh 
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yang signifikan terhadap pendapatan peternak sapi perah. 

Pengalaman beternak berpengaruh karena semakin lama 

memiliki pengalaman peternak juga semakin mengetahui 

cara – cara dari beternak yang lebih baik lagi sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan yang lebih. Hal tersebut 

sesuai dengan Putro, dkk. (2013) berdasarkan pengalaman, 

peternak beranggapan bahwa semakin banyak jumlah 

ternak yang dimiliki maka semakin besar pula produksi 

susu yang dihasilkan, ditambahkan menurut Slamet dan 

Asngari (1989) bahwa pengalaman yang diperoleh 

seseorang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku 

yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap. 

Pengalaman akan mempengaruhi pemahaman peternak di 

dalam upaya menunjang manajemen usaha ternaknya. 

 

4.5.4. Penerimaan dari Sapi Perah 

  Hasil analisis regresi, penerimaan dari sapi perah  

menunjukkan pengaruh yang signifikan dan mempunyai 

hubungan yang  positif dengan pendapatan peternak sapi 

perah. Besarnya nilai koefisien regresi variabel penerimaan 

dari sapi perah  sebesar 1,537. Artinya jika penerimaan dari 

sapi perah  meningkat sebesar 1% sedangkan faktor lain 

dianggap tetap, maka pendapatan peternak akan meningkat 

sebesar 1,537 %.  

Hasil penelitian ini bila dihubungkan dengan 

hipotesis keempat penerimaan dari usaha sapi perah 

berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak sapi 

perah. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 

hubungan variabel penerimaan dari sapi perah  dengan nilai 

thitung sebesar 10,785 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 

2,042 dan nilai Sig. t sebesar 0,000 di bawah nilai 



57 
 

signifikan 5% (0,05) menunjukkan bahwa variabel 

penerimaan dari sapi perah  mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pendapatan peternak sapi perah. hal 

tersesuai dengan pendapat hal ini sesuai dengan Zaini 

(2010), yang menyatakan bahwa variabel penerimaan 

secara parsial berpengaruh nyata terhadap pendapatan 

usahatani artinya pendapatan petani dipengaruhi secara 

dominan oleh variabel panerimaan. Apabila penerimaan 

ditambah maka secara tidak langsung akan meningkatkan 

pendapatan dengan asumsi faktor lain yang konstan. 

Variabel penerimaan dapat ditingkatkan apabila hasil dari 

produksi yang dihasilkan maksimal, sedangkan untuk 

variabel tenaga kerja dapat ditingkatkan apabila dalam 

penggunaan tenaga kerja dikurangi sehingga dapat 

menekan biaya yang dikeluarkan. 

  

  

 

 

 

 

 


