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ABSTRACT 

The research was done in dairy farming in the village Oro-Oro Ombo sub-district of  

Batu. The purpose of research examine the (i) cost production, revenue and operating income of 

dairy farm and (ii) Revenue, cost Ratio (R/C) and Break Even Point (BEP). 30 respondents were 

selected using stratified random sampling method and categorised into three strata, stratum 1 

(owned: 1.5-5.92 AU, n=17), stratum 2 (owned: 5.93-10.35 AU, n = 10), and stratum 3 (owned 

10.36-14.78 AU, n = 3). Data were collected from December 14
th

 2014 to January 14
th

 2015 at 

village Oro-Oro Ombo, sub-district of Batu. Primary data were gathered by survey method with 

structured questionnaire. Whereas, secondary data were obtained from related institutions and 

sources. Data were analyzed by Descriptive method with economic equation was performed to 

analyse the data. Result showed that stratum III was profitable based on IDR 20,093 of 

production, IDR 19,749 of revenue, and it can obtain IDR 8,663 of daily profit per AU. Farmer 

owned 12,17 AU, represented efficient farming with IDR 2,590 per liter milk and 1,47 of R/C 

ratio. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian dilakukan di peternakan sapi perah di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu. 

Tujuan dari penelitian meneliti (i) biaya produksi, pendapatan dan laba usaha peternakan sapi 

perah dan (ii) Pendapatan, Rasio biaya (R/C) dan Break Even Point (BEP). 30 responden yang 

dipilih dengan menggunakan metode stratified random sampling dan dikategorikan ke dalam tiga 

strata, strata 1 (dimiliki: 1,5-5,92 AU, n = 17), strata 2 (dimiliki: 5,93-10,35 AU, n = 10), dan 

strata 3 (milik 10,36-14,78 AU, n = 3). Data dikumpulkan dari 14 Desember 2014 ke 14 Januari 

2015 di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu. Data primer dikumpulkan dengan metode survei 

dengan kuesioner terstruktur. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari lembaga dan sumber 

terkait. Data dianalisis dengan metode deskriptif dengan persamaan ekonomi dilakukan untuk 

menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strata III menguntungkan berdasarkan 
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IDR 20.093 biaya produksi, Rp 19.749 pendapatan, dan dapat memperoleh keuntungan harian 

per ST Rp 8.663. Petani dimiliki 12,17 ST, diwakili pertanian yang efisien dengan Rp 2.590 per 

liter susu dan 1,47 dari R/C ratio. 

 

Kata kunci: biaya produksi, pendapatan, R /C Ratio dan BEP 

 

PENDAHULUAN 

 

Usaha peternakan sapi perah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat 

pesat dilihat dari meningkatnya konsumsi pangan yang mengandung gizi tinggi, salah satu 

produk pangan yang terus mengalami peningkatan permintaan setiap tahunnya adalah susu.  

Tahun 2013 produksi susu sebesar 416.418.654 dan tahun 2014 sebesar 426.253.895. Segi 

perkembangan populasi sapi perah di Indonesia dari tahun 2012 mencapai 611,94 ribu ekor, 

tahun 2013 mencapai 444,27 ribu ekor dan tahun 2014 mencapai 483,01 ribu ekor (BPS, 2014) 

Usaha peternakan sapi perah merupakan usaha yang sangat dominan dibanding ternak 

perah lainnya dan sangat besar kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi bagi 

manusia. Sapi menghasilkan sekitar 45-55% kebutuhan daging, 95%kebutuhan susu serta 85% 

kebutuhan kulit (Herlambang, 2014). 

Kota Batu merupakan daerah yang mempunyai populasi sapi perah terbanyak di Provinsi 

Jawa Timur.  Tahun 2012 tingkat produksi susu di Kota Batu adalah 18.227.687 liter sedangkan 

pada tahun 2013 produksi susu turun menjadi 13.739.034 liter, penurunan tersebut dipicu oleh 

sejumlah faktor diantaranya berkurangnya jumlah peternak maupun banyaknya sapi perah yang 

dipotong untuk kebutuhan daging. Jumlah peternak di Kota Batu susut 20% karena para peternak 

muda lebih memilih menjalankan jasa di bidang pariwisata seiring pesatnya perkembangan 

sektor pariwisata di Kota Batu (BPS, 2014). Wilayah yang mempunyai populasi ternak sapi 

perah yang besar salah satunya adalah Desa Oro-Oro Ombo. Desa Oro-Oro Ombo merupakan 

daerah pengembangan usaha sapi perah rakyat yang sangat populer, terutama dalam 

menghasilkan susu. Peternakan sapi perah mampu menopang pendapatan dan memberikan nilai 

tambah yang tidak sedikit bagi kehidupan peternak. 

Untuk mengetahui perkembangan usaha peternakan sapi perah, maka dilakukan analisis 

terhadap kondisi keuangan, salah satunya dengan analisis finansial yang ditinjau dari besarnya 

biaya produksi, penerimaan, pendapatan, Revenue Cost Ratio (R/C ratio) dan nilai Break Even 

Point (BEP). Analisis finansial dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada peternak 

tentang besarnya keuntungan usahanya dan efisien tidaknya penggunaan modal yang digunakan. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Sapi perah di Indonesia pada umumnya merupakan sapi dari bangsa Fries Holland, 

dengan tujuan pemeliharaan untuk mendapatkan produksi susu. Sapi FH memiliki ciri fisik 

antara lain warna hitam belang putih, ekor dan kaki berwarna putih, kepala panjang dan tanduk 

menghadap ke depan, pada dahi terdapat warna putih berbentuk segitiga, produksi susunya tinggi  

(Sudono, 2003).  

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 
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yang baik sangat diperlukan, karena disamping untuk memajukan perusahaan juga berfungsi 

untuk membedakan antara biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost).  

Total penerimaan adalah hasil perkalian dari jumlah unit yang terjual (Suherman, 2008). 

Budiraharjo (2009) menyatakan bahwa penerimaan dari usaha sapi perah terdiri dari penjualan 

susu, penjualan sapi-sapi yang tidak produktif, penjualan anak sapi yang tidak digunakan untuk 

peremajaan dan penjualan pupuk kandang. Sumber penerimaan usaha sapi perah yang terbesar 

adalah dari penjualan susu. Besar kecilnya penerimaan usaha sapi perah sangat tergantung dari 

jumlah susu yang diproduksi dan harga penjualan susu. 

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 kecil dari total biaya. 

Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain skala usaha, pemilikan usaha, efisiensi 

penggunaan tenaga kerja, tingkat produksi yang dihasilkan, modal, pemasaran hasil dan tingkat 

pengetahuan peternak dalam menangani usaha peternakan maksimum (Prawirosentono, 2007). 

Keberhasilan suatu usaha dapat diukur dengan Return Cost Ratio (R/C ratio). Nilai R/C 

ratio merupakan imbangan antara penerimaan dengan biaya yang digunakan untuk usaha. Suatu 

usaha dinyatakan layak apabila nilai R/C ratio sama dengan satu, semakin besar nilai R/C ratio 

semakin besar pula tingkat efisiensinya. (Gumus, 2008). 

Murwanto (2008) menyatakan bahwa Break Event Point adalah suatu keadaan dimana 

usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Suatu usaha dikatakan impas apabila 

jumlah pendapatan (revenue) sama dengan jumlah biaya atau apabila laba kontribusi hanya dapat 

digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Nilai BEP dapat digunakan untuk mengetahui pada 

tingkat produksi dan harga berapa suatu usaha peternakan tidak memberikan keuntungan dan 

tidak pula mengalami kerugian. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu pada tanggal 14 

Desember 2014-14 Januari 2015. 

 

Populasi dan Penentuan Sampel 

 Populasi dalam penelian adalah peternak sapi perah yang berada di Desa Oro-Oro Ombo . 

Metode yang digunakan pada penelitian yaitu metode survey terhadap responden peternak 

dengan menggunkan quisioner sebagai alat bantu dalam pengambilan data primer. Responden 

diambil sebanyak 30 responden peternak sapi perah dengan menggunakan metode stratified 

random sampling dan dikategorikan ke dalam tiga strata usaha. 

 Strata usaha yang digunakan berdasarkan dari jumlah kepemilikan ternak yang dimiliki 

responden di Desa Oro-Oro Ombo yang dimulai dari populasi terkecil sampai populasi terbesar 

yaitu terbagi menjadi 3 kelas dengan panjang kelas 4,75. 

Tabel 1. Jumlah kepemilikan ternak sapi  perah (ST) responden di Desa Oro-Oro Ombo: 

 

 

  

 

Metode Pengumpulan Data 

Rata-rata Jumlah

pemilikan ternak (ST) kepemilikan ternak (ST) Orang %

I 3,28 1,5 - 5,92 17 56,67

II 7,02 5,93 - 10,35 10 33,33

III 12,17 10,36 - 14,78 3 10,00

30 100,00

Strata Usaha
Jumlah peternak

Jumlah responden
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 Data diperoleh dari penelitian menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik 

pengumpulan data dengan cara observasi secara langsung terhadap usaha peternakan sapi perah 

dan wawancara menggunakan kuisioner sebagai data primer dan instansi pemerintah, biro pusat 

statistik sebagai data sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian. 

 

Analisis Data 

1. Total Biaya Produksi dapat dihitung menggunakan rumus: 

  TC= TFC + TVC 

Keterangan: 

 TC    : Total Cost (Rp) 

 TFC  : Total Fixed Cost (Rp) 

 TVC : Total Variable Cost (Rp) 

2. Penerimaan usaha sapi perah dapat dihitung menggunakan rumus: 

 TR = Pq x Q + K+R+P 

Keterangan:  

   TR    : Total Revenue (Rp) 

           Pq    : Harga per satuan unit  (Rp) 

     Q    : Total Produksi 

     K    : Penjualan Sapi Afkir (Rp) 

     R : Penjualan Kotoran (Rp) 

     P : Penjualan Pedet (Rp) 

3. Pendapatan usaha sapi perah dapat dihitung menggunakan rumus: 

 Π= TR-TC 

Keterangan: 

  Π   : Keuntungan (Rp) 

 TR  : Total Revenue (Rp) 

 TC  : Total Cost (Rp) 

4. Return cost ratio dapat dihitung menggunakan rumus: 

R         = 
 ene   aan T ta 

  a a T ta 
 

 

Keterangan:  

Jika nilai R/C Ratio <1 maka usaha yang didirikan rugi. 

Jika nilai R/C Ratio =1 maka usaha yang didirikan impas artinya tidak mengalami untung 

dan tidak mengalami rugi 

Jika nilai R/C Ratio >1 maka usaha yang didirikan menguntungkan. 

5. Break Even Point (BEP) 

          a ga     : 
  a a T ta 

 a     ang d  a ap an
 

 

     a           : 
  a a T ta  

 a ga  utput
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Wilayah Kota Batu sangat potensial untuk usaha dibidang peternakan dan pertanian. Salah 

satu contoh usaha peternakan yang maju di daerah ini adalah usaha sapi perah, karena memiliki 

p pu a    ang cu up t ngg . K ta  atu te  eta  pada p      112°17’10,90″-122°57’11″ T dan 

7°44’55,11″-8°26’35,45 LS. K ta  atu be bata an  ang ung dengan Kabupaten Mojokerto 

sebelah utara, Kecamatan Karangploso sebelah timur sebelah selatan Kecamatan Dau dan 

sebelah barat Kecamatan Pujon. 

Desa Oro-Oro Ombo merupakan salah satu desa yang ada dikecamatan Batu yang 

mayoritas pekerjaan penduduknya sebagai petani, peternak, pedagang dan PNS. Mata 

pencaharian utama di Desa Oro-Oro Ombo adalah pertanian termasuk di dalamnya adalah 

peternakan. Desa Oro-Oro dibagi menjadi 3 perdukuhan yaitu Dusun Krajan, Dusun Gondorejo 

dan Dusun Dresel. 

 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden memberikan gambaran secara umum tentang keadaan dan latar 

belakang responden yang berkaitan dengan kegiatan dalam mengusahakan usaha ternaknya. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi peternak dalam mengambil keputusan dalam beternak 

antara lain umur, tingkat pendidikan, pengalaman beternak, mata pencaharian, pengalaman 

beternak, dan tanggungan jumlah keluarga. 

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. Umur peternak responden pada strata I, II dan III yang paling banyak umur 47-62 

tahun. Strata I sebesar 48%, strata II sebesar 40% dan strata III sebesar 67%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa umur peternak responden masih tergolong usia produktif, dimana masih 

dapat menerima pengetahuan lebih banyak tentang usaha sapi perah dan secara fisik masih 

mampu menjalankan usaha ternaknya. Riyanto (2001) menyatakan bahwa usia muda dan 

tergolong produktif menyebabkan seseorang memiliki tenaga yang lebih besar dalam berusaha, 

usia produktif berada pada rentan umur 0-14 tahun dan usia lanjut 65 tahun keatas termasuk 

tidak produktif. 

Rakhmat (2003) menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan adalah untuk 

mengembangkan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan peternak sapi perah di lokasi 

penelitian sebagian besar berada pada jenjang tamat sekolah dasar (SD) atau sederajat sehingga 

ilmu peternak yang diperoleh secara turun - temurun. Strata usaha I sebagian besar peternak 

mencapai pendidikan formal SD sebesar 65%, strata II sebesar 60% dan strata III sebesar 67%. 

Pengalaman beternak akan mempengaruhi keberhasilan suatu usaha. Pengalaman 

peternak responden pada strata I, II dan III yang paling banyak adalah 21-30 tahun atau 10 tahun. 

Strata I sebesar 6%, strata II sebesar 40% dan strata III sebesar 100%. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sarnowo (2013) yang menyatakan bahwa pengalaman yang diperoleh seseorang akan 

memberikan pengaruh terhadap pengetahuan ketrampilan dan sikap. Pengalaman akan 

mempengaruhi pemahaman peternak di dalam upaya menunjang manajemen usaha ternaknya. 

Mata pencaharian dari responden sebagian besar adalah sebagai petani. Strata  

I sebesar 59%, strata II sebesar 80% dan strata III sebesar 67%. Usaha sapi perah yang dilakukan 

responden masih merupakan usaha sampingan, hampir 67% dari total responden bermata 
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pencaharian sebagai petani 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. Hal ini sesuai dengan pendapat Supadi 

(2008) menyatakan bahwa, pedesaan masih terdapat banyak anggota rumah tangga yang bekerja 

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

mempunyai mata pencaharian sampingan. 

 Jumlah anggota keluarga peternak akan mempengaruhi penerimaan dari usaha tersebut, 

akan tetapi dari segi aktivitas dapat membantu kegiatan usahanya tersebut. Pada strata I dan III 

mayoritas mempunyai tanggungan jumlah anggota keluarga 5-6 orang sebanyak 53% dan 100%, 

sedangkan strata II mayoritas jumlah tanggungan keluarganya 3-4 orang yaitu sebesar 60%. 

 

Modal Usaha 

 Modal yang digunakan pada usaha peternakan sapi perah di Desa Oro-Oro Ombo terdiri 

dari modal tetap dan modal kerja. Besarnya modal yang dikeluarkan peternak responden pada 

strata usaha I sebesar Rp.34.022/ST/hari, strata usaha II sebesar Rp.21.789/ST/hari dan strata 

usaha III sebesar Rp.16.637.ST/hari. 

Tabel 4. Rata-Rata Modal Usaha Peternak Responden pada Strata Usaha di   Desa Oro-Oro  

   Ombo (Rp/ST/hari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah (2015) 

  

 Modal dalam usaha peternakan merupakan dana awal untuk memenuhi suatu usaha. 

Apabila modal yang digunakan tidak ada, maka usaha tersebut tidak akan berjalan dengan lancar, 

dapat juga dikatakan bahwa modal merupakan faktor utama yang harus ada dalam usaha. Modal 

yang digunakan peternak sapi perah di Desa Oro-Oro Ombo sebagian besar berasal dari modal 

sendiri. Besarnya modal yang di gunakan sesuai dengan jumlah kepemilikan ternaknya. 

 

Analisis Laporan Rugi Laba 

Laporan rugi laba merupakan laporan sistematis tentang pendapatan, biaya pengeluaran dan 

penerimaan yang diperoleh usaha peternakan sapi perah selama periode waktu tertentu. 

Biaya Produksi 

 Biaya produksi adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk  menghasilkan produk. 

Biaya produksi yang digunakan yaitu berupa biaya tetap dan biaya variabel. Besarnya rata-rata 

biaya produksi usaha peternakan sapi perah di Desa Oro-Oro Ombo adalah strata usaha I sebesar 

Modal

I. Modal Tetap Rp/ST/Hari % Rp/ST/Hari % Rp/ST/Hari %

Ternak 4.596 13,51 1.785 8,19 1.217 7,32

Kandang 1.559 4,58 1.219 5,59 1.369 8,23

Sewa tanah 52,98 0,16 35,14 0,16 31,96 0,19

Peralatan 2.126 6,25 864,49 3,97 1.132 6,80

Kendaraan 5.231 15,37 2.730 12,53 1.598 9,60

Gudang 366,15 1,08 528,25 2,42 228,25 1,37

Total Modal Tetap 13.930 40,94 7.162 32,87 5.577 33,52

II. Modal Kerja

A. Total Biaya Tetap 1.429 4,20 861,38 3,95 811,37 4,88

B. Total Biaya Variabel 18.663 54,86 13.766 63,18 10.249 61,60

Total Modal Kerja 20.092 59,06 14.628 67,13 11.060 66,48

Total Modal  (I+II) 34.022 100,00 21.789 100,00 16.637 100,00

Strata I (n=17) Strata II (n=10) Strata III (n=3)
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Rp. 20.093/ST/hari, strata usaha II sebesar Rp.14.628/ST/hari dan strata usaha III sebesar 

Rp.11.086/ST/hari. Hal ini menunjukkan bahwa strata III penggunaan biaya produksi lebih 

efisien dibandingkan dengan strata I dan strata II, karena penggunaan biaya produksi yang 

dikeluarkan strata III lebih rendah dibandingkan strata II dan I, terutama pada biaya variabel 

yaitu pakan. Biaya pakan yang dikeluarkan peternak strata usaha I adalah Rp.14.119/ST/Hari, 

Strata usaha II adalah Rp.11.647/ST/Hari, Strata usaha III adalah Rp.9.230/ST/hari. Biaya pakan 

dapat mencapai 60-80% dari total biaya produksi, hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Herlambang (2014) menyatakan bahwa, biaya pakan merupakan biaya terbesar dalam usaha 

peternakan sekitar 70-80%, agar mendapatkan keuntungan yang maksimal maka harus 

mengefisiensikan penggunaan pakan untuk kebutuhan ternak. 

Tabel 6. Analisa rugi laba usaha peternakan sapi perah Rp/ST/Hari di Desa Oro-Oro Ombo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah (2015) 

 

Penerimaan 
Penerimaan peternak berasal dari penjualan susu, pedet, sapi afkir dan penjualan kotoran. 

Penjualan kotoran jarang dilakukan karena kotoran tersebut dimanfaatkan oleh peternak sebagai 

pupuk dan biogas. Rata-rata penerimaan usaha peternakan sapi perah dari penjualan susu strata 

usaha I sebesar Rp.19.506/ST/Hari, strata usaha II sebesar Rp.14.450/ST/Hari dan strata usaha 

III sebesar Rp. 18.592/ST/Hari. Total penerimaan terbesar terdapat pada strata I hal ini 

disebabkan karena strata I peternak responden sering kali menjual sapi afkir, sedangkan pada 

strata II dan III jarang sekali peternak responden menjual sapi afkir, kecuali ada kebutuhan yang 

mendesak sehingga mempengaruhi total penerimaan pada setiap strata. 

Besarnya penerimaan dari setoran susu berbeda-beda antara peternak satu dengan yang 

lainnya disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas. Kualitas susu yang mempengaruhi dari 

Rp/ST/hari Rp/liter % Rp/ST/Hari Rp/liter % Rp/ST/Hari Rp/liter %

Penjualan Susu 19.506 4.089 85,90 14.450 4.152 80,80 18.592 4.354 94,14

Penjualan Pedet 1.706 358 7,51 2.060 592 11,52 548 128 2,77

Penjualan Sapi Afkir 1.495 313 6,58 1.345 386 7,52 609 143 3,08

Penjualan Pupuk 0 0 0,00 29 8 0,16 0 0 0,00

Total Penerimaan 22.707 4.760 100,00 17.884 5.139 100,00 19.749 4.625 100,00

Biaya Tetap

PBB 55,79 11,70 0,28 24 6,87 0,16 17,42 4,08 0,16

Penyusutan Kandang 103,95 21,79 0,52 81 23,35 0,56 91,30 21,38 0,82

Penyusutan Peralatan 446,33 93,57 2,22 239 68,79 1,64 224,44 52,56 2,02

Penyusutan Kendaraan 260,29 54,57 1,30 173 49,58 1,18 280,14 65,61 2,53

Penyusutan Ternak 485,71 101,83 2,42 252 72,28 1,72 125,54 29,40 1,13

Penyusutan Gudang 52,66 11,04 0,26 58 16,56 0,39 40,58 9,50 0,37

Sewa Tanah 24,41 5,12 0,12 35 10,09 0,24 31,95 7,48 0,29

Total Biaya Tetap 1.429 299,61 7,11 861 247,52 5,89 811,37 190,02 7,32

Biaya Variabel

Pakan 14.119 2960 70,27 11.647 3347 79,63 9.230 2162 83,26

Listrik 534 111,92 2,66 209 60,04 1,43 119 27,80 1,07

Air 235 49,25 1,17 177 50,76 1,21 91 21,38 0,82

Obat-Obatan 287 60,16 1,43 135 38,89 0,93 87 20,31 0,78

Inseminasi Buatan 260 54,52 1,29 116 33,43 0,80 64 14,97 0,58

Transportasi 2.317 485,76 11,53 1.083 311,10 7,40 624 146,25 5,63

Lain 912 191,12 4,54 399 114,62 2,73 59 13,90 0,54

Total Biaya Variabel 18.664 3913 92,89 13.766 3.956 94,11 10.275 2.406 92,68

Total Biaya 20.093 4212 100,00 14.628 4.203 100,00 11.086 2.596 100,00

Pendapatan (TR-TC) 2.614 548 3.256 936 8.663 2.029

R/C Ratio 1,13 1,22 1,35

Uraian
Strata I Strata II Strata III



8 

 

besarnya harga susu adalah berat jenis, kadar lemak serta jumlah bakteri (TPC). Harga susu yang 

diterima oleh responden bervariasi antara Rp.3.600 - Rp.4.400 per liter susu. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Suherman (2008), menyatakan bahwa sumber penerimaan terbesar dalam usaha 

sapi perah adalah penjualan susu, selain penjualan pedet dan pupuk. Penerimaan yang berasal 

dari penjualan susu dipengaruhi oleh jumlah ternak yang dimiliki. 

 

Pendapatan 

 Tujuan utama dalam pembukaan usaha yang direncanakan adalah keuntungan. 

Pendapatan atau keuntungan merupakan selisih antara total penerimaan dengan total biaya 

produksi (biaya tetap dan biaya variabel) dalam suatu usaha. Pendapatan yang diterima peternak 

pada strata I sebesar Rp. 2.614/ST/hari, strata II sebesar Rp. 3.256/ST/hari dan strata III sebesar 

Rp. 8.663/ST/hari. Pendapatan tertinggi terdapat pada strata III sebesar 8.663/ST/hari, sehingga 

dapat dikatakan bahwa strata III lebih efisien dibandingkan strata II dan strata I. Semakin besar 

pendapatan yang diterima oleh petani atau peternak akan semakin besar pula tingkat keberhasilan 

usaha tani maupun usaha ternaknya. Peternak yang mengalami rugi disebabkan karena 

penggunaan biaya yang tinggi tidak diimbangi dengan penerimaan yang tinggi pula. 

 

Analisis Return Cost (R/C) Ratio 

 Keberhasilan suatu usaha dapat diukur dengan menggunakan Revenue Cost Ratio (R/C 

ratio). R/C ratio merupakan perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya. Nilai 

perhitungan R/C ratio usaha peternakan sapi perah pada strata I adalah 1,13; strata II adalah 1,22 

dan strata III adalah 1,47 artinya setiap Rp. 1.000.000 dari biaya produksi yang digunakan akan 

menghasilkan penerimaan strata usaha I sebesar Rp.1.113.000, strata usaha II sebesar 

Rp.1.222.000, dan strata usaha III sebesar Rp.1.470.000. Semakin besar nilai R/C ratio pada 

suatu usaha maka usaha tersebut semakin baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Salam (2009) 

yang menyatakan bahwa apabila suatu usaha dikatakan menguntungkan jika perbandingan antara 

R dan C (R/C) bernilai lebih besar dari satu. Revenue Cost Ratio yaitu perbandingan antara 

penerimaan dengan total biaya produksi. 

 

Analisis Break Event Point (BEP) 

 Analisis Break Event Point (BEP) digunakan sebagai patokan bagi peternak dalam 

berusaha untuk mengetahui jumlah produksi atau penerimaan berapa usaha peternakan yang 

dijalankan tidak menderita kerugian dan juga tidak mendapatkan keuntungan.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Break Event Point (BEP) usaha ternak sapi perah 

dapat dicapai pada hasil penjualan susu pada strata I sebesar 4,60 liter/ST/hari, strata II sebesar 

3,34 liter/ST/hari dan strata III sebesar 2,51 liter/ST/hari dengan produksi susu pada strata usaha 

I sebanyak 4,77/ST/hari, strata usaha II sebanyak 3,48/ST/hari, strata usaha III sebanyak 4,27 

liter/ST/hari. BEP harga pada strata I sebesar Rp. 4.212, strata II sebesar Rp. 4.203 dan strata III 

sebesar Rp. 2.590 yang artinya para peternak tidak mengalami rugi dengan penjualan susu pada 

strata I seharga Rp. 4.362, strata II sebesar Rp. 4.380 dan strata III sebesar Rp. 4.400. Nilai BEP 

harga dan nilai BEP produk berada dibawah harga output maka peternak mengalami untung. 

Semakin besar skala usaha maka semakin kecil BEP harga, hal ini disebabkan karena strata III 

(skala usaha paling besar) memiliki jumlah produksi yang paling banyak jika dibandingkan 

dengan strata usaha I dan strata II. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis finansial usaha peternakan sapi perah di 

Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu dibagi menjadi 3 strata usaha sesuai dengan 

jumlah kepemilikan ternak. Strata I (1,5-5,92ST, n=17), strata II (5,93-10,35ST, n=10) dan strata 

III (10,36-14,78ST, n=3) 

1. Strata yang menguntungkan terdapat pada strata III dilihat dari total modal yang dikeluarkan 

pada strata III yaitu sebesar Rp. 16.637/ST/hari. Biaya produksi yang digunakan pada strata 

III yaitu sebesar Rp. 20.093/ST/hari. Total penerimaan yang didapatkan pada strata III yaitu 

sebesar Rp. 19.749/ST/hari. Total pendapatan yang didapatkan pada strata III yaitu sebesar 

Rp. 8.663/ST/hari. 

2. Strata III menunjukkan strata yang efisien dilihat dari nilai R/C Ratio pada strata III sebesar 

1,47. BEP hasil terendah terdapat pada strata III yaitu sebesar 2,51 liter/ST/hari. BEP harga 

terendah pada strata III yaitu sebesar Rp. 2.590/liter. 

 

SARAN 

1. Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebaiknya peternak sapi perah 

melakukan perbaikan manajemen pemeliharaan terutama dibidang kesehatan dan sanitasi 

agar produksi susu yang dihasilkan maksimal dan modal yang dikeluarkan efisien terhadap 

keuntungan yang diperoleh. 

2. Melihat dari hasil analisis kelayakan yang dilakukan, pada semua strata menunjukkan usaha 

tersebut masih layak untuk dikembangkan, akan tetapi perlu peningkatan jumlah ternak yang 

dipelihara minimal sebanyak 6 ekor sapi perah laktasi, agar usaha peternakan sapi perah lebih 

efisien. 
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