
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Daerah dataran tinggi di Kabupaten Pasuruan sangat potensial untuk pengembangan 

ternak sapi perah salah satunya adalah Desa Panditan Kecamatan Lumbang. Desa Panditan  

memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Watulumbung, 

sebelah timur berbatasan dengan Desa Banjarimbo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Sapihrejo Kabupaten Probolinggo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bulukandang.  

Desa Panditan memiliki luas wilayah 388,200 ha. Penggunaan lahan terbesar adalah 

lahan pertanian yang mencapai 94%, sedangkan untuk lahan usaha peternakan kebanyakan 

terletak di pekarangan rumah penduduk yang luasnya sekitar 5,1% dari total luas wilayah.  

Tabel 1. Luas Lahan di Desa Panditan Berdasarkan Penggunaannya 

\Jenis penggunaan lahan Luas lahan (ha) Prosentase (%) 

Ladang 367,71 94,00 

Bangunan & pekarangan 20,00 5,10 

Lainnya 2,20 0,90 

Total 389,91 100,00 

Sumber : Data Monografi Desa Panditan (2014) 

 

Januari 2014 jumlah penduduk Desa Panditan tercatat sebanyak 2.826 jiwa yang 

terdiri dari 1.426 laki – laki dan 1.400 perempuan dari jumlah tersebut terdapat 825 kepala 

keluarga dengan rata – rata anggota keluarga berjumlah 3 – 4 orang. Sumber pendapatan 

utama penduduk di Desa Panditan adalah disektor pertanian yaitu sebesar 98% dari total 

penduduk sedangkan yang lainnya adalah bekerja di sektor formal seperti PNS, karyawan 

swasta, serta bermata pencaharian di sektor teknis seperti tukang, buruh tani, dan 

perdagangan. Usaha pertanian di Desa Panditan terdiri dari usaha peternakan, dan usaha 

budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, singkong, kacang tanah, cabe besar, cabe 

kecil, ubikayu, ubi jalar, mangga, timun, durian, pisang, tomat, pepaya dan rambutan. Untuk 

usaha peternakannya yaitu ayam broiler, ayam buras, kambing, domba, sapi perah dan sapi 

potong. 

 

 



Tabel 2. Sebaran Ternak di Desa Panditan 

Jenis ternak Jumlah ekor 

Ayam Ras petelur 1.800 

Ayam Ras pedaging 33.500 

Ayam Buras 6.780 

Sapi perah 2.270 

Sapi potong 38 

Kambing 1.010 

Domba 453 

Sumber : Data Monografi Desa Panditan (2014) 

Populasi ternak sapi perah di Desa Panditan mencapai 2.270 ekor, dan hampir 

sebagian besar tiap kepala keluarga memelihara ternak sapi perah. Keberadaan ternak sapi 

perah mempunyai peranan yang sangat berarti bagi petani ternak yaitu sebagai sumber 

pendapatan, tabungan dan kotorannya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. 

4.2 Profil Rumah Tangga Peternak 

 Profil rumah tangga peternak responden meliputi umur, pendidikan formal, jumlah 

anggota keluarga dan pekerjaan non ternak sapi perah. Umur merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitasnya, sedangkan 

pendidikan berfungsi sebagai pelancar dalam mengadopsi setiap inovasi yang ada untuk bisa 

diterapkan pada bidang usaha yang ditekuni. Jumlah anggota keluarga bisa dijadikan modal 

tenaga kerja karena dengan tenaga kerja yang dimiliki dari keluarga akan mengurangi biaya, 

dan lama usaha berkaitan erat dengan seberapa jauh pengalaman dalam bidang peternakan 

dan dalam melakukan usaha lain 

4.2.1 Umur peternak 

Umur merupakan salah satu variabel yang menentukan didalam suatu usaha. Variabel 

tersebut sangat berkaiatan erat dengan kemampuan fisik dan berfikir dalam diri peternak. 

Hubungan positif antara umur dan tingkat kemampuan individu, jika semakin tua maka 

kemampuan fisik dan kemammpuan berfikir akan menurun dan menjadi lebih lamban. 

Apabila umur seseorang tergolong dalam usia produktif akan menjadi sebaliknya, akan lebih 

mampu dalam hal berfikir, karena keadaan fisiknya yang mampu untuk melakukan sesuatu 

yang jauh lebih baik. Distribusi responden berdasarkan umur disajikan dalam Gambar 3 

berikut: 

 



 

  Gambar 3. Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

Hasil dari penelitian peternak sapi perah pada skala I, II, dan III yang paling banyak 

adalah umur 35 – 49 tahun, pada skala I sebesar 80 % skala II sebesar 41,7 % dan skala III 

sebesar 33,33 %. Umur peternak di Desa Panditan masih tergolong produktif, sesuai dengan 

pendaptat Arsyad (2004) yang menyatakan bahwa umur produktif merupakan umur yang 

berkisar antara 15 – 64 tahun, sedangkan umur dibawah 15 tahun dan 64 tahun termasuk 

golongan umur yang non produktif.  

Umur merupakan salah satu variabel yang menentukan di dalam melakukan salah satu 

usaha. Umur berkaitan erat dengan kemampuan fisik dan daya pikir peternak. Peternak di 

Desa Panditan masih tergolong dalam umur produktif, sehingga kondisi fisik dan kemampuan 

berpikir para peternak masih dalam keadaan baik.Setiana (2000), menyatakan bahwa 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 Tingkat Pendidikan 

Pembagian peternak menurut tingkat pendidikannya didasarkan pada jenjang 

pendidikan yang telah dilalui peternak. Berdasarkan Gambar 3, tingkat pendidikan peternak 

sapi perah yang diamati di lokasi penelitian masih rendah, karena peternak responden di Desa 

Panditan sebagian besar berada pada jenjang tamat sekolah dasar (SD) atau sederajat 
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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. 

 

 

Gambar 4. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Hasil penelitian pada Gambar 4 menjelaskan tentang pendidikan responden. 

Pendidikan terakhir responden peternak sapi perah di Desa Panditan dari skala I,II dan III 

mayoritas adalah SD.Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat Desa 

Panditan lebih memilih peternakan dan pertanian sebagai mata pencaharian utama karena 

pekerjaan ini tidak menuntut tinggi atau tidaknya pendidikan.Pendidikan peternak di desa 

Panditandapat dikatakan masih sangat rendah, tetapi semua peternak yang menjadi responden 

masih bisa membaca dan menulis sehingga untuk memperoleh informasi dalam hal usaha 

ternak sapi perah tidak mengandalkan orang lain serta bersifat terbuka terhadap inovasi dan 

teknologi yang ada, baik yang diterima dari TV maupun penyuluh lapangan. 

 Pendidikan berfungsi sebagai pelancar dalam mengadopsi setiap inovasi yang ada 

untuk bisa diterapkan pada bidang usaha yang ditekuni. Peranan pendidikan di pedesaan 

adalah untuk mengurangi pengaruh dari kepercayaan dan tradisi yang bisa menghambat suatu 

proses pembangunan.Khairunnisa (2003) menyatakan bahwa pendidikan akan mempengaruhi 

produksi kerja individu dan juga akan membuka wawasan, sehingga bila tingkat pendidikan 

petani tinggi maka petani tidak akan bekerja di sektor informal, melainkan memilih sektor 

formal demi mendapatkan penghasilan yang layak. 
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4.2.3 Jumlah Anggota Keluarga 

 
Gambar 5. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga 

Data pada Gambar 5 menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga pada skala I,II, dan III 

tertinggi adalah antara 3 – 4 orang. Sebagian besar responden sadar bahwa jumlah anggota 

keluarga yang banyak akan menimbulkan permasalahan, karena apabila sumber 

pendapatannya kurang mencukupi, maka akan menurunkan tingkat kesejahteraan 

keluarga.Longenecker, Carlos and William (2001) menambahkan bahwa jumlah anggota 

keluarga menentukan kesuksesan dalam usaha yang dikelola anggota keluarga. 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hampir semua anggota 

keluarga peternak ikut membantu usaha ternak sapi perah. Peternak skala I secara 

keseluruhan tidak ada yang mempunyai tenaga kerja dari luar keluarga, sehingga seluruh 

keluarga baik itu suami, istri, maupun anak yang sudah cukup umur ikut membantu 

mengerjakan pekerjaan usaha ternak sapi perah. Anggota keluarga membantu dalam 

manajemen pengelolaan seperti pembersihan tempat minum setiap pagi, memberikan pakan 

dan minum setiap pagi dan sore atau pagi dan siang serta membantu dalam proses pemanenan 

telur setiap pagi dan sore. Untuk peternak skala I dan II ada beberapa peternak yang memiliki 

tenaga kerja namun ada juga yang pengerjaannya dikerjakan sendiri. 

Jumlah anggota keluarga menunjukkan banyaknya orang yang hidup didalam satu 

keluarga inti yang menjadi tanggungan dan mungkin bisa menyumbangkan pendapatan. 

Jumlah anggota keluarga yang banyak merupakan modal tenaga kerja bagi petani ternak 

untuk mengolah peternakan karena dapat membantu proses produksi peternakan keluarga dan 

berfungsi sebagai tenaga kerja keluarga yang tidak perlu dibayar, sehingga akan mengurangi 

pengeluaran biaya rumah tangga. Jumlah anggota keluarga yang bayak juga dapat menjadi 

beban apabila tidak diimbangi ketersediaan lapangan kerja yang memadai dan produktifitas 

yang tinggi dari masing – masing anggota rumah tangga. 
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4.2.4 Pekerjaan Non Peternakan 

 Rumah tangga di pedesaan rata – rata memiliki lebih dari satu pekerjaan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Responden di Desa Panditan semua memiliki lahan 

pertanian berupa tanah garapan ladang, sehingga dapat dikatakan semua responden bermata 

pencaharian sebagai petani. Mata pencaharian sebagai petani disebabkan karena Desa 

Panditan mempunyai sumber daya alam yang paling pokok adalah tanah ladang. Responden 

selain bekerja sebagai peternak dan petani juga masih mempunyai pekerjaan lain atau 

pekerjaan non peternakan, namun ada sebagian juga yang hanya menjadi petani dan peternak 

saja. 

 
Gambar 6. Distribusi Responden Berdasarkan Mata Pencaharian 

 Gambar 6 menunjukkan bahwa pekerjaan non peternakan dari responden di skala I 

dan II tertinggi adalah sebagai petani saja.Responden di skala III selain menjadi petani, 

semua memiliki pekerjaan lain yaitu di bidang swasta dan dagang, hal ini dipengaruhi oleh 

rendahnya bidang pendidikan di desa sehingga masyarakat lebih memilih pekerjaan yang 

tidak menuntut tingginya pendidikan. Skala I dan skala III tidak ada peternak yang bermata 

pencaharian sebagai PNS, namun di skala II terdapat 8,33% saja peternak yang menjadi 

PNS.Keadaan ini menunjukkan bahwa sektor peternakan merupakan sumber pendapatan 

yang besar di pedesaan, sesuai dengan pendapat Rachman dan Supriyati (2002) yang 

menyatakan bahwa sektor pertanian masih merupakan basis sumber pendapatan utama rumah 

tangga di Jawa maupun di luar Jawa.  

4.2.5 Pengalaman Beternak 

 Lama usaha beternak berkaitan dengan tingkat pengalaman yang diperoleh peternak 

dalam melakukan suatu usaha peternakan. Lestari, syahril dan Nahri (2009) yang menyatakan 
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bahwa pengalaman peternak dalam menjalankan usahanya akan memudahkan dalam 

mengatasi masalah dan pengambilan keputusan, serta memiliki. Pengalaman juga 

menentukan berhasil tidaknya seorang peternak mengusahakan suatu jenis usaha tani 

ditentukan oleh lamanya beternak. Pengalaman akan mempengaruhi pemahaman peternak 

didalam upaya menunjang manajemen usaha ternaknya. Lama usaha beternak dari peternak 

dapatdilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Beternak 

Peternak responden di Desa Panditan  mempunyai pengalaman beternak 11 – 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. 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. 
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4.3 Profil Usaha Peternakan Sapi Perah 

4.3.1 Penggolongan Peternak dan Keanggotaannya di Koperasi Umum Tani Ternak 

(KUTT) Suka Makmur Grati 

 Usaha peternakan sapi perah merupakan usaha pemeliharaan sapi perah yang 

bertujuan untuk diambil hasil utamanya yaitu berupa susu. Peternak di Desa Panditan 

memiliki ternak dengan jumlah antara 2 – 14ekor sapi perah dengan komposisi ternak yang 

berbeda. Berdasarkan jumlah ternak yang dimiliki responden dibagi kedalam 3 skala, yaitu 

skala I, skala II dan skala III yang dihitung berdasarkan satuan ternak. 

Tabel 3. Penggolongan Peternak  

Skala Usaha Rata – rata 

pemilikan ternak 

(ST) 

 Kisaran (ST) Jumlah peternak 

Orang % 

I 

II 

III 

3,71 

6,72 

9,88 

2,00  – 5,25 

5,26 – 8,25 

8,26– 11,25 

25 

12 

3 

62,50 

30,00 

7,50 

Jumlah Responden 40 100,00 

Sumber : Data Primer diolah(2015) 

 Data Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar peternak melakukan usaha 

peternakan pada skala I yang mencapai 62,5% dikarenakan usaha sapi perah di Desa Panditan 

merupakan usaha rakyat yang memiliki ciri – ciri berskala kecil, tradisional, modal relatif 

kecil, manajemen sederhana dengan pengalaman berternak umumnya diperoleh secara turun 

temurun. Peternak umumnya menjadi anggota Koperasi Umum Tani Ternak(KUTT) Suka 

Makmur Grati yang merupakan wadah kerja sama usaha. Pentingnya menjadi anggota 

koperasi karena hasil utama dari peternak adalah susu, sehingga memerlukan penanganan 

transport, penyimpanan dan proses yang mahal. Widodo (2003) menyatakan bahwa 

kandungan nutrisi yang tinggi pada susu merupakan media pertumbuhan yang baik untuk 

mikroorganisme, sehingga susu akan mudah mengalami kerusakan. Susu memerlukan 

penanganan khusus dengan investasi yang mahal untuk mengatasi kerusakan tersebut, 

sehingga tidak mungkin diperoleh seorang peternak berskala kecil. Bersama koperasi, biaya 

investasi tersebut bisa diatasi secara bersama – sama, biaya penanganan bisa ditekan dan 

memudahkan dalam penjualan susu. Koperasi juga berperan sebagai penyedia pakan 

konsentrat dan sapronak lainnya dalam usaha ternak sapi perah. 

 

 



4.3.2 Dependency ratio 

Tabel 4. Struktur Ternak Sapi Perah 

 

skala I skala II skala III 

kondisi ternak Ekor ST ekor ST ekor ST 

Produktif 

      Laktasi 57 57 51 51 29 29 

Kering 5 5 15 15 0 0 

non produktif 

      dara  24 12 14 7 2 1 

Pedet 21 5,25 9 2,25 7 1,75 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Jumlah kepemilikan sapi perah tiap peternak tidaklah sama, sehingga setiap skala 

usaha pun mempunyai rata – rata kepemilikan jumlah ternak yang berbeda. Data kepemilikan 

ternak yang dalam satuan ternak tersaji dalam Tabel 4, dan untuk data kepemilikan yang 

lebih detail (per ekor) dapat dilihat pada Lampiran 2, dan dari data diatas maka dapat 

diketahui dependency ratio sebagai berikut :   

 

Gambar 8. Dependency Ratio peternakan sapi berdasarkan skala usaha 

 Berdasarkan gambar 8 menunjukkan bahwa Angka ketergantungan (Dependency 

Ratio) tertinggi sampai terendah secara berurutan terjadi pada skala II, I, dan skala III yaitu 

46,57%, 38,50%, dan 14,60%. Angka ketergantungan (Dependency Ratio) 46,57 berarti 

bahwa setiap 100 ST sapi induk laktasi atau induk produktif harus menanggung beban biaya 

46,57 ST sapi belum produktif. Tingginya nilai Dependency Ratio ini disebabkan oleh 

banyaknya sapi yang sedang laktasi dan sedikitnya sapi yang tidak laktasi, sehingga beban 
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yang ditanggung sapi yang sedang laktasi semakin kecil, sehingga usaha ini cukup 

menguntungkan. 

4.3.3 Manajemen Pemeliharaan Sapi Perah 

Sapi PFH yang dipelihara di Desa Panditan memiliki ciri – ciri warna bulu belang 

hitam putih, tanduk pendek. Pemeliharaannya pun dilakuakan dengan cara dikandangkan 

secara terus – menerus, sesuai dengan pendapat Siregar (2000), yang menyatakan bahwa sapi 

perah PFH juga cukup lama berkembang di Indonesia. Sapi PFH merupakan hasil 

perkawinan sapi perah FH dan sapi Jawa, dengan ciri – ciri fisiknya adalah dominan FH 

dengan warna rambut belang hitam putih, dan hampir selama hidupnya sapi perah berada 

dalam kandang, hanya kadang – kadang saja sapi perah dibawa keluar kandang. Lokasi 

kandang ternak pada umunya berada dibelakang rumah pemilik ternak, karena memudahkan 

peternak untuk mengontrol ternaknya. 

 Tipe kandang pada umumnya adalah tipe kandang tunggal (single stall). Tipe kandang 

stall mempunyai beberapa keuntungan yaitu, kandang terlihat rapi, mudah dibersihakan, 

kotoran sapi dapat segera dibuang ke selokan dan sirkulasi udara segar lancar. Atap kandang 

yang digunakan responden adalah genting dan ada juga yang menggunakan asbes 

bergelombang. Bahan – bahan yang digunakan tersebut sesuai untuk digunakan dilokasi 

peternakan sapi perah karena mempunyai sifat mudah menyerap panas, sehingga suhu dalam 

kandang pada siang hari tidak terlalu panas. Lantai kandang terbuatdari semen dan ada 

beberapa yang dilapisi oleh karpet dari bahan karet. Yana (2007) menyatakan bahwa lantai 

kandang sebaiknya terbuat dari bahan semen ataupun batu supaya alas kandang tetap kering 

dan tidak menyebabkan sapi mudah terserang penyakit dan untuk menghindari kebasahan 

lantai kandang maka lantainya dapat menyebabkan gangguan perrnafasan apabila sapi 

berbaring pada lantai basah. Tempat pakan terbuat dari bahan semen dan ada juga yang 

terbuat dari kayu. Tempat pakan di letakkan di depan ternak sehingga memudahkan ternak 

dalam mengonsumsi pakan. 

 Kebersihan kandang dijaga dengan melakukan pembersihan kandang pada saat 

sebelum dilakukan pemerahan. Tujuan dilakukan pembersihan kandang yaitu untuk 

meminimumkan penyebaran penyakityang dapat menyerang ternak dan agar mendapatkan 

susu yang bersih serta tidak tercemar oleh kotoran yang ada disekitar kandang. Ernawati 

(2000) menyatakan kandang dan lingkungannya harus selalu bersih, karena produksi sapi 

perah berupa air susu mudah menyerap bau dan mudah rusak. Induk sapi yang akan diperah 

juga dibersihkan dahulu terutama tubuh, ekor, ambing dan puting. Ernawati (2000) 



menyatakan bahwa seluruh sapi induk dimandikan setiap hari setelah kandang dibersihkan 

dan sebelum pemerahan susu.  

 Pakan yang diberikan responden pada ternak sapinya terdiri dari hijauan, konsentrat, 

gamblong, dan dedak jagung. Pakan hijauan yang di berikan adalah rumput gajah 

(Pennisetum purpureum) dan kadang juga tebon jagung dalam bentuk segar. Hijauan sebelum 

diberikan dipotong – potong terlebih dahulu dengan tujuan agar semua bagian hijauan bisa 

terkonsumsi oleh sapi dan cenderung mengurangi pemborosan pakan karena ternak akan 

cenderung memilih – milih pakannya, yaitu hanya daun saja dan tidak mau memakan bagian 

batang. Kebutuhan hijauan dipenuhi dari lahan yang dimiliki oleh peternak, yang terletak di 

ladang dan memerlukan pengangkutan untuk pengambilannya menuju ke kandang. Pakan 

utama lainnya yang diberikan adalah konsentrat, yang digunakan untuk meningkatkan 

produksi susu karena kandungan proteinnya yang tinggi.  Gamblong juga diberikan peternak 

sebagai pakan, yang merupakan pakan yang berasal dari bungkil tepung tapioka. Untuk 

konsentrat dan gamblong disediakan oleh Koperasi Umum Tani Ternak (KUTT) Suka 

Makmur Grati. Sebagian peternak juga ada yang memberikan dedak jagung sebagai pakan 

tambahan untuk meningkatkan hasil produksi susu. Pemberian pakan tersebut dilakukan dua 

kali sehari dan ada juga yang sampai tiga kali sehari. Peternak juga memberikan mineral yang 

berupa vitamix yang dibeli dari KUTT. Pemberian air minum di berikan secara add libitum.   

 Pemerahan susu dilakukan sehari dua kali, yaitu pada pukul sekitar 05.00 dan sekitar 

pukul 15.00. Interval pemerahan diatur sebagai berikut: 12 jam dan 12 jam, 11 dan 13 jam, 10 

dan 14 jam. Interval lain tidak dianjurkan karena perbedaannya terlalu besar. Perbedaan yang 

besar berpengaruh terhadap produksi. Apabila interval antara pemerahan tidak sama, maka 

produksi susu akan lebih banyak pada interval yang lebih lama (McKusick, Thomas, Berger 

and Marnet, 2002). Jarak pemerahan peternak di Desa Panditan sudah sesuai dengan prosedur 

pemerahan. Pemerahan pada umumnya masih tradisional atau manual yaitu  yang dengan 

menggunakan tangan, dan ada sebagian peternak yang menggunakan mesin perah, karena 

masih rendahnya kepemilikan sapi perah, dan penggunaan alatnya pun masih sederhana. 

Pemerahan peternak di Desa Panditan menggunakan teknik pemerahan Whole Hand yaitu 

pemerahan dengan tangan penuh. Caranya tangan memegang puting dengan ibu jari dan 

telunjuk pada pangkalnya. Tekanan dimulai dari atas puting diremas dengan ibu jari dan 

telunjuk diikuti jari tengah dan jari manis juga jari kelingking sehingga air susu dalam puting 

terdesak kebawah dan memancar keluar. Hasil pemerahan kemudian disaring dan 

dimasukkan kedalam milk can dan disetorkan ke pos penampungan yang ada di desa. 

Produksi rata – rata susu per induk laktasi adalah 11 liter/hari. Harga susu per liter dari 



peternak ditentukan oleh koperasi dengan menggunakan standart dari tingginya kadar lemak 

dan berat jenis susu yang disetor, dan ketika penelitian harga yang diperoleh adalah Rp. 

4.550,00. 

 Aspek pemeliharaan lain adalah dalam hal kesehatan ternak dan manajemen 

reproduksi. Pengawasan kesehatan sapi perah juga dilakukan petugas KUTT Suka Makmur 

misalnya jika ada keluhan penyakit pada ternak dan pemeriksaan kebuntingan. Perkawinan 

dilakukan secara kawin suntik atau IB (Inseminasi Buatan). Biaya sekali IB adalah sebesar 

Rp. 40.000,00. Perkawinan pada induk sesudah melahirkan adalah 60 hari setelah beranak. 

Siregar (2000) menyatakan bahwa masa mengawinkan kembali setelah beranak minimal 50 

hari sampai 80 hari. Perkawinan yang dilakukan kurang dari 40 hari akan berakibat kurang 

baik pada ternak yaitu akan menurunkan fertilitas sebab uterus belum sehat dan menurunkan 

produksi susu periode selanjutnya. 

4.4 Modal Usaha 

 Dalam penelitian ini diperoleh adanya modal tetap dan modal kerja. Sesuai dengan 

Riyanto (2012) bahwa modal yang dapat digunakan berulang kali disebut dengan modal 

tetap. Lain halnya dengan faktor produksi yang sifatnya variabel yang hanya sekali pakai dan 

harus disediakan yang baru setiap akan dibutuhkan. Modal tetap peternak meliputi ternak, 

kandang, peralatan serta lahan, sedangkan modal tidak tetap adalah meliputi pakan, tenaga 

kerja, listrik dan ongkos IB. Besarnya rata – rata modal masing – masing skala usahaper 

responden dan per satuan ternak tersaji pada Tabel 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5. Rata – Rata Modal Usaha Peternak per Bulan 

Modal Usaha 

Skala 1 Skala 2 Skala 3 

Rp/ST Rp/resp % Rp/ST Rp/resp % Rp/ST Rp/resp % 

Modal tetap 

         
Ternak 1.096.585 4.068.333 48,81 1.187.376 7.979.166 45,6 1.473.234 14.555.555 38,60 

Kandang 178.796 663.333 8,00 194.279 1.305.555 7,59 309.226 3.055.555 8,10 

Peralatan 50.116 185.333 2,23 89.600 602.118 3,50 286.015 2.825.833 7,50 

Lahan 132.479 491.500 5,92 229.414 1.541.666 8,96 342.442 3.383.333 8,97 

jumlah  1.457.978 5.409.100 64,96 1.700.670 11.428.507 65,65 2.410.959 23.820.277 63,17 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Modal tidak tetap 

   
Pakan 744.088 2.760.566 33,26 843.024 5.665.125 32,93 1.332.259 13.162.722 34,91 

Tenaga kerja 0 0 0,00 7.440 50.000 0,30 30.364 300.000 0,80 

Obat 8.787 32.600 0,40 8.494 57.083 0,33 15.688 155.000 0,41 

Listrik 1.546 5.736 0,07 1.798 12.083 0,07 4.723 46.666 0,12 

Transport 28.301 105.000 1,26 16.927 113.750 0,67 21.255 210.000 0,56 

IB 1.221 4.533 0,05 1.240 8.333 0,05 1.237 12.222 0,03 

jumlah  783.945 2.908.436 35,04 878.924 5.906.375 34,35 1.405.527 13.886.611 36,83 

total modal 2.241.923 8.317.536 100 2.579.595 17.334.882 100 3.816.486 37.706.888 100 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

 Modal yang digunakan pada usaha ternak sapi perah terdiri dari modal tetap dan 

modal variabel. Perhitungan modal peternak didapat dari perhitungan data tahunan, 

sedangkan untuk perhitungan modal/bulan diatas adalah data hasil bagi dari data per tahun 

dan dijadikan data per bulan. 

 Modal yang digunakan peternak sapi perah 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 skala usaha maka modal yang dibutuhkan 

juga akan semakin besar pula. 

 

 

 

 

 

 



4.5 Biaya produksi 

Tabel 6. Biaya Rata – rata Usaha Peternak Sapi Perah per Bulan 

Jenis biaya 

Skala I   Skala II   Skala III   

Rp/resp Rp//ST Rp/L % Rp/resp Rp/ST Rp/L % Rp/resp Rp/ST Rp/L % 

Biaya tetap 
           

P. Ternak 80.000 21.563 114 2,61 220.486 32.810 158 3,41 333.334 33.738 97 2,37 

P. Kandang 56.667 15.274 81 1,85 107.083 15.935 77 1,65 225.000 22.773 66 1,60 

P. Alat 16.734 4.510 23 0,55 100.044 14.887 70 1,55 254.325 25.733 74 1,81 

Sewa lahan 6.740 1.816 10 0,22 29.217 4.347 21 0,45 46.222 4.678 13 0,33 

Total 160.140 43.164 228 5,23 456.831 67.980 326 7,06 858.880 86.931 251 6,11 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

Biaya tidak tetap 
     

Pakan  2.760.566 7.440.880 3.926 89,97 5.770.375 858.700 4.124 89,21 12.454.000 1.260.526 3.640 88,72 

Tenaga kerja 0 0 0 0,00 50.000 7.440 36 0,77 300.000 30.364 88 2,14 

Listrik 5.320 1.434 8 0,17 12.083 1.798 9 0,19 46.667 4.723 14 0,33 

Obat 32.600 8.787 46 1,06 57.083 8.494 41 0,88 155.000 15.688 45 1,11 

Transport 105.000 28.301 149 3,42 113.750 16.827 81 1,76 210.000 21.255 61 1,50 

IB 4.533 1.221 6 0,15 8.334 1.240 6 0,13 12.166 1.231 4 0,09 

Total 2.908.020 783.832 4.135 94,77 6.011.625 894.587 4.297 92,94 13.177.833 1.333.788 3.851 93,89 

Total Biaya 3.068.160 826.997 4.363 100 6.468.456 962.567 4.623 100 14.036.713 1.420.720 4.102 100 

Sumber :  Data Primer diolah (2015) 

Data Tabel 7 menunjukan bahwa biaya tidak tetap merupakan biaya terbesar dari 

total biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 tahun masa pemeliharaan, dan biaya pakan 

merupakan pengeluaran tertinggi dibandingkan dengan yang lain. Kholis dan Sitangga (2002)  

menyatakan bahwa biaya pakan biasanya merupakan biaya yang terbesar dalam usaha 

peternakan, yaitu berkisar antara 60 – 80 persen dari total biaya. Biaya pakan untuk skala I 

sebesar 89,97%, skala II 89,21% dan pada skala III 88,72%. Biaya produksi per liter susu 

diperoleh dari pembagian biaya dengan harga susu yang saat dilakukan penelitian adalah 

sebesar Rp.4.550,00.  

 Biaya produksi per liter per hari dapat dilihat pada Tabel 7, dimana pada skala I, II 

dan III untuk menghasilkan satu liter susu membutuhkan biaya Rp. 4.363,00, Rp. 4.623,00 

dan Rp. 4.102,00. Pengeluaran biaya pada skala I dan III  mendapatkan untung masing – 

masing Rp.187,00 dan Rp. 448,00 dari produksi per liter susu, sedangkan pada skala II 

mengalami rugi sebesar Rp. 73,00 dari produksi per liter susu. Kerugian biaya produksi susu 

yang dialami peternak pada skala II dikarenakan peternak masih belum bisa menekan 

tingginya biaya pakan, namun produksi susu yang dihasilkan masih relatif rendah sehingga 

penerimaan dari penjualan susu lebih kecil dari biaya produksi per liter susu. Hal tersebut 



harus diimbangi dengan penerimaan yang lebih tinggi dari penjualan pedet, nilai tambah 

ternak dan penjulan sapi tidak produktif agar pendapatan total lebih besar daripada biaya. 

4.6 Penerimaan Usaha Ternak Sapi Perah 

Responden di Desa Panditan berternak sapi perah dengan tujuan utamanya adalah 

untuk diambil susunya. Susu segar kemudian dijual ke Koperasi Umum Tani Ternak (KUTT) 

Suka Makmur Grati dan menerima pembayaran setiap 10 hari sekali. Harga susu sapi tidak 

stabil, pada saat dilakukan penelitian harga susu adalah Rp. 4.550,00 per liter.  

Tabel 7. Penerimaan dan Pendapatan Peternakper Bulan 

Jenis 

penerimaan 

Skala I Skala II  Skala III  

 (Rp/resp) (Rp/ST) %  (Rp/resp)  (Rp/ST) %  (Rp/resp)  (Rp/ST) % 

susu segar 3.200.260 862.604 77,01 6.366.916 947.457 76,00 15.570.000 1.575.910 82,48 

sapi tak 

produktif 183.334 49.416 4,41 381.916 56.832 4,60 0 0 0,00 

Pedet 296.527 79.926 7,14 992.223 147.652 11,81 2.527.777 255.848 13,40 

nilai tambah 

ternak 475.000 128.032 11,44 656.250 97.656 7,59 777.778 78.723 4,12 

total penerimaan 4.155.121 1.119.978 100,00 8.397.305 1.249.599 100,00 18.875.555 1.910.481 100,.00 

total biaya 3.068.160 826.974   6.468.456 962.567   14.036.713 1.420.720   

total 

pendapatan 1.086.961 292.981   1.928.849 287.031   4.838.842 489.761   

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Data dari Tabel 8 menunjukkan penerimaan usaha ternak sapi perah yang paling utama 

adalah penerimaan yang berasal dari penjualan susu sapi. Produksi susu pada skala 1 

mencapai 8.440 liter/th, skala 2 mencapai 16.791 liter/th dan pada skala 3 mencapai 41.063 

liter/th. Penerimaan adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. 

Penerimaan peternak berasal dari penjualan susu dan penjualan ternak serta nilai tambah 

ternak sedangkan 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 

Skala peternakan I, II dan III, hal tersebut sesuai dengan pendapat Sulthoni (2008) 

menjelaskan bahwa sumber penerimaan terbesar dalam usaha ternak sapi perah adalah 

penjualan susu. Penerimaan yang berasal dari penjualan susu dipengaruhi oleh jumlah ternak 

yang dimiliki. Semakin banyak ternak yang dimiliki maka produksi susu yang dihasilkan 

semakin banyak dan berpengaruh terhadap penjualan susu. 

 Penjualan ternak merupakan penerimaan sampingan yang mempengaruhi besarnya 

penerimaan total usaha ternak sapi perah. Ternak yang dijual diantaranya ternak afkir, cacat, 

produktivitas rendah (misalnya induk yang susah bunting), sapi jantan, pedet jantan, bahkan 



ada yang menjual pedet betina, karena peternak menganggap bahwa membeli sapi dara lebih 

menguntungkan daripada memelihara pedet betina. Soekardono (2009) menyatakan bahwa 

selain produksi menghasilkan susu sebagai produksi utama usaha sapi perah terdapat juga 

pedet, merupakan 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, Ilham, Purwantini dan Sodikin (2000) berpendapat khusus untuk 

kotoran yang digunakan sebagai pupuk kandang merupakan produksi dari usaha ternak sapi 

perah yang belum dapat diharapkan nilai ekonomisnya.Penjualan dan pembelian ternak akan 

mempengaruhi jumlah ternak dan secara tidak langsung akan mempengaruhi perubahan nilai 

ternak, yang selanjutnya akan mempengaruhi jumlah penerimaan. Perhitungan penerimaan 

keseluruhan peternak didapat dari perhitungan data tahunan, sedangkan untuk perhitungan 

modal/bulan diatas adalah data hasil bagi dari data per tahun dan dijadikan data per bulan. 

4.7 Pendapatan Usaha 

 Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan semua biaya. Untuk memperoleh 

laba maka jumlah 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 masing – masingskala peternak sapi perah di Desa Panditan dapat dilihat 

pada Tabel 8. Hasil analisis pendapatan pada usaha ternak sapi perah di ketiga skala 

menunjukkan bahwa pendapatan tunai dan pendapatan bersih selalu bernilai positif, 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 memanfatkan waktu luangnya. Pada umumnya 

responden melakukan usaha ternak sapi perah sebagai mata pencaharian utamanya, maka 

keputusan responden tersebut sudah tepat. 

4.8 Analisis R/C Ratio Usaha Peternakan Sapi Perah 

 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 produksi. 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 penerimaan maka R/C Ratio 

makin besar dan sebaliknya. Perhitungan rugi laba penting karena tidak selalu besarnya 

pendapatan mencerminkan efisiensi suatu usaha. 

 Adapun perhitungan R/C ratio usaha ternak sapi perah di Desa Panditan dapat dilihat 

pada Tabel 8. 

Tabel 8.  Analisis Rugi Laba Usaha Peternakan Sapi Perah 

 

Komponen Biaya 

  Jumlah Biaya  

Skala I 

(Rp//resp) 

 

 (Rp/ST) 

Skala II  

(Rp/resp) 

 

(Rp/ST) 

Skala III  

(Rp/resp) 

 

(Rp/ST) 

Susu segar 3.200.260 862.604 6.366.916 947.457 15.570.000 1.575.910 

Penj Sapi tak prod 183.334 49.416 381.916 56.832 0 0 

Penj pedet 296.527 79.926 992.223 147.652 2.527.777 255.848 

Nilai tambah ternk 475.000 128.032 656.250 97.656 777.778 78.723 

Total penerimaan 4.155.121 1.119.978 8.397.305 1.249.599 18.875.555 1.910.481 

Total biaya tetap 160.140 43.164 456.831 67.980 858.880 86.931 

Total biaya tidak 

tetap 2.908.020 783.832 6.011.625 894.587 13.177.833 1.333.789 

Total Biaya 

Produksi 3.068.161 826.997 6.468.457 962.567 14.036.714 1.420.720 

Laba 1.086.960 292.981 1.928.849 287.031 4.838.842 489.761 

R/C ratio  1,35  1,30  1,34 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

 Berdasarkan perhitungan rugi laba yang dilakukan, nilai R/C ratio terbesar berada 

pada skala I sebesar 1,35 pada skala III sebesar 1,34 dan skala II sebesar 1,30. Nilai R/C pada 

skala I dipengaruhi oleh besarnya penjualan ternak (induk afkir dan pedet) dibandingkan 

dengan skala II dan skala III. Nialai R/C Ratio dipengaruhi oleh besar kecilnya penerimaan 

dan biaya produksi yang dikeluarkan peternak. Semakin tinggi penerimaan yang diperoleh 

peternak dan semakin kecil biaya produksi yang dikeluarkan maka semakin besar pula nilai 

R/C yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai R/C ratio usaha 

peternakan sapi perah adalah lebih dari 1 (satu), baik pada skala I, II dan III. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa usaha peternakan sapi perah menguntungkan/untung dan sudah efisien. 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pernyataan Shinta (2011) yang menyatakan bahwa 

suatu usaha atau proyek dikatakan menguntungkan jika perbandingan antara revenue dan cost 

bernilai lebih besar dari angka satu. 

Pendapatan usaha yang besar tidak selalu mencerminkan tingkat efisiensi usaha yang 

tinggi. Suatu usaha dapat dinyatakan layak atau masih dalam tingkat efisiensi apabila nilai 

R/C ratio lebih dari satu yang artinya nilai penerimaan sama lebih besar dari total biaya, maka 

semakin besar nilai R/C ratio maka semakin besar pula tingkat efisiensi suatu perusahaan. 



Rasio R/C (Revenue Cost Ratio) bertujuan untuk mengukur efisiensi input dan output, 

dengan menghitung perbandingan antara penerimaan total dengan biaya produksi total. 

Analisis rugi/laba digunakan untuk menganalisis imbangan antara penerimaan dengan biaya. 

Hasil perhitungan analsis R/C ratio pada pada pemeliharaan sapi perah di Desa Panditan  

dapat dilihat pada Tabel 9. 

Hasil perhitungan analisis R/C ratio usaha ternak sapi perah di Desa Panditan sebesar 

1,35 pada skala I; 1,30 pada skala II dan 1,34 pada skala III. Karena R/Cratio usaha ternak 

perah di Desa Panditan lebih besar daripada satu maka usaha tersebut dikatakan 

menguntungkan dan layak dijalankan. 

4.9 Kontribusi Usaha Peternakan Sapi Perah Terhadap Pendapatan Rumah Tangga 

Kondisi rumah tangga responden di Desa Panditan tidak hanya mengandalkan satu 

sumber pendapatan saja, kebanyakan rumah tangga tersebut mempunyai sumber pendapatan 

lebih dari satu sumber pekerjaan, jika ada yang memiliki satu sumber pendapatan berarti 

pekerjaan tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hasil penelitian yang 

telah dilakukan menyatkan bahwa sebagian responden memiliki pekerjaan lain diluar sapi 

perah atau pekerjaan non peternakan. Sumber pendapatan lain dalam rumahtangga biasanya 

di sektor sektor perdagangan, karyawan pabrik, PNS, dan tukang. Semua responden juga 

memiliki lahan garapan bertani berupa ladang, dan itu juga menghasilkan pendapatan. Jadi 

pendapatan non peternakan terdiri dari sumber pendapatan usaha selain berternak sapi 

ditambah hasil dari usaha tani. Kontribusi peternakan sapi perah dalam satu bulan dapat 

dilihat pada Tabel 9 berikut: 

Tabel 9. Kontribusi Pendapatan Usaha Ternak Sapi Perah 

Jenis pendapatan 

Skala I Skala II Skala III 

(Rp/bulan) % (Rp/bulan) % (Rp/bulan) % 

Usaha sapi perah 1.086.960 47,14 1.928.849 56,72 4.838.842 57,6 

Usaha non 

peternakan 1.218.667 52,86 1.471.527 43,28 3.561.111 42,4 

Total pendapatan 2.305.627 100,00 3.400.376 100,00 8.399.953 100,00 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

Kontribusi pendapatan usaha ternak sapi perah terhadap pendapatan keluarga 

peternak merupakan perbandingan antara pendapatan dari usaha sapi perah dengan 

pendapatan keluarga petani peternak. Kontribusi usaha sapi perah pada skala I adalah paling 

rendah yaitu 47,14% dikarenakan usaha sapi perah dilakukan sebagai usaha sampingan. Nilai 



kontribusi usaha ternak sapi perah terbesar adalah pada skala III (57,61%), disebabkan usaha 

ternak sapi perah dijadikan sebagai sumber pendapatan pokok bagi peternak di skala III. 

Usaha ternak sapi perah pada skala II memberikan kontribusi sebesar 56,72%. Besar kecilnya 

kontribusi usaha ternak sapi perah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jumlah 

kepemilikan ternak, dan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan lain atau non usaha sapi 

perah. 

4.10 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Sapi Perah 

4.10.1 Hasil Analisis Korelasi Pearson Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Pendapatan Petani Sapi Perah 

Tabel 10. Hasil Analisis Korelasi Pearson 

No Variabel Signifikansi R Hitung Keterangan 

1 Umur peternak 0,017 0,376 Terdapat Hubungan 

2 Penguasaan lahan 0,012 0,393 Terdapat Hubungan 

3 Pendidikan peternak 0,023 0,359 Terdapat Hubungan 

4 Jumlah anggota keluarga 0,852 -0,030 Tidak Terdapat Hubungan 

5 Jumlah ternak 0,008 0,415 Terdapat Hubungan 

6 Lama beternak 0,088 0,273 Tidak Terdapat Hubungan 

7 Penerimaan susu 0,014 0,387 Terdapat Hubungan 

8 Pendapatan non peternakan 0,000 0,944 Terdapat Hubungan 

9 Biaya pakan 0,003 0,465 Terdapat Hubungan 

10 Biaya obat 0,005 0,434 Terdapat Hubungan 

11 Penjualan sapi tak produktif 0,081 0,280 Tidak Terdapat Hubungan 

12 Penjualan pedet 0,009 0,407 Terdapat Hubungan 

13 Nilai tambah ternak 0,231 -0,194 Tidak Terdapat Hubungan 

14 Skala usaha 0,010 0,400 Terdapat Hubungan 

15 Dependency ratio 0,288 0,172 Tidak Terdapat Hubungan 

16 Ternak Laktasi 0,077 0,420 Tidak Terdapat Hubungan 

Dengan hasil perhitungan uji statistik non-parametrik menggunakan korelasi pearson 

pada tabel 10 dengan tingkat signifikasi α = 0,05 didapatkan nilai signifikansi pada masing-

masing variabel seperti tertera pada tabel.  Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan 

H1 diterima sehingga dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara beberapa 

variabel dengan pendapaatan petani sapi perah. Pedoman untuk memberikan interpretasi 

koefisien korelasi sebagai berikut :  

 0,00 – 0,199 = sangat rendah  

 0,20 – 0,399  = rendah  

 0,40 -0,599  = sedang 

 0,60 – 0,799  = kuat 

 0,80 – 1,000  = sangat kuat 



Berdasarkan tabel 10  dapat kita lihat bahwa beberapa variabel bebas mempunyai 

hubungan dengan variable pendapaatan petani sapi perah  dengan  nilai sig < 0.05 yaitu:  

1. Variabel Umur peternak  dengan nilai signifikansi 0,017. Sehingga dapat kita simpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Umur peternak dengan 

pendapaatan petani sapi perah  dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,376. Korelasi 

yang ditunjukkan  adalah korelasi positif antara umur peternak dengan pendapatan petani 

sapi perah , sehingga dapat disimpulkan semakin tua  Umur peternak maka pendapaatan 

petani sapi perah semakin meningkat, begitu juga sebaliknya.  

2. Variabel Penguasaan lahan  dengan nilai signifikansi 0,012. Sehingga dapat kita 

simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Penguasaan lahan 

dengan pendapatan petani sapi perah  dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,393. 

Korelasi yang ditunjukkan  adalah korelasi positif antara Penguasaan lahan dengan 

pendapaatan petani sapi perah , sehingga dapat disimpulkan semakin besar Penguasaan 

lahan maka pendapatan petani sapi perah semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. 

3. Variabel Pendidikan peternak  dengan nilai signifikansi 0,023. Sehingga dapat kita 

simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Pendidikan peternak 

dengan pendapatan petani sapi perah  dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,359. 

Korelasi yang ditunjukkan  adalah korelasi positif antara Pendidikan peternak dengan 

pendapaatan petani sapi perah , sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi Pendidikan 

peternak maka pendapatan petani sapi perah semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. 

4. Variabel Jumlah anggota keluarga  dengan nilai signifikansi 0,852. Sehingga dapat kita 

simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Jumlah 

anggota keluarga dengan pendapatan petani sapi perah  dengan nilai koefisien korelasi 

sebesar -0,030. Korelasi yang ditunjukkan  adalah korelasi negatif antara Jumlah anggota 

keluarga dengan pendapaatan petani sapi perah , sehingga dapat disimpulkan semakin 

tinggi Jumlah anggota keluarga maka pendapatan petani sapi perah semakin menurun, 

begitu juga sebaliknya. 

5. Variabel Jumlah ternak dengan nilai signifikansi 0,008. Sehingga dapat kita simpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Jumlah ternak dengan 

pendapatan petani sapi perah  dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,415. Korelasi 

yang ditunjukkan  adalah korelasi positif antara Jumlah ternak dengan pendapaatan 

petani sapi perah , sehingga dapat disimpulkan semakin banyak Jumlah ternak maka 

pendapatan petani sapi perah semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. 



6. Variabel Lama beternak dengan nilai signifikansi 0,088. Sehingga dapat kita simpulkan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Lama beternak dengan 

pendapatan petani sapi perah  dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,273. Korelasi 

yang ditunjukkan  adalah korelasi positif antara Lama beternak dengan pendapaatan 

petani sapi perah , sehingga dapat disimpulkan semakin lama Lama beternak maka 

pendapatan petani sapi perah semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. 

7. Variabel Penerimaan susu dengan nilai signifikansi 0,014. Sehingga dapat kita simpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Penerimaan susu dengan 

pendapatan petani sapi perah  dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,387. Korelasi 

yang ditunjukkan  adalah korelasi positif antara Penerimaan susu dengan pendapaatan 

petani sapi perah , sehingga dapat disimpulkan semakin banyak Penerimaan susu maka 

pendapatan petani sapi perah semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. 

8. Variabel Pendapatan non peternakan dengan nilai signifikansi 0,000. Sehingga dapat kita 

simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Pendapatan non 

peternakan dengan pendapatan petani sapi perah  dengan nilai koefisien korelasi sebesar 

0,944. Korelasi yang ditunjukkan  adalah korelasi positif antara Pendapatan non 

peternakan dengan pendapaatan petani sapi perah , sehingga dapat disimpulkan semakin 

banyak Pendapatan non peternakan maka pendapatan petani sapi perah semakin 

meningkat, begitu juga sebaliknya. 

9. Variabel Biaya pakan dengan nilai signifikansi 0,003. Sehingga dapat kita simpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Biaya pakan dengan 

pendapatan petani sapi perah  dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,465. Korelasi 

yang ditunjukkan  adalah korelasi positif antara Biaya pakan dengan pendapaatan petani 

sapi perah , sehingga dapat disimpulkan semakin banyak Biaya pakan maka pendapatan 

petani sapi perah semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. 

10. Variabel Biaya obat dengan nilai signifikansi 0,005. Sehingga dapat kita simpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Biaya obat  dengan pendapatan 

petani sapi perah  dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,434. Korelasi yang 

ditunjukkan  adalah korelasi positif antara Biaya obat dengan pendapaatan petani sapi 

perah , sehingga dapat disimpulkan semakin banyak Biaya obat maka pendapatan petani 

sapi perah semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. 

11. Variabel Penjualan sapi tak produktif dengan nilai signifikansi 0,081. Sehingga dapat 

kita simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Penjualan 

sapi tak produktif dengan pendapatan petani sapi perah  dengan nilai koefisien korelasi 



sebesar 0,280. Korelasi yang ditunjukkan  adalah korelasi positif antara Penjualan sapi 

tak produktif dengan pendapaatan petani sapi perah , sehingga dapat disimpulkan 

semakin besar Penjualan sapi tak produktif maka pendapatan petani sapi perah semakin 

meningkat, begitu juga sebaliknya. 

12. Variabel Penjualan pedet dengan nilai signifikansi 0,009. Sehingga dapat kita simpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Penjualan pedet  dengan 

pendapatan petani sapi perah  dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,407. Korelasi 

yang ditunjukkan  adalah korelasi positif antara Penjualan pedet dengan pendapaatan 

petani sapi perah , sehingga dapat disimpulkan semakin banyak Penjualan pedet maka 

pendapatan petani sapi perah semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. 

13. Variabel Nilai tambah ternak  dengan nilai signifikansi 0,231. Sehingga dapat kita 

simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Nilai tambah 

ternak dengan pendapatan petani sapi perah  dengan nilai koefisien korelasi sebesar -

0,194. Korelasi yang ditunjukkan  adalah korelasi negatif antara Nilai tambah ternak 

dengan pendapaatan petani sapi perah , sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi Nilai 

tambah ternak maka pendapatan petani sapi perah semakin menurun, begitu juga 

sebaliknya. 

14. Variabel skala usaha dengan nilai signifikansi 0,010. Sehingga dapat kita simpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel skala usaha  dengan 

pendapatan petani sapi perah  dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,400. Korelasi 

yang ditunjukkan  adalah korelasi positif antara skala usaha dengan pendapaatan petani 

sapi perah , sehingga dapat disimpulkan semakin besar skala usaha maka pendapatan 

petani sapi perah semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. 

15. Variabel Dependency ratio dengan nilai signifikansi 0,288. Sehingga dapat kita 

simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Dependency 

ratio dengan pendapatan petani sapi perah  dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,172. 

Korelasi yang ditunjukkan  adalah korelasi positif antara Dependency ratio dengan 

pendapaatan petani sapi perah , sehingga dapat disimpulkan semakin besar Dependency 

ratio maka pendapatan petani sapi perah semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. 

16. Variabel Ternak Laktasi dengan nilai signifikansi 0,077. Sehingga dapat kita simpulkan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Ternak Laktasi dengan 

pendapatan petani sapi perah  dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,420. Korelasi 

yang ditunjukkan  adalah korelasi positif antara Ternak Laktasi dengan pendapaatan 



petani sapi perah , sehingga dapat disimpulkan semakin besar Ternak Laktasi maka 

pendapatan petani sapi perah semakin meningkat, begitu juga sebaliknya. 

4.10.2 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika residual yang 

diperoleh dari model regresi berdistribusi normal. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian 

adalah: 

 H0 : Sebaran residual berdistribusi normal 

 H1 : Sebaran residual tidak berdistribusi normal 

Untuk menguji asumsi ini, dapat digunakan grafik histogram dan P-P plot serta One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Test sebagai berikut: 

 

Gambar 9 dan 10. Histogram dan Normal P-P Plot . 

Tabel 11. Uji one sample K-S (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) 1 

  Unstandardized 

Residual 

N 40 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.85514132E6 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .080 

Positive .080 

Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .507 

Asymp. Sig. (2-tailed) .959 

a. Test distribution is Normal.  

Histogram menunjukkan bahwa grafik membentuk pola sebaran normal dan grafik P-

P plot didapatkan bahwa data observasi berada di sekitar garis diagonal, dan dari Tabel 11 



didapatkan nilai signifikansi pada Tabel 11 (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0.959 lebih besar 

dari α (0.05). Diambil keputusan terima H0 yang artinya sebaran residual berdistribusi 

normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen).Model 

regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas.Salah satu metode yang 

digunakan dalam menguji ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan menggunakan 

Variance Inflation Factor (VIF).Apabila nilai VIF >10 maka menunjukkan adanya 

multikolinieritas. Dan apabila sebaliknya VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 12.Uji multikolinieritas dengan VIF 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Toleranc

e VIF 

 (Constant)   

Umur peternak .386 2.588 

Penguasaan lahan .123 8.128 

Pendidikan peternak .536 1.867 

Jumlah anggota keluarga .529 1.891 

Jumlah ternak .035 28.215 

Lama beternak .441 2.268 

Penerimaan susu .008 120.539 

Pendapatan non peternakan .401 2.491 

Biaya pakan .018 57.095 

Biaya obat .065 15.476 

Penjualan sapi tak produktif .206 4.854 

Penjualan pedet .121 8.271 

Nilai tambah ternak .272 3.680 

Skala usaha .131 7.615 

Dependency ratio .291 3.432 

Ternak Laktasi .012 86.562 

a. Dependent Variable: Pendapatan peternak sapi perah      

Keterangan : 

Y  = Pendapatan peternak sapi perah  (Rp/farm/bulan) 

 X1 = Umur peternak    (tahun) 

 X2 = Penguasaan lahan   (ha) 

 X3 = Pendidikan peternak   (tahun) 



 X4 = Jumlah anggota keluarga  (Orang) 

X5 = Jumlah ternak    (Unit ternak) 

X6 = Lama beternak    (tahun) 

X7 = Penerimaan susu segar   (Rp/bulan/resp) 

X8 = Pendapatan non peternakan  (Rp/bulan/resp) 

X9 = Biaya pakan    (Rp/bulan/resp) 

X10 = Biaya obat    (Rp/bulan/resp) 

X11 = Penjualan sapi tak produktif  (Rp/bulan/resp) 

X12 = Penjualan pedet    (Rp/bulan/resp) 

X13 = Nilai tambah ternak   (Rp/bulan/resp) 

X14 = Skala usaha     (variabel dummy) 

X15 = Dependency ratio   (ternak/farm) 

X16 = Ternak Laktasi    (Rp/bulan/resp) 

Dari tabel 12 didapatkan nilai VIF dari variabel Jumlah ternak (X5) sebesar 28,215, 

Penerimaan susu segar (X7) sebesar 120,539, Biaya pakan (X9) sebesar 57,095, Biaya obat 

(X10) sebesar 15,476, dan Ternak Laktasi (X16) sebesar 86,562 lebih besar dari 10, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinieritas (ada hubungan antar variabel bebasnya) 

dari data tersebut. Asumsi tidak terpenuhi. 

c. Autokorelasi 

 Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, digunakan statistik uji Durbin-Watson.  

Kriteria pengujian ini dilakukan sebagai berikut: 

dL < d < dU : tidak dapat disimpulkan (inconclusive) 

dU < d < 4-dU : tidak ada autokorelasi  

4- dU < d < 4-dL : tidak dapat disimpulkan (inconclusive) 

Hasil uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 

Tabel 13. Uji Autokorelasi Regresi Variabel Bebas terhadap Pendapatan Peternak sapi Perah 

Durbin-Watson dL dU Keterangan 

1,999 0.626 2.641 Tidak terdapat autokorelasi antar sisaan 

Sumber: data diolah, 2015 

Berdasarkan pengujian Durbin-Watson di atas, didapatkan  du = 2,641 dan 4-dU = 

1,359 sehingga diperoleh 1,359< 1,999 < 2,641. Oleh karena itu disimpulkan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi antar sisaan. 

Uji Asumsi Klasik menunjukkan bahwa terdapat beberapa asumsi yang tidak 

terpenuhi pada model regresi linier berganda dari variabel bebas terhadap pendapatan 



peternak sapi perah, asumsi yang tidak terpenuhi adalah asumsi multikolinearitas. Untuk 

mengatasi asumsi multikolinearitas yang tidak dipenuhi dapat dilakukan dengan membuang 

atau menghapus satu persatu variabel yang saling berhubungan dimulai dari variabel yang 

memiliki VIF tertinggi (Juanda, 2009). Variabel yang memiliki nilai VIF tertinggi adalah 

Penerimaan susu segar (X7) sebesar 120,539, maka variabel Penerimaan susu segar (X7) 

dihilangkan dan didapatkan hasil sebagai berikut : 

4.10.3 Uji Asumsi Klasik Tanpa Variabel Susu Segar (X) 

a. Uji Normalitas 

Untuk menguji asumsi ini, dapat digunakan grafik histogram dan P-P plot serta One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Test sebagai berikut: 

 

Gambar 11 dan 12 Histogram dan Normal P-P plot. 

Tabel 14. Uji one sample K-S (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) 2 

  Unstandardized Residual 

N 40 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.38266571E6 

Most Extreme Differences Absolute .092 

Positive .092 

Negative -.058 

Kolmogorov-Smirnov Z .580 

Asymp. Sig. (2-tailed) .889 

a. Test distribution is Normal.  

 

 Dari tabel 14 didapatkan nilai VIF dari variabel Jumlah ternak (X5) sebesar 28,215, 

Penerimaan susu segar (X7) sebesar 120,539, Biaya pakan (X9) sebesar 57,095, Biaya obat 

(X10) sebesar 15,476, dan Ternak Laktasi (X16) sebesar 86,562 lebih besar dari 10, maka 



dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinieritas (ada hubungan antar variabel bebasnya) 

dari data tersebut. Asumsi tidak terpenuhi. 

b. Uji Multikolinieritas 

Tabel 15. Uji multikolinieritas dengan VIF 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 (Constant)   

Umur peternak .390 2.565 

Penguasaan lahan .267 3.750 

Pendidikan peternak .542 1.846 

Jumlah anggota keluarga .658 1.519 

Jumlah ternak .053 19.001 

Lama beternak .443 2.256 

Pendapatan non peternakan .499 2.002 

Biaya pakan .022 45.411 

Biaya obat .082 12.255 

Penjualan sapi tak produktif .216 4.636 

Penjualan pedet .121 8.254 

Nilai tambah ternak .279 3.590 

Skala usaha .132 7.571 

Dependency ratio .309 3.232 

Ternak Laktasi .035 28.943 

a. Dependent Variable: Pendapatan peternak sapi perah      

Dari tabel 15 didapatkan nilai VIF dari variabel Jumlah ternak (X5) sebesar 19.001, 

Biaya Pakan (X9) sebesar 45.411, Biaya obat (X10) sebesar 12.255, dan Ternak Laktasi (X16) 

sebesar 28.943 lebih besar dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinieritas 

(ada hubungan antar variabel bebasnya) dari data tersebut. Asumsi tidak terpenuhi.  

c. Autokorelasi 

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, digunakan statistik uji Durbin-Watson.  

Kriteria pengujian ini dilakukan sebagai berikut: 

dL < d < dU : tidak dapat disimpulkan (inconclusive) 

dU < d < 4-dU : tidak ada autokorelasi  

4- dU < d < 4-dL : tidak dapat disimpulkan (inconclusive) 

Hasil uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 

 



Tabel 16. Uji Autokorelasi Regresi Variabel Bebas terhadap Pendapatan Peternak sapi Perah 

Durbin-Watson dL dU Keterangan 

2.384 0.678 2.557 Tidak terdapat autokorelasi antar sisaan 

Sumber: data diolah, 2015 

Berdasarkan pengujian Durbin-Watson, didapatkan  du = 2.557 dan 4-dU = 1,443 

sehingga diperoleh 1,443 < 2.384 < 2,557. Oleh karena itu disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi antar sisaan. 

Uji Asumsi Klasik setelah variabel Penerimaan susu segar (X7) dikeluarkan 

menunjukkan bahwa asumsi multikolinearitas masih belum terpenuhi, sehingga penanganan 

terhadap asumsi multikolinearitas dilakukan kembali yaitu dengan mengeluarkan/ menghapus  

Variabel yang memiliki nilai VIF tertinggi yaitu Biaya Pakan (X9) dengan nilai VIF sebesar 

45.411, dan didapatkan hasil sebagai berikut : 

4.10.4 Uji Asumsi Klasik Tanpa Variabel Penerimaan susu segar (X7) dan Biaya Pakan    

(X9) 

a. Uji Normalitas 

Untuk menguji asumsi ini, dapat digunakan grafik histogram dan P-P plot serta One-

Sample Kolmogorov – SmirnovTest sebagai berikut:  

 

Gambar 12 dan 13 Histogram dan Normal P-P plot. 

 

 



Tabel 17. Uji one sample K-S (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) 3 

  Unstandardized Residual 

N 40 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.92843144E6 

Most Extreme Differences Absolute .123 

Positive .123 

Negative -.042 

Kolmogorov-Smirnov Z .775 

Asymp. Sig. (2-tailed) .585 

a. Test distribution is Normal.  

 

Dari Histogram menunjukkan bahwa grafik membentuk pola sebaran normal 

dangrafik P-P plot didapatkan bahwa data observasi berada di sekitar garis diagonal, dan dari 

tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi pada tabel 17 (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0.585 

lebih besar dari α (0.05). Diambil keputusan terima H0 yang artinya sebaran residual 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Tabel 18. Uji multikolinieritas dengan VIF 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

 (Constant)   

Umur peternak .402 2.485 

Penguasaan lahan .291 3.432 

Pendidikan peternak .590 1.696 

Jumlah anggota keluarga .708 1.412 

Jumlah ternak .062 16.135 

Lama beternak .450 2.224 

Pendapatan non peternakan .503 1.987 

Biaya obat .084 11.965 

Penjualan sapi tak produktif .225 4.444 

Penjualan pedet .155 6.437 

Nilai tambah ternak .279 3.590 

Skala usaha .136 7.327 

Dependency ratio .319 3.139 

Ternak Laktasi .084 11.943 

a. Dependent Variable: Pendapatan peternak 

sapi perah 

     



Dari tabel 18 didapatkan nilai VIF dari variabel Jumlah Ternak (X5) sebesar 16.135,  

Biaya obat  (X10) sebesar 11.965, dan Ternak Laktasi (X16) lebih besar dari 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat multikolinieritas (ada hubungan antar variabel bebasnya) dari 

data tersebut, asumsi tidak terpenuhi.  

c. Autokorelasi 

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, digunakan statistik uji Durbin-Watson.  

Kriteria pengujian ini dilakukan sebagai berikut: 

dL < d < dU : tidak dapat disimpulkan (inconclusive) 

dU < d < 4-dU : tidak ada autokorelasi  

4- dU < d < 4-dL : tidak dapat disimpulkan (inconclusive) 

Hasil uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 

Tabel 19. Uji Autokorelasi Regresi Variabel Bebas terhadap Pendapatan Peternak sapi Perah 

Durbin-Watson dL dU Keterangan 

2.383 0.731 2.473 Tidak terdapat autokorelasi antar sisaan 

Sumber: data diolah, 2015 

Berdasarkan pengujian Durbin-Watson di atas, didapatkan  du = 2,473 dan 4-dU = 

1,527 sehingga diperoleh 1,527 < 2.383 < 2,473. Oleh karena itu disimpulkan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi antar sisaan. 

Uji Asumsi Klasik setelah variabel Penerimaan susu segar (X7) dan Biaya Pakan (X9) 

dikeluarkan menunjukkan bahwa asumsi multikolinearitas masih belum terpenuhi, sehingga 

penanganan terhadap asumsi multikolinearitas dilakukan kembali yaitu dengan 

mengeluarkan/ menghapus  Variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 yaitu Jumlah 

Ternak (X5) dengan nilai VIF sebesar 16.135, dan didapatkan hasil sebagai berikut : 

4.10.5 Uji Asumsi Klasik Tanpa Penerimaan susu segar (X7), Biaya Pakan (X9), dan 

Jumlah Ternak (X5) 

a. Uji Normalitas 

Untuk menguji asumsi ini, dapat digunakan grafik histogram dan P-P plot serta One-

Sample Kolmogorov – Smirnov Test sebagai berikut: 



 

Gambar 14 dan 15 Histogram dan Normal P-P plot. 

Tabel 20. Uji one sample K-S One-Sample (Kolmogorov – Smirnov Test) 4 

  Unstandardized Residual 

N 40 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.92854298E6 

Most Extreme Differences Absolute .119 

Positive .119 

Negative -.043 

Kolmogorov-Smirnov Z .751 

Asymp. Sig. (2-tailed) .625 

a. Test distribution is Normal.  

 

Dari Histogram menunjukkan bahwa grafik membentuk pola sebaran normal 

dangrafik P-P plot didapatkan bahwa data observasi berada di sekitar garis diagonal, dan dari 

tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi pada tabel 20 (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0.525 

lebih besar dari α (0.05). Diambil keputusan terima H0 yang artinya sebaran residual 

berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Uji Multikolinieritas 

Tabel 21. Uji multikolinieritas dengan VIF 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 (Constant)   

Umur peternak .413 2.422 

Penguasaan lahan .314 3.181 

Pendidikan peternak .591 1.693 

Jumlah anggota keluarga .712 1.405 

Lama beternak .450 2.223 

Pendapatan non peternakan .507 1.974 

Biaya obat .101 9.900 

Penjualan sapi tak produktif .488 2.047 

Penjualan pedet .161 6.223 

Nilai tambah ternak .416 2.405 

Skala usaha .155 6.460 

Dependency ratio .320 3.122 

Ternak Laktasi .087 11.535 

a. Dependent Variable: Pendapatan peternak sapi perah      

Dari tabel 21 didapatkan nilai VIF dari variabel Ternak Laktasi (X16) sebesar 11.535 

lebih besar dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinieritas (ada hubungan 

antar variabel bebasnya) dari data tersebut. Asumsi tidak terpenuhi.  

c.  Autokorelasi 

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, digunakan statistik uji Durbin-Watson.  

Kriteria pengujian ini dilakukan sebagai berikut: 

dL < d < dU : tidak dapat disimpulkan (inconclusive) 

dU < d < 4-dU : tidak ada autokorelasi  

4- dU < d < 4-dL : tidak dapat disimpulkan (inconclusive) 

Hasil uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 

Tabel 22. Uji Autokorelasi Regresi Variabel Bebas terhadap Pendapatan Peternak sapi Perah 

Durbin-Watson dL dU Keterangan 

2.273 0.785 2.391 Tidak terdapat autokorelasi antar sisaan 

Sumber: data diolah, 2015 

Berdasarkan pengujian Durbin-Watson di atas, didapatkan  du = 2.391 dan 4-dU = 

1,609 sehingga diperoleh 1,609 < 2.273 < 2.391. Oleh karena itu disimpulkan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi antar sisaan. 



Uji Asumsi Klasik setelah variabel Penerimaan susu segar (X7), Biaya Pakan (X9) dan 

Jumlah Ternak (X5) dikeluarkan menunjukkan bahwa asumsi multikolinearitas masih belum 

terpenuhi, sehingga penanganan terhadap asumsi multikolinearitas dilakukan kembali yaitu 

dengan mengeluarkan/ menghapus  Variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10 yaitu 

Ternak Laktasi (X16) dengan nilai VIF sebesar 11.535, dan didapatkan hasil sebagai berikut :  

4.10.6 Uji Asumsi Klasik Tanpa Penerimaan susu segar (X7), Biaya Pakan (X9), Jumlah 

Ternak (X5), dan Ternak Laktasi (X16) 

1. Uji Normalitas 

Untuk menguji asumsi ini, dapat digunakan grafik histogram dan P-P plot serta One-

Sample Kolmogorov - Smirnov Test sebagai berikut: 

         

Gambar 16 dan 17 Histogram dan Normal P-P plot. Tabel 15. Uji one sample K-S 

Tabel 23. Uji (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) 5 
 

  Unstandardized Residual 

N 40 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 3.07606166E6 

Most Extreme Differences Absolute .110 

Positive .110 

Negative -.066 

Kolmogorov-Smirnov Z .693 

Asymp. Sig. (2-tailed) .723 

a. Test distribution is Normal.  

 

Dari Histogram menunjukkan bahwa grafik membentuk pola sebaran normal dan 

grafik P-P plot didapatkan bahwa data observasi berada di sekitar garis diagonal, dan dari 



tabel diatas, didapatkan nilai signifikansi pada tabel 23 (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0.723 

lebih besar dari α (0.05). Diambil keputusan terima H0 yang artinya sebaran residual 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikoloniaritas 

Tabel 24. Uji Multikoloniaritas dengan VIF  

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 (Constant)   

Umur peternak .413 2.422 

Penguasaan lahan .320 3.124 

Pendidikan peternak .596 1.679 

Jumlah anggota keluarga .725 1.379 

Lama beternak .453 2.206 

Pendapatan non peternakan .507 1.973 

Biaya obat .196 5.104 

Penjualan sapi tak produktif .570 1.754 

Penjualan pedet .165 6.075 

Nilai tambah ternak .541 1.847 

Skala usaha .156 6.403 

Dependency ratio .355 2.817 

a. Dependent Variable: Pendapatan peternak sapi perah      

Dari tabel 24 didapatkan nilai VIF dari semua variabe lebih kecil dari 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas (ada hubungan antar variabel bebasnya) 

dari data tersebut. Asumsi terpenuhi.  

c. Autokorelasi 

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, digunakan statistik uji Durbin-Watson.  

Kriteria pengujian ini dilakukan sebagai berikut: 

dL < d < dU : tidak dapat disimpulkan (inconclusive) 

dU < d < 4-dU : tidak ada autokorelasi  

4- dU < d < 4-dL : tidak dapat disimpulkan (inconclusive) 

Hasil uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut: 

 

 



Tabel 25. Uji Autokorelasi Regresi Variabel Bebas terhadap Pendapatan Peternak sapi Perah 

Durbin-Watson dL dU Keterangan 

2.209 0.840 2.309 Tidak terdapat autokorelasi antar sisaan 

 Sumber: data diolah, 2015 

Berdasarkan pengujian Durbin-Watson di atas, didapatkan  du = 2.309 dan 4-dU = 

1,691 sehingga diperoleh 1,691 < 2.209 < 2.309. Oleh karena itu disimpulkan bahwa tidak 

terdapat autokorelasi antar sisaan, dan regresi dapat dilanjutkan. 

4.10.7 Analisis Regresi Berganda 

Setelah semua asumsi terpenuhi, maka analisis regresi digunakan untuk mendapatkan 

pengaruh variabel-variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X6, X8, X10, X11, X12, X13, X14, X16) 

terhadap variabel Y. 

Dalam pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi berganda, dilakukan 

beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan dependen. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 16 didapatkan 

ringkasan seperti berikut: 

Tabel 26.  Uji Regresi Berganda 

Variabel 
Koefisien 

regresi 

Konstanta 
 

Umur peternak (X1) -0,510 

Penguasaan lahan (X2) -0,481 

Pendidikan peternak (X3) -0,368 

Jumlah anggota keluarga (X4)   0,369 

Lama beternak (X6) -0,416 

Pendapatan non peternakan (X8)     16,960** 

Biaya obat (X10)   0,848 

Penjualan sapi tak produktif (X11)       3,180** 

Penjualan pedet (X12)    0,776 

Nilai tambah ternak (X13)      2,672* 

Skala usaha (X14)   0,699 

Dependency ratio (X16)        0,612 

Α = 0,05 

R = 0,959 

Koefisien Determinasi (Adj. R2) = 0,940 

F-hitung = 52,076 

F-tabel (F12,27,0.05) = 2,132 

Signifikansi F = 0,000 



t-tabel (t27,0.05) = 2,051 

Keterangan = * : p<0,05, ** : p<0,01 

Dari Tabel 26, diperoleh model regresi sebagai berikut : 

Y = -3788000 - 58227.426X1 - 4100.289X2 - 397975.35X3 + 354376.989X4 - 157628.58X6 + 

14.188X8 + 32.082X10 + 4.315X11 + 1.486X12 + 4.184X13 + 1641000X14 + 284690.832 X16 +ε 

Interpretasi model regresi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Konstanta = -3788000. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pegaruh 

dari variabel – variabel bebas terhadap variabel Y, maka nilai total skor dari variabel Y 

adalah sebesar -3788000. 

2. Umur peternak = -58227.426. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat 

kenaikan 1 satuan  (tahun) pada X1 dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan 

terjadi penurunan pada variabel Y sebesar 58227.426 (Rp/farm/bulan). Dapat dilihat 

bahwa koefisien yang diperoleh bernilai negatif, jadi apabila terjadi peningkatan pada X1, 

maka Y akan menurun dan sebaliknya. 

3. Penguasaan lahan = -4100.289. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat 

kenaikan 1 satuan  (ha) pada X2 dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi 

penurunan pada skor total variabel Y sebesar 4100.289 (Rp/farm/bulan). Dapat dilihat 

bahwa koefisien yang diperoleh bernilai negatif, jadi apabila terjadi peningkatan pada X2, 

maka Y akan menurun dan sebaliknya. 

4. Pendidikan peternak = -397975.35. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila 

terdapat kenaikan 1 satuan (tahun) pada X3 dan variabel yang lain dianggap tetap, maka 

akan terjadi penurunan pada skor total variabel Y sebesar 397975.35 (Rp/farm/bulan). 

Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai negatif, jadi apabila terjadi 

peningkatan pada X3, maka Y akan menurun dan sebaliknya. 

5. Jumlah anggota keluarga = 354376.989. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa 

apabila terdapat kenaikan 1 satuan (orang) pada X4 dan variabel yang lain dianggap tetap, 

maka akan terjadi peningkatan pada skor total variabel Y sebesar 354376.989 

(Rp/farm/bulan). Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif, jadi 

apabila terjadi peningkatan pada X4, maka Y akan meningkat dan sebaliknya. 

6. Lama beternak = -157628.58. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat 

kenaikan 1 satuan (tahun) pada X6 dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan 

terjadi penurunan pada skor total variabel Y sebesar 157628.58 (Rp/farm/bulan). Dapat 

dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai negatif, jadi apabila terjadi peningkatan 



pada X6, maka Y akan menurun dan sebaliknya. 

7. Pendapatan non peternakan = 14.188. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila 

terdapat kenaikan 1 satuan (Rp/bulan/resp) pada X8 dan variabel yang lain dianggap tetap, 

maka akan terjadi peningkatan pada skor total variabel Y sebesar 14.188 (Rp/farm/bulan). 

Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif, jadi apabila terjadi 

peningkatan pada X8, maka Y akan meningkat dan sebaliknya. 

8. Biaya obat = 32.082. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan 

1 satuan (Rp/bulan/resp) pada X10 dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan 

terjadi peningkatan pada skor total variabel Y sebesar 32.082 (Rp/farm/bulan). Dapat 

dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif, jadi apabila terjadi peningkatan 

pada X10, maka Y akan meningkat dan sebaliknya. 

9. Penjualan sapi tak produktif = 4.315. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila 

terdapat kenaikan 1 satuan (Rp/bulan/resp) pada X11 dan variabel yang lain dianggap 

tetap, maka akan terjadi peningkatan pada skor total variabel Y sebesar 4.315 

(Rp/farm/bulan). Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif, jadi 

apabila terjadi peningkatan pada X11, maka Y akan meningkat dan sebaliknya. 

10. Penjualan pedet = 1.486. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat 

kenaikan 1 satuan (Rp/bulan/resp) pada X12 dan variabel yang lain dianggap tetap, maka 

akan terjadi peningkatan pada skor total variabel Y sebesar 1.486 (Rp/farm/bulan). Dapat 

dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif, jadi apabila terjadi peningkatan 

pada X12, maka Y akan meningkat dan sebaliknya. 

11. Nilai tambah ternak = 4.184. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat 

kenaikan 1 satuan (Rp/bulan/resp) pada X13 dan variabel yang lain dianggap tetap, maka 

akan terjadi peningkatan pada skor total variabel Y sebesar 4.184 (Rp/farm/bulan). Dapat 

dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif, jadi apabila terjadi peningkatan 

pada X13, maka Y akan meningkat dan sebaliknya. 

12. Skala usaha = 1641000. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat 

kenaikan 1 satuan skala pada X14 dan variabel yang lain dianggap tetap, maka akan terjadi 

peningkatan pada skor total variabel Y sebesar 1641000 (Rp/farm/bulan). Dapat dilihat 

bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif, jadi apabila terjadi peningkatan pada X14, 

maka Y akan meningkat dan sebaliknya. 

13. Dependency ratio = 284690.832. Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila 

terdapat kenaikan 1 satuan skala pada X16 dan variabel yang lain dianggap tetap, maka 

akan terjadi peningkatan pada skor total variabel Y sebesar 284690.832  (Rp/farm/bulan). 



Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif, jadi apabila terjadi 

peningkatan pada X16, maka Y akan meningkat dan sebaliknya. 

4.10.7.1 Uji F (Uji Simultan) 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel yang 

digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Semua 

variabel tersebut diuji secara serentak dengan menggunakan uji F. Hipotesis yang digunakan 

dalam pengujian koefisien model regresi secara simultan adalah sebagai berikut : 

H0: βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang nyata antara variabel independent terhadap Y) 

H1: βi ≠ 0 (terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Independent terhadap Y) 

Jika hasilnya signifikan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak 

signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak.  

Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut : 

H0 ditolak jika F hitung   > F tabel 

H0 diterima jika F hitung < F tabel 

Tabel 27. Hasil Uji F / Serempak 

 Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : βi = 0 (variabel Independent tidak berpengaruh 

nyata secara serentak terhadap Y) 

H1 : βi ≠ 0 (variabel independent berpengaruh nyata 

secara serentak terhadap Y) 

α = 0.05 

F = 52,076 

sig = 0.000 

Ftabel = 2,132 

 

Tolak H0 

Berdasarkan Tabel 27 dapat dilihat bahwa diperoleh nilai Fhitung sebesar 52,076 dan 

nilai Ftabel sebesar 2,132, karena Fhitung lebih besar dari Ftabel dan memiliki signifikansi lebih 

kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.000, sehingga H0 ditolak. Artinya bahwa secara simultan / 

serentak, variabel X1, X2, X3, X4, X6, X8, X10, X11, X12, X13, X14, dan X16 berpengaruh secara 

nyata terhadap variabel Y (Pendapatan peternak sapi perah). 

4.10.7.2 Uji t (Uji Parsial) 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-

masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan uji 



t, yakni dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Variabel independen pembentuk 

model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika thitung > ttabel atau signifikan < α = 0.05.  

H0: βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel 

independent terhadap Pendapatan peternak sapi perah) 

H1: βi ≠ 0 (terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independent 

terhadap Pendapatan peternak sapi perah) 

Pengambilan keputusan :  

H0 ditolak jika t hitung > t tabel, t hitung < - t tabel 

H0 diterima jika t hitung < t tabel, t hitung > - t tabel 

Pengujian model regresi secara parsial adalah sebagai berikut : 

Pengujian hipotesis koefisien regresi masing-masing variabel independent terhadap produksi 

dapat dituliskan dalam tabel berikut: 

Tabel 27. Uji Koefisien Regresi Variabel independent 

Variabel t hitung t table 5% Sig. T 

Konstanta    

Umur peternak (X1) -0.510 2,051 0.614 

Penguasaan lahan (X2) -0.481 2,051 0.635 

Pendidikan peternak (X3) -0.368 2,051 0.716 

Jumlah anggota keluarga (X4) 0.369 2,051 0.715 

Lama beternak (X6) -0.416 2,051 0.681 

Pendapatan non peternakan (X8) 16.970 2,051 0.000 

Biaya obat (X10) 0.848 2,051 0.404 

Penjualan sapi tak produktif (X11) 3.180 2,051 0.004 

Penjualan pedet (X12) 0.776 2,051 0.445 

Nilai tambah ternak (X13) 2.672 2,051 0.013 

Skala usaha (X14) 0.699 2,051 0.490 

Dependency ratio (X16) 0.612 2,051 0.546 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

 

 Hasil uji t yang telah dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Variabel X1 (Umur peternak) memiliki statisitik uji t sebesar -0.510 dengan signifikansi 

sebesar 0.614. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil daripada ttabel (0,556 < 051) dan 

nilai signifikan t lebih besar daripada α (0.05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (Umur peternak) tidak 

berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y (Pendapatan peternak sapi 

perah). 

b. Variabel X2 (Penguasaan lahan) memiliki statisitik uji t sebesar -0.481 dengan 



signifikansi sebesar 0.635. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil daripada ttabel 

(0.481 < 2,004) dan nilai signifikan t lebih besar daripada α (0.05). Pengujian ini 

menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 

(Penguasaan lahan) tidak berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y 

(Pendapatan peternak sapi perah). 

c. Variabel X3 (Pendidikan peternak) memiliki statisitik uji t sebesar -0.368 dengan 

signifikansi sebesar 0.716. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil daripada ttabel 

(0.368 < 2,004) dan nilai signifikan t lebih besar daripada α (0.05). Pengujian ini 

menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 

(Pendidikan peternak) tidak berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y 

(Pendapatan peternak sapi perah). 

d. Variabel X4 (Jumlah anggota keluarga) memiliki statisitik uji t sebesar 0.369 dengan 

signifikansi sebesar 0.715. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil daripada ttabel 

(0.369 < 2,004) dan nilai signifikan t lebih besar daripada α (0.05). Pengujian ini 

menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X4 (Jumlah 

anggota keluarga) tidak berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y 

(Pendapatan peternak sapi perah). 

e. Variabel X6 (Lama beternak) memiliki statisitik uji t sebesar -0.416 dengan signifikansi 

sebesar 0.681. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil daripada ttabel (0.416 < 2,004) 

dan nilai signifikan t lebih besar daripada α (0.05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X6 (Lama beternak) tidak 

berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y (Pendapatan peternak sapi 

perah). 

f. Variabel X8 (Pendapatan non peternakan) memiliki statisitik uji t sebesar 16.970 dengan 

signifikansi sebesar 0.000. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel 

(16.970 > 2,004) dan nilai signifikan t lebih kecil daripada α (0.05). Pengujian ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X8 

(Pendapatan non peternakan) berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y 

(Pendapatan peternak sapi perah). 

g. Variabel X10 (Biaya obat) memiliki statisitik uji t sebesar 0.848 dengan signifikansi 

sebesar 0.404. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil daripada ttabel (0.848 < 2,004) 

dan nilai signifikan t lebih besar daripada α (0.05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X10 (Biaya obat) tidak berpengaruh 

secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y (Pendapatan peternak sapi perah). 



h. Variabel X11 (Penjualan sapi tak produktif) memiliki statisitik uji t sebesar 3.180 dengan 

signifikansi sebesar 0.004. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel 

(3.180 > 2,004) dan nilai signifikan t lebih kecil daripada α (0.05). Pengujian ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X11 

(Penjualan sapi tak produktif) berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y 

(Pendapatan peternak sapi perah). 

i. Variabel X12 (Penjualan pedet) memiliki statisitik uji t sebesar 0.776 dengan signifikansi 

sebesar 0.445. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil daripada ttabel (0.776 < 2,004) 

dan nilai signifikan t lebih besar daripada α (0.05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X12 (Penjualan pedet) tidak 

berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y (Pendapatan peternak sapi 

perah). 

j. Variabel X13 (Nilai tambah ternak) memiliki statisitik uji t sebesar 2.672 dengan 

signifikansi sebesar 0.013. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih besar daripada ttabel 

(2.642 > 2,004) dan nilai signifikan t lebih kecil daripada α (0.05). Pengujian ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X13 (Nilai 

tambah ternak) berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y (Pendapatan 

peternak sapi perah). 

k. Variabel X14 (Skala usaha) memiliki statisitik uji t sebesar 0.699 dengan signifikansi 

sebesar 0.490. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil daripada ttabel (0.699 < 2,004) 

dan nilai signifikan t lebih besar daripada α (0.05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X14 (Skala usaha) tidak berpengaruh 

secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y (Pendapatan peternak sapi perah). 

l. Variabel X16 (Dependency Ratio) memiliki statisitik uji t sebesar 0.612 dengan 

signifikansi sebesar 0.546. Nilai statistik uji |thitung| tersebut lebih kecil daripada ttabel 

(0.612 < 2,004) dan nilai signifikan t lebih besar daripada α (0.05). Pengujian ini 

menunjukkan bahwa H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X16 

(Dependency Ratio) tidak berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y 

(Pendapatan peternak sapi perah). 

4.10.5.3Uji Dominan 

Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh dan signifikan 

terhadap variabel Harga, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (β) antara 

variabel yang satu dengan yang lain. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap 



variabel Harga adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar.  

Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel independen yang 

memiliki pengaruh signifikan, disajikan tabel peringkat sebagai berikut : 

Tabel 25. Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

 

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga variabel yang 

berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap Y (Pendapatan peternak sapi perah) 

dari 12 variabel yang digunakan. Variabel X8 (Pendapatan non peternakan) merupakan 

variabel yang memiliki koefisien terstandarisasi Beta paling besar, yaitu sebesar 0.934. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel Y (Pendapatan peternak sapi perah) lebih banyak 

dipengaruhi oleh variabel X8 (Pendapatan non peternakan). Koefisien yang dimiliki oleh 

variabel X8 (Pendapatan non peternakan) bertanda positif yang berarti jika terjadi 

peningkatan pada X8 (Pendapatan non peternakan) maka terjadi peningkatan pada variabel Y 

(Pendapatan peternak sapi perah) dan sebaliknya jika terjadi penurunan pada variabel X8 

(Pendapatan non peternakan) maka terjadi penurunan pula pada variabel Y (Pendapatan 

peternak sapi perah). 

4.10.5.4 Koefisien Determinasi (adjusted R2) 

Koefisien determinasi (adjusted R2) adalah ukuran ketepatan atau kecocokan garis 

regresi yang diperoleh dari hasil pendugaan parameter berdasarkan contoh. Selain itu, 

koefisien determinasi juga dapat digunakan untuk mengukur besar proporsi keragaman total 

di sekitar nilai tengah yang dapat dijelaskan oleh garis regresi.  

Besarnya kontribusi dari variabel independen secara simultan terhadap variabel 

dependen, berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel di atas dengan nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0.940. Hasil tersebut menjelaskan sumbangan atau 

kontribusi dari variabel-variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X6, X8, X10, X11, X12, X13, X14, dan 

X16) yang disertakan dalam persamaan regresi terhadap Y, adalah sebesar 94%, sedangkan 

6% lainnya disumbangkan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan  

 

 

Peringkat Variabel BETA Pengaruh 

1 X8 (Pendapatan non peternakan) 0.934 Signifikan 

2 X11 (Penjualan sapi tak produktif) 0.165 Signifikan 

3 X13 (Nilai tambah ternak) 0.142 Signifikan 


