
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Peternak 

Profil peternak diperlukan untuk mengetahui latar belakang dan kondisi 

sosial dari peternak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Adapun profil 

peternak dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, 

pengalaman beternak, dan pekerjaan.  

1. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam 

usaha ternak sapi perah, karena jenis kelamin memiliki hubungan erat dengan 

kemampuan fisik dari peternak. Pada umumnya usaha ternak sapi perah banyak 

dilakukan oleh peternak dengan jenis kelamin laki-laki karena, lebih banyak 

menggunakan tenaga fisik seperti mencari rumput, membersihkan kandang, 

memerah susu, hingga melakukan perawatan pada sapi yang dimiliki. Akan 

tetapi tidak menutup kemungkian terdapat juga peternak dengan jenis kelamin 

perempuan. Berikut adalah profil responden berdasarkan jenis kelamin :  

Tabel 1. Jenis Kelamin Peternak Sapi Perah 

No. Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Laki-laki 48 80 

2 Perempuan 12 20 

Total 60 100  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden 

peternak sapi perah yaitu jenis kelamin laki-laki  yaitu sejumlah 48 orang, hal 

tersebut memang harus diakui karena dalam menjalankan usaha ternak sapi 

perah sebagian besar kegiatannya memerlukan tenaga fisik yang ekstra 

khususnya tenaga kerja laki – laki. Akan tetapi terdapat juga peternak dengan 

jenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 12 orang, pada umumnya peternak 



dengan jenis kelamin perempuan hanya melakukan kegiatan seperti 

membersihkan kandang, memerah sapi, memberi minum, konsentrat, hijauan 

dan mengumpulkan susu, sisanya yaitu merumput biasanya diserahkan oleh laki-

laki, tidak menutup kemungkinan juga peternak perempuan dapat melakukan 

semua kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki tetapi hanya terdapat beberapa 

peternak perempuan yang menjalankan usaha ternak sapi perahnya seorang diri. 

2. Berdasarkan Usia 

Usia memiliki kaitan dengan perkembangan kemampuan untuk 

mengambil suatu keputusan. Usia peternak berhubungan secara langsung 

terhadap kemampuan fisik dan pengalaman dalam melaksanakan kegiatannya. 

Menurut Supriyono (2014) bahwa usia dan kinerja memiliki hubungan yang 

positif, hal tersebut disebabkan karena pekerja dengan usia tua semakin memiliki 

spesifikasi, pengalaman, pertimbangan, etika kerja dan komitmen yang semakin 

kuat. Berikut adalah profil responden peternak sapi perah berdasarkan 

karakteristik Usia: 

Tabel 2. Usia Peternak Sapi Perah 

No. Rentang Usia Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 30-41 24 40 

2 42-53 21 35 

3 54-65 9 15 

4 >65  6 10 

Total 60 100  

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas usia dari responden 

peternak sapi perah yaitu pada rentang usia dari 30 tahun sampai dengan 41 

tahun dengan jumlah mencapai 24 orang peternak, dengan rata-rata  usia 

responden peternak sapi perah yaitu berusia 47,5 tahun, dimana peternak dengan 

usia termuda yaitu 30 tahun sedangkan untuk peternak dengan usia tertua yaitu 



75 tahun. Menurut Badan Pusat Statistik, usia produktif merupakan usia dimana 

seseorang dapat melakukan aktivitasnya secara maksimal, rentang usia produktif 

dimulai dari umur 15 tahun sampai 65 tahun. Berdasarkan hal tersebut rata-rata 

responden peternak sapi perah masih termasuk pada kategori umur usia 

produktif yaitu pada umur 47,5 tahun, pengaruh usia terhadap jumlah 

kepemilikan ternak sangatlah memiliki pengaruh sebab semakin tua usia 

peternak maka semakin terbatas juga kemampuan fisiknya, hal ini dibuktikan 

dengan peternak dengan usia ≥65 tahun hanya mampu mengurus 1 hingga 4 ekor 

sapi. 

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan sebuah proses yang ditempuh oleh individu supaya 

tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap menjadi meningkat atau lebih baik. 

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan responden peternak sapi perah dibagi 

menjadi 4 bagian yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Berikut adalah profil responden peternak 

sapi perah ang berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh :  

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Peternak Sapi Perah 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 SD 25 42 

2 SMP 27 45 

3 SMA/SMK 8 13 

Total 60 100  

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas dapat diketahui bahwa 

sebagian besar tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh responden peternak 

sapi perah dengan jumlah tertinggi adalah lulusan sekolah menengah pertama 

(SMP) yaitu sebesar 27 orang Hal tersebut menunjukan bahwa peternak 

kebanyakan sudah mengikuti kegiatan pendidikan formal walaupun jenjangnya 



masih dinilai cukup rendah yaitu hanya lulus hingga tingkat SMP. Hal tersebut 

disebabkan peternak pada usia sedang menempuh pendidikan banyak yang 

sudah menjalani kegiatan usaha ternak sapi perah dengan orang tuanya sehingga 

tingkat pendidikan yang diterima oleh peternak cendrung rendah.  Tetapi 

sebagian kecil peternak sudah menduduki pendidikan formal sampai tingkat 

Atas (SMA). Secara tidak langsung pendidikan tidak memiliki pengaruh 

terhadap pengelolaan usaha ternak sapi perah, tingkat pendidikan disini memiliki 

pengaruh terhadap cara berpikir peternak untuk menghadapi masalah dan 

menjadi bekal dasar untuk mengatur keuangan yang dikeluarkan untuk 

kebutuhan ternaknya. 

4. Berdasarkan Pengalaman Beternak 

Pengalaman melakukan usaha ternak sangat berkaitan erat dengan lama 

peternak menekuni bidang yang diusahakannya. Tingkat pengalaman peternak 

akan berpengaruh pada tingkat pengetahuan serta keterampilan peternak dalam 

mengelola usaha ternak sapi perah yang dijalankannya. Menurut Heriyatno 

(2009) semakin lama pengalaman beternak, semakin cendrung memudahkan 

peternak untuk mengambil keputusan terknis yang berkaitan dengan 

pelaksanaan usaha ternak yang dilakukan. Semakin lama menjalankan suatu 

usaha dapat menambah pengalaman yang bisa diambil manfaatnya, karena 

semakin lama pengalaman seseorang menekuni hal yang dilakukan maka akan 

diperoleh semakin banyak pengalaman. Berikut adalah profil responden 

peternak sapi perah berdasarkan pengalaman melakukan usaha ternaknya :  

Tabel 4. Pengalaman Beternak Responden  

No. Tahun Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 2-17 21 35 

2 18-33 33 55 



3 34-49 5 8 

4 >49  1 2 

Total 60 100  

Tabel 13 menggambarkan mengenai karakteristik peternak berdasarkan 

tingkat pengalaman melakukan usaha ternak sapi perah, dapat diketahui bahwa 

sebagian besar peternak telah memiliki pengalaman melakukan kegiatan usaha 

ternak sapi perah dengan rentang 18 tahun sampai dengan 33 tahun yaitu 

sebanyak 33 orang. Hal ini menunjukan bahwa peternak sapi perah cukup 

berpengalaman, sehingga peternak memiliki perencanaan dan cara tersendiri 

supaya mendapatkan hasil dari usahanya secara maksimal, kebanyakan juga 

peternak banyak yang sudah belajar beternak dari orang tuanya sejak kecil, hal 

tersebut membuat pengalaman melakukan usaha ternak sapi perah sangatlah 

tinggi.   

5. Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah anggota keluarga merupakan jumlah orang dalam sebuah keluarga, 

yang berdasarkan dari jumlah orang yang terdapat di dalam Kartu Keluarga 

(KK). Jumlah anggota keluarga menunjukan juga seberapa banyak suatu 

tanggungan oleh peternak sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung 

jawab untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan anggota 

keluarganya, akan tetapi jumlah anggota keluarga juga dapat memiliki peran 

dalam usaha ternak sapi perah yang dijalankan. Berikut merupakan profil jumlah 

anggota keluarga responden : 

  



Tabel 5. Jumlah Anggota Keluarga Peternak Responden 

Jumlah Anggota Keluarga Jumlah (orang) Persentase (%) 

1-3 33 55 

4-6 27 45 

Total 60 100 

Berdasarkan tabel 14 dapat digambarkan bahwa mayoritas dari jumlah 

anggota keluarga dari responden yaitu pada jumlah 1-3 anggota keluarga. Dapat 

diketahui juga semakin banyak jumlah anggota keluarga maka tanggungan 

kepala keluarga semakin bertambah, akan tetapi untuk usaha ternak sapi perah 

jika semakin bertambah jumlah anggota keluarga dan anggota keluarga tersebut 

masih termasuk dalam usia yang produktif maka anggota tersebut dapat 

membantu dalam melakukan pekerjaan peternak dalam mengelola usahanya 

sehingga dapat meningkatkan produktifitas usahanya, sehingga peternak tidak 

akan menggunakan mempekerjakan orang luar karena akan mengakibatkan 

biaya yang dikeluarkan oleh peternak akan semakin besar.  

B. Profil Usaha Ternak Sapi Perah 

Usaha ternak sapi perah merupakan usaha yang bertujuan menghasilkan 

susu sebagai produksi utamanya. Dalam usaha ternak sapi perah, besarnya susu 

yang didapatkan sangatlah dipengaruhi oleh kualitas sapi itu sendiri dan juga 

jumlah kepemilikan sapi laktasi. Berikut adalah profil usaha ternak sapi perah 

yang terdiri atas jumlah kepemilikan sapi, rata-rata umur sapi laktasi, dan interal 

pemerahan sapi perah.  

1. Jumlah Kepemilikan Sapi  

Berdasarkan kepemilikan sapi dibagi menjadi 3 bagian yaitu kepemilikan 

sapi laktasi, kepemilikan pedet, dan kepemilikan sapi dara. Sapi laktasi 

merupakan sapi perah betina yang menghasilkan susu sebagai produk utamanya, 

berikut adalah tabel kepemilikan sapi berdasarkan jumlah kepemilikannya : 



Tabel 6. Jumlah Kepemilikan Sapi Anggota Cipanas KPBS Pangalengan 2018.  

Kepemilikan Sapi Jumlah Kepemilikan Sapi (ekor) 

Laktasi 2,65 

Dara 1,55 

Pedet 0,72 

Total 4,92 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kepemilikan rata 

rata kepemilikan sapi yang dimiliki peternak pada tahun 2018 yaitu sebanyak  

4,92 ekor yang terdiri atas 2,6 ekor sapi laktasi, 1,55 ekor pedet, dan 0,72 ekor 

sapi dara. 

Jumlah kepemilikan sapi laktasi tertinggi yaitu sebanyak 9 ekor, 

sedangkan kepemilikan sapi dara tertinggi yaitu sebanyak 3 ekor, dan 

kepemilikan pedet tertingi sebanyak 5 ekor. Jumlah kepemilikan sapi laktasi 

sangatlah berpengaruh terhadap penghasilan peternak sebab dengan menambah 

jumlah sapi maka akan meningkatkan jumlah produksi susu, akan tetapi hal 

tersebut akan menyebabkan bertambahnya biaya sarana produksi yang 

digunakan oleh peternak. Selain itu jika peternak hanya hanya memiliki 1 ekor 

sapi kemudian sapi tersebut kemudian  mengalami masa kering kandang, maka 

peternak tidak dapat mendapakan sama sekali penghasilan dari usaha ternak sapi 

perah yang dijalankannya. 

2. Rata – Rata Umur Sapi Laktasi 

Umur sapi secara langsung memiliki pengaruh terhadap sudah berapa lama 

sapi perah yang dimiliki menghasilkan susu. Pada umumnya sapi perah 

mencapai puncak produksinya setelah berumur 5 tahun atau telah mengalami 

selang beranak diatas 3 kali. Berikut adalah rata-rata umur sapi laktasi yang 

dimiliki oleh peternak anggota daerah cipanas KPBS Pangalengan : 

Tabel 7. Umur Sapi Laktasi Berdasarkan Kepemilikan 



No. Rata-rata umur sapi Jumlah 

(Orang) 

Persentase (%) 

1 2,4 – 3,6 20 33 

2 3,7 – 5,9 29 48 

3 >5,9  11 18 

Total 60 100  

 

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui bahwa sebagian besar peternak 

memiliki sapi perah dengan rata-rata umur rentang 3,7 – 5,9 tahun, dengan rata 

–rata umur sapi yang dimiliki peternak yaitu berusia 4,54 tahun, kemudian umur 

sapi termuda yang dimiliki oleh peternak yaitu 2,4 tahun dan umur sapi paling 

tua yaitu 9 tahun.   

Dapat diketahui bahwa sapi yang dimiliki peternak telah mengalami 

setidaknya 2  sampai 4 kali selang masa beranak atau 2 sampai 4 kali masa 

laktasi. Hal tersebut menunjukan bahwa umur sapi yang dimiliki oleh peternak 

sudah mulai memasuki puncak produksi sapi perah, kemudian masa laktasi akan 

terus berlangsung setiap tahun sampai dimana sapi perah tersebut dianggap afkir, 

pengafkiran biasanya dilakukan ketika sapi sudah mengalami masa laktasi 

hingga 7 kali, akan tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa sapi juga dapat 

diafkirkan ketika  sebelum masa laktasi ke 7 yang dapat  disebabkan oleh 

keadaan tersentu seperti kecelakaan pada sapi perah, penyakit ataupun 

kemandulan atau infertil (Firman, 2010). 

C. Produksi Susu 

Usaha ternak sapi perah merupakan usaha tenak yang menghasilkan 

produk utamanya yang berupa susu. Sapi akan menghasilkan susu setelah 

melahirkan anaknya yang pertama kemudian akan terus berlangsung sampai 



dengan sapi tersebut sudah tidak produktif untuk menghasilkan susu. Berikut 

adalah data rata –rata produksi susu selama tahun 2018 : 

Tabel 8. Produksi Susu 

Uraian Jumlah (liter) 

Produksi Pertahun/usaha ternak 9724,99 

Produksi Perbulan/usaha ternak 810,41 

Produksi Perhari/usaha ternak 26,64 

Produksi Perhari/sapi laktasi 3740,38 

Produksi Perbulan/sapi laktasi 311,69 

Produksi Pertahun/sapi laktasi 10,24 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata – rata produksi susu 

perhari untuk satu usaha ternak yaitu mencapai 26,64 liter/usaha ternak, dimana 

rata-rata ternak laktasi yang dimiliki oleh peternak yaitu mencapai 2,6 ekor 

untuk setiap usaha ternaknya, jika dibandingkan dengan produksi tingkat 

nasional menurut Direktoriat Jendral Peternakan (2017), menyatakan bahwa 

produksi susu peternak di Indonesia hanya mencapai 7 – 10 liter/sapi laktasi/hari, 

dengan skala kepemilikan 1 hingga 3 ekor sapi laktasi, jika dibandingkan dengan 

produksi anggota KPBS Pangalengan jumlahnya lebih tinggi sedikit 

dibandingkan produksi suu nasional pada tahun 2017. Kemudian setelah 

diketahui\produksi baik untuk setiap usaha ternak atau setiap sapi laktasi berikut 

merupakan data produksi susu anggota cipanas KPBS Pangalengan pada tahun 

2018 yaitu sebagai berikut :  



 

Sumber : Milk Treatment, Koperasi Peternakan Bandung Selatan 2019.  

Gambar 1.Produksi Susu Kelompok Cipanas KPBS Pangalengan 2018 

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata total produksi 

susu pada tahun 2018  mengalami kenaikan yang dimulai pada bulan Februari 

hingga bulan Juli. Berdasarkan tabel diatas juga dapat diketahui bahwa produksi 

paling rendah berada pada bulan Februari yaitu sebanyak 721,6 liter susu dan 

produksi tertinggi berada pada bulan juli yaitu sebanyak 877,2 liter susu, 

produksi susu sapi peternak berubah-rubah setiap bulannya hal tersebut dapat 

disebabkan oleh pengaruh puncak masa laktasi sapi perah dan masa kering 

kandang sapi perah.  

Masa kering kandang biasanya berlangsung selama 2 bulan, masa kering 

kandang bertujuan untuk mengistirahatkan sapi dari memproduksi susu, 

mempersiapkan untuk kelahiran anaknya dan masa laktasi yang akan datang. 

Masa laktasi merupakan masa dimana sapi akan menghasilkan susu, masa laktasi 

ini akan berlangsung selama 10 bulan yang kemudian akan disusul masa kering  

kandang, pada masa laktasi ini sapi perah akan menghasilkan susu pada 
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puncaknya yaitu setelah 4 bulan dari kelahiran anaknya, kemudian produksi susu 

akan terus menurun hingga 10 bulan setelah kelahiran anaknya. Selain itu 

produktivitas susu yang dihasilkan oleh peternak cenderung rendah yaitu hanya 

sekitar 10,26 liter/ekor/hari atau 26,64 liter/usaha ternak dengan kepemilikan 

rata-rata sebanyak 2,6 ekor, jika dibandingkan dengan rata-rata produksi 

keseluruhan KPBS Pangalengan pada tahun 2017 yaitu sebesar 14 

liter/sapi/ekor.  

D. Penggunaan Input Produksi Dalam Usaha Ternak Sapi Perah 

Usaha ternak sapi perah merupakan usaha yang menghasilkan susu sebagai 

produk utamanya. Dengan demikian supaya susu yang dihasilkan memiliki 

kualitas maupun kuantitas yang tinggi, maka seharusnya peternak harus 

memiliki strategi pemeliharaan yang baik terutama pada penggunaan input sebab 

besar kecilnya jumlah input yang digunakan akan mempengaruhi terhadap biaya 

yang akan dikeluarkan oleh peternak. Dalam usaha ternak sapi perah terdapat 5 

jenis input yang terdiri atas pakan hijauan, konsentrat, pakan tambahan onggok, 

dan tenaga kerja. Berikut adalah tabel rincian dari rata-rata penggunaan input 

dari peternak : 

Tabel 9. Penggunaan Input Produksi 

Jenis Input Jumlah 

Hijauan (kg) 48.322,8 

Konsentrat (kg) 8.094,3 

Ongok (kg) 2098,8 

TKDK (HKO) 506,6 

TKLK (HKO) 9,6 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwasannya penggunaan input 

hijauan merupakan input yang digunakan dengan jumlah tertinggi yaitu sebesar 

48.322,8 kg per tahunnya, kemudian diikuti oleh penggunaan konsentrat 



sebanyak 8.094,3 kg, dan pakan tambahan ongok sebesar 4.498,3. Pembahasan 

mengenai jumlah penggunaan masing masing input dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Pakan Hijauan 

Hijauan merupakan sumber pakan utama dalam usaha ternak sapi perah, 

pakan hijauan merupakan semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan 

atau tanaman berupa daun-daunan, rumut, ranting, bunga dan batang. Usaha 

ternak sapi perah sangat bergantung pada ketersediaan pakan hijauan dimana 

nilai biaya hijauan bisa mencapai 60 hingga 70% dari total keseluruhan biaya 

produksi.  

Berdasarkan Tabel 18 dapat diketahui bahwasannya penggunaan hijauan 

yang dikeluarkan oleh responden peternak sapi perah selama satu tahun yaitu 

sebanyak 48.322,8 kg. Untuk tata cara pemberiannya peternak memberikan 

hijauan sebanyak 4 kali sehari yaitu pada pagi hari sebelum pemerahan pertama 

yaitu pada pukul 05.00, setelah mencari rumput yaitu pada pukul 11.00 atau 

12.00, sebelum melakukan pemerahan kedua pada pukul 14.00, dan yang 

terakhir setelah pengumpulan susu tepatnya pada pukul 16.00 atau 17.00. Pakan 

diberikan dengan cara disebar didepan bak yang terdapat pada kandang, 

biasanya rumput yang diberikan untuk satu ekor sapi yaitu sebanyak 1 ikat 

dengan berat yang beragam antara 10 hingga 15 kg. Peternak biasa 

menggunakan hijauan jenis rumput gajah yang di dapatkan dari lahan kosong 

yang sengaja ditanami rumput, hutan milik perhutani yang sengaja ditanami 

rumput, ditepian hutan dan perkebunan yang ada disekitar wilayah tempat 

tinggal peternak, ketika sedang mencari rumput jika peternak tersebut 



merupakan peternak kecil biasanya peternak mengajak anggota keluarga baik 

suami, istri, maupun anaknya jika sudah cukup dewasa, akan tetapi untuk 

peternak besar yang kepemilikan sapinya diatas 7 ekor biasanya mereka akan 

mempekerjakan tenaga dari luar. 

2. Penggunaan Pakan Konsentrat 

Konsentrat merupakan makanan utama setelah hijauan yang berasal dari 

campuran biji-bijian, dan limbah pabrik pertanian seperti dedak, bungkil kelapa, 

sisa tepung jagung, dan lain sebagainya, pemberian konsentrat bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan protein pada sapi perah sehingga susu yang dihasilkan 

akan meningkat jumlahnya. Berikut adalah rata-rata penggunaan konsentrat 

yang digunakan oleh peternak anggota cipanas KPBS Pangalengan selama satu 

tahun :  

Tabel 10. Rata-Rata Penggunaan Konsentrat 

Input   Jumlah (kg) 

Konsentrat Reguler 6.803,6 

Konsentrat Super 1.290,7 

Total 8.094,3 

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas dapat diketahui 

bahwasannya rata-rata penggunaan konsentrat  yang digunakan oleh peternak 

anggota selama satu tahun yaitu sebanyak 8.094,3 kg. Untuk tata cara 

pemberiannya konsentrat dapat dicampur dengan pakan hijauan yang sudah 

dicacah, atau dicampur dengan air kemudian disimpan didalam ember, 

pemberian konsentrat dilakukan selama 4 kali untuk waktu pemberian sama 

seperti pada saat memberi pakan hijauan biasanya konsentrat akan diberikan 

setelah sapi tersebut menghabiskan makanan hijauan. Kebanyakan peternak 

memberikan konsentrat sebanyak 3 – 4 piring yaitu sekitar 1,5 hingga 2 kg 



konsentrat untuk setiap pemberiannya. Konsentrat yang digunakan oleh peternak 

dibuat oleh salah satu unit usaha KPBS Pangalengan yaitu Unit Pengolahan 

Pakan (UPP-KPBS Pangalengan), berdasarkan jenisnya konsentrat dibagi 

menjadi 2 jenis yaitu ada yang reguler dan super.  

Konsentrat reguler merupakan pakan tambahan untuk sapi, diharapkan 

sapi yang diberi pakan tambahan tersebut produktivitas susunya akan meningkat, 

konsentrat reguler dibuat dengan yang kualitasnya reguler atau biasa. Sedangkan 

konsentrat super merupakan pakan tambahan yang hampir serupa dengan 

Reguler tetapi ransum yang satu ini dalam pembuatannya menggunakan bahan 

bahan yang memiliki kualitas tinggi. untuk masing masing harganya reguler 

dihargai Rp 2.600 /kg  sedangkan konsentrat super dihargai Rp. 3.600 /kg yang 

dimana konsentrat tersebut dikemas dalam karung dengan berat bersih sekitar 40 

kg. Konsentrat biasanya akan di distribusikan setiap 3 hari sekali dengan 

menggunakan truck ke setiap wilayah yang kemudian akan di datangi oleh 

peternak untuk diangkut ke rumahnya masing-masing. Biaya pembelian 

konsentrat akan langsung dipotong dengan hasil penjualan susu ketika 

pembayaran pada tiap periode bulan yaitu 15 hari sekali untun setiap bulannya, 

sehingga peternak pada saat pembayaran akan mendapatkan pendapatan yang 

sudah dikurangi oleh potongan biaya konsentrat. 

  



3. Pemberian Pakan Onggok 

Onggok merupakan pakan tambahan yang berasal dari limbah industri 

pengolahan ketela atau singkong. Onggok dapat digunakan sebagai pakan ternak 

khususnya untuk sapi perah karena onggok memiliki kandungan karbohidrat 

yang dapat menjadi energi, nilai gizi, protein, lemak, dan kadar air yang tinggi.  

Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui bahwasannya penggunaan onggok 

yang digunakan oleh peternak sapi perah selama kurun waktu satu tahun yaitu 

sebesar 4.498,3 kg. Onggok dapat diberikan dengan cara dicampur kedalam 

ember bersamaan dengan konsentrat kemudian ditambahkan dengan air, onggok 

diberikan berdampingan ketika saat melakukan pemberian hijauan, konsentrat, 

dan air sebanyak 4 kali untuk setiap harinya. Biasanya peternak hanya 

menggunakan onggok sebanyak 0,5 kg untuk setiap pemberiannya. Peternak 

mendapatkan onggok dari distributor dengan harga bervariasi dimulai dari 

Rp.1000/kg hingga 1.500/kg dan dikemas dalam karung dengan kapasitas 30 kg 

dan 40 kg. Hampir semua peternak anggota daerah cipanas menggunakan 

onggok, tetapi sebagian peternak ada yang tidak menggunakan onggok karena 

menilai onggok itu jika pengolahannya tidak higenis maka didalamnya bisa jadi 

terdapat patogen atau penyakit yang dapat merugikan sapi yang 

mengkonsumsinya. 

4. Penggunaan Tenaga Kerja  

Tenaga kerja merupakan seseorang yang melakukan suatu kegiatan atau 

pekerjaan yang menghasilan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan 

hidup diri sendiri. Menurut UU No.12 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2, 

disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 



pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun masyarakat. 

Tabel 11. Rata-Rata Penggunaan Tenaga Kerja 

Uraian Kegiatan TKDK (HKO) TKLK (HKO) 

Memberi Hijauan 49,93 0,68 

Memberi Konsentrat 56,02 0,68 

Memberi Minum 22,31 0,68 

Membersihan Kandang 82,81 0,68 

Memerah 58,06 0,68 

Mengumpulkan Susu 25,74 3,08 

Mencari Rumput 85,80 3,08 

Jumlah 380,68 9,60 

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas penggunaan ternaga kerja 

dalam keluarga yang diguanakan oleh peternak sapi perah cukup tinggi 

dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja luar keluarga. Tujuan 

penggunaan tenaga kerja dalam keluarga adalah supaya peternak dapat 

meminimalisir biaya tenaga kerja, sehingga pendapatan yang diperoleh peternak 

semakin besar. Petani atau peternak dengan skala usaha kecil biasanya lebih 

intensif dalam mengelola usahanya.  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwasannya terdapat tujuh 

kegiatan dalam usaha ternak sapi perah. Pertama untuk pemberian pakan terdiri 

atas pemberian rumput, konsentrat, dan minum kegiatan ini dilakukan selama 4 

kali sehari untuk setiap harinya, kegiatan tersebut dilaksanakan pada pagi hari 

sebelum waktu memerah, siang setelah sudah mencari rumput, sore sebelum 

waktu pemerahan kedua, dan menjelang malam setelah pengumpulan susu. 

Kemudian untuk pembersihan kandang, kegiatan ini dilaksanakan selama 2 kali 

untuk setiap harinya, pembersihan kandang meliputi kegiatan memandikan sapi 

perah, dan membersihkan kandang dari kotoran atau sisa makanan. Pembersihan 

kandang dilaksanakan ketika sebelum dilakukannya kegiatan pemerahan sampai 



dengan kegiatan pemerahan selesai dilakukan. Kemudian untuk kegiatan 

pemerahan dilakukan selama 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. 

Setelah itu ada kegiatan pengumpulan susu ke Tempat Pelayanan Koperasi 

(TPK) untuk pengumpulan susu biasanya dilakukan oleh peternak pada waktu 

pagi hari dimulai pada pukul 06.15 dan sore hari dimulai pada pukul 15.30. Dan 

yang terakhir merupakan kegiatan mencari rumput, kegiatan ini biasanya 

dilaksanakan setiap hari, akan tetapi ada juga  selama 2 hari sekali, kegiatan 

mencari rumput ini dilakukan di lahan kosong yang berada disekitar tempat 

tinggal mereka, atau mencari ditepian hutan, dan lahan perkebunan. 

Untuk pelaksanaan pekerjaan bagian pemberian pakan terdiri atas 

memberi hijauan, memberi konsentrat dan memberi air minum. Biasanya 

kegiatan ini dilaksanakan oleh tenaga kerja laki – laki seorang diri khususnya 

pada saat memberi hijauan, kemudian untuk pemberian konsentrat dan air 

minum dilakukan oleh 1 – 2 orang tenaga kerja, jika dikerjakan oleh 2 orang 

biasanya dibantu oleh  istri atau anaknya. Kemudian untuk pemberishan kandang 

biasanya dilakukan ketika sedang memberikan pakan dan minum, kegiatan 

biasanya dikerjakan oleh 1 – 2 orang tenaga kerja, tetapi pada awal mulanya 

dikerjakan oleh 1 orang tenaga kerja, kemudian akan dibantu jika tenaga kerja 

lainnya sudah memberikan makan. Setelah itu untuk pemerahan biasanya akan 

dilakukan oleh 1 orang tenaga kerja laki-laki atau perempuan. Kemudian untuk 

pengumpulan susu biasanya dilakukan oleh 1 orang tenaga kerja laki-laki 

maupun perempuan. Dan yang terakhir yaitu untuk pencarian rumput biasanya 

kegiatan ini dilakukan oleh tenaga kerja laki-laki seorang diri, tetapi sebagian 

peternak juga ada yang mengajak istri maupun anaknya.  



E. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Susu  

Faktor – faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap produksi sapi 

perah anggota daerah Cipanas KPBS Pangalengan, dapat diketahui dengan cara 

menggunakan model fungsi produksi Cobb-Douglass yang merupakan sebuah 

fungsi atau persamaan yang melibatkan antara dua atau lebih variabel indepeden 

dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah 

Produksi Susu (Y), sedangkan untuk variabel independen terdiri atas Pemberian 

Hijauan (X1), Pemberian Konsentrat (X2), Kepemilikan Sapi Laktasi (X3), Umur 

Sapi (X4), dan Pengalaman Beternak (X5), data – data tersebut diperoleh melalui 

cara observasi dan wawancara dengan bantuan alat berupa kuesioner. Supaya 

mempermudah untuk megetahui pengaruh faktor – faktor, data tersebut diolah 

dengan menggunakan software IBM SPSS Statistics. Berikut adalah hasil yang 

diperoleh : 

Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Pada Faktor Produksi Susu 

Variabel Koefisien t-Hitung sig. 

Konstanta 6,969 2,826 0,009 

Pemberian Hijauan 0,081 0,350 0,727 

Pemberian Konsentrat 0,003 0,020 0,984 

Kepemilikan Sapi Laktasi 0,714 2,516  ** 0,015 

Umur Sapi 0,403 2,301  ** 0,025 

Pengalaman Beternak -0,007 -0,071 0,944 

R2 0,625 Adj. R2 0,591 

F- Hitung 18,029  0,000 

F – Tabel (1%) 3,337   

t - Tabel    

1   % 2,668 ***   

5   % 2,005 **   

10 %  1,674 *   

 

Berdasarkan hasil analisis yang terdapat pada tabel 21, diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut : 

ln Y =  6,969 + 0,081 ln X1 + 0,003 ln X2 + 0,714 ln X3 + 0,403 ln X4 – 0,007 ln 

X5 + e 



1. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian koefisien determinasi dilakkan untuk mengetahui berapa besar 

persentase variabel yang dipengaruhi atau dependent variable dengan variabel 

yang mempengaruhi atau independent variable. Berdasarkan hasil analisis pada 

tabel 21 dapat diketahui bahwa hasil pengujian koefisien determinasi yaitu 

menunjukan nilai R2 dari model regresi adalah sebesar 0,591. Hal tersebut 

menunjukan 59,1% variasi dari variabel produksi susu dapat dijelaskan oleh 

variabel pemberian hijauan, pemberian konsentrat, jumlah kepemilikan ternak 

laktasi, umur sapi, dan pengalaman beternak, sedangkan sisanya yaitu sebesar 

40,9 % dapat dijelaskan oleh variabel lain yang ada diluar model. 

2. Analisis Uji F 

Analisis uji f dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independent 

secara bersama-sama dapat memiliki pengaruh secara nyata terhadap variabel 

dependen. Total dari variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen apabila nilai dari F hitung ≥ 

Ftabel. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 21, dapat diketahui bahwa hasil uji f 

yaitu F hitung dengan F tabel yaitu 18,029 > 3,337 (1%). Artinya nilai  F hitung  lebih 

besar dibandingkan dengan nilai Ftabel, artinya variabel pemberian hijauan (X1), 

pemberian konsentrat (X2), kepemilikan sapi laktasi (X3), umur sapi laktasi (X4), 

dan Pengalaman Peternak (X5) secara bersama-sama memiliki pengaruh nyata 

terhadap produksi susu (Y) dengan tingkat kepercayaan sebesar 99%. 

3. Analisis Uji t 

Analisis uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing masing 

variabel independen yaitu pemberian hijauan pemberian pakan hijauan (X1), 



pemberian konsentrat (X2), kepemilikan sapi laktasi (X3), Umur sapi laktasi 

(X4), dan Pengalaman Peternak (X5) secara masing masing memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen yaitu produksi susu (Y). 

a. Pengaruh Variabel Pemberian Pakan Hijauan (X1) Terhadap 

Produksi Susu Sapi 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan antara variabel pemberian 

pakan hijauan (X1) terhadap produksi susu, diperoleh nilai t hitung sebesar 0,350 

< t tabel 1,674 (10%), diketahui bahwa nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel 

sehingga dapat dinyatakan tidak berpengaruh terhadap produksi susu (Y). Hasil 

analisis ini menunjukan bahwa variabel pemberian pakan hijauan (X1) tidak 

memiliki pengaruh atau tidak signifikan terhadap produksi susu. 

Hal tersebut disebabkan karena pemberian hijauan pada peternak masih 

dianggap kurang, setidaknya sapi perah harus diberkan pakan hijauan setidaknya 

10% dari bobotnya, dimana rata-rata sapi perah yang dimiliki peternak memiliki 

bobot diatas 500 kg sedangkan rata-rata pemberian hijauan oleh peternak 

dilapangan hanya sebanyak 42,3 kg/sapi laktasi/hari, dan juga pemberiannya 

sebagian besar masih dikira-kira. Selain itu menurut Iqbal, M (2018) 

menyatakan bahwa frekuensi pemberian hijauan dimulai pada 1,5 – 2 jam setelah 

pemberian konsentrat. Sedangkan berdasarkan yang terjadi di lapangan hijauan 

diberikan ketika waktu sedang dilakukannya pemerahan dimana selang waktu 

yang terjadi hanya sekitar 30 menit ketika pemberian hijauan.  

b. Pengaruh Variabel Pemberian Konsentrat (X2) Terhadap Produksi 

Susu 



Pengujian yang dilakukan antara variabel pemberian konsentrat (X2) 

terhadap produksi susu, diperoleh nilai t hitung sebesar 0,02 < t tabel 1,674 (10%) 

diketahui bahwa nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel sehingga dapat dinyatakan 

variabel pemberian konsentrat tidak berpengaruh terhadap produksi susu (Y) .  

Berdasarkan hasil analisis diatas penggunaan konsentrat (X2) memiliki 

pengaruh secara tidak signifikan terhadap produksi susu. Hal ini disebabkan 

karena untuk pemberian konsentrat sebagian besar peternak masih memberikan 

konsentratnya dengan jumlah yang sama yaitu dengan rata-rata jumlah sebanyak 

9 kg/sapi/hari, tidak hanya itu sebagian besar peternak masih menggunakan 

konsentrat dengan jenis reguler, hanya sebagian kecil peternak yang 

menggunakan konsentrat dengan jenis super. 

Hasil ini serupa dengan Karuniawati (2012) diketahui bahwa penggunaan 

faktor seperti masa laktasi, pemberian pakan hijauan, pemberian air dan tenaga 

kerja memiliki pengaruh terhadap produksi susu di Kelompok Ternak Mekar 

Jaya, Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Sedangkan 

penggunaan faktor konsentrat, ampas tahu, dan mineral tidak memiliki pengaruh 

yang nyata terhadap produksi susu. 

  



c. Pengaruh Kepemilikan Sapi Laktasi (X3) Terhadap Produksi Susu 

Pengujian yang dilakukan antara variabel kepemilikan sapi laktasi (X3) 

terhadap produksi susu, diperoleh nilai t hitung sebesar  2,516 dibandingkan 

dengan nilai t tabel 2,005 (5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa 

t hitung lebih tinggi  dibandingkan nilai t tabel sehingga dapat dinyatakan bahwa 

kepemilikan sapi laktasi (X3) memiliki pengaruh secara nyata terhadap produksi 

susu (Y). Selain itu diperoleh juga  nilai koefisien regresi untuk variabel 

kepemilikan sapi laktasi (X3) yaitu sebesar 0,714 yang dapat diartikan yaitu 

terdapat adanya hubungan yang positif antara variabel kepemilikan sapi laktasi 

(X3) dengan produksi susu (Y), jika di interpretasikan setiap adanya peningkatan 

kepemilikan sapi laktasi  sebanyak 1% dan variabel lain tetap maka akan terjadi 

kenaikan produksi susu sebesar 0,714 %. 

Kepemilikan sapi laktasi memiliki pengaruh terhadap produksi susu 

karena semakin banyaknya input sapi laktasi, maka semakin tinggi juga susu 

yang akan dihasilkan oleh peternak. Berdasarkan hasil dilapangan rata-rata 

jumlah kepemilikan sapi laktasi milik peternak masih cukup rendah yaitu 

sebanyak 3 ekor untuk setiap peternak, sebab jika kepemilikan sapi hanya 

mencapai angka 1 hingga 3 ekor peternak tidak akan mendapatkan pendapatan 

yang banyak.  

Hal ini sesuai dengan (Cristina & Cornelia, 2014) populasi sapi dalam 

sebuah peternakan dapat mempengaruhi total produksi susu sapi, dan 

meningkatnya jumlah sapi perah menghasilkan peningkatan total produksi susu 

sapi. Sebagai aturan, perlu diperhitungkan juga bahwa setiap sapi perah 



menghasilkan anak sapi setiap tahun, menyusui, dan memiliki sisa susu untuk 

meningkatkan total produksi susu sapi di peternakan sapi perah. 

d. Pengaruh Umur Sapi (X4) Terhadap Produksi Susu 

Pengujian yang dilakukan antara variabel umur sapi (X4) terhadap 

produksi susu, diperoleh nilai t hitung sebesar  2,301 dibandingkan dengan nilai t 

tabel 2,005 (5%). Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa t hitung lebih 

tinggi  dibandingkan nilai t tabel sehingga dapat dinyatakan bahwa umur sapi (X4) 

memiliki pengaruh secara nyata terhadap produksi susu (Y). Selain itu diperoleh 

juga  nilai koefisien regresi untuk variabel umur sapi (X4) yaitu sebesar 0,403 

yang dapat diartikan yaitu terdapat adanya hubungan yang positif antara variabel 

umur sapi (X4) dengan produksi susu (Y), jika di interpretasikan setiap adanya 

peningkatan kepemilikan sapi laktasi  sebanyak 1%  dan variabel lain tetap maka 

akan terjadi kenaikan produksi susu sebesar 0,403%. 

Pengaruh umur sapi terhadap produksi susu yaitu berbanding lurus dengan masa 

laktasi sapi, semakin tinggi umur sapi maka semakin tinggi juga  ke 7. 

Berdasarkan hasil dilapangan rata-rata sapi peternak sudah memasuki umur 4,5 

tahun dimana sapi tersebut setidaknya sudah mengalami masa laktasi sebanyak 

2 sampai 3 kali, kemudian produksi susu akan naik dan kemudian turun hingga 

masa laktasi ke-7. 

Hasil ini sesuai dengan Setiawan (2016)  tentang perbandingan jumlah 

produksi susu yang dihasilkan pada setiap periode laktasi, dengan hasil diketahui 

bahwa produksi susu tertinggi sapi perah peranakan Friesian Holstein adalah 

terdapat pada umur lima sampai enam tahun pada periode laktasi ketiga dan 

keempat dengan rata-rata produksi 2684,86 liter/ekor/laktasi. 



e. Pengaruh Pengalaman Beternak (X5) Terhadap Produksi Susu 

Pengujian yang dilakukan antara variabel pengalaman beternak (X5) 

terhadap produksi susu, diperoleh nilai t hitung sebesar  -0,071 dibandingkan 

dengan nilai t tabel 1,674 (10%). Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa 

nilai t hitung rendah jika dibandingkan dengan nilai t tabel sehingga dapat 

dinyatakan bahwa pengalaman beternak (X5) memiliki pengaruh secara tidak 

nyata terhadap produksi susu (Y).  

Hal tersebut disebabkan pengalaman beternak berbanding terbalik dengan 

produktifitas, sebab semakin tinggi pengalaman seorang peternak maka peternak 

tersebut semakin tinggi juga usianya, tingginya usia membuat produktifitas 

peternak menjadi menurun. Menurut Fauzan (2015), kemampuan bekerja 

biasanya akan meningkat sejalan dengan meningkatnya umur hingga batas 

tertentu, selanjutnya kemampuan yang dimiliki akan cenderung menurun. 

Semakin tua usia peternak maka tenaga dan produktivitasnya akan menurun 

sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima. 

F. Analisis Pendapatan Usaha Ternak Sapi Perah 

1. Analisis Biaya 

Biaya dalam usaha ternak sapi perah merupakan besarnya pengeluaran 

yang dikeluarkan oleh peternak untuk mengelola usaha ternak sapi perah yang 

dijalankannya. Dalam usaha ternak sapi perah, biaya dibagi menjadi dua biaya 

yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit yang diuraikan sebagai berikut :  

a. Biaya Eksplisit 

Biaya eksplisit merupakan biaya yang benar-benar secara nyata 

dikeluarkan oleh peternak untuk menjalankan usaha ternaknya. Dalam usaha 



ternak sapi perah biaya eksplisit terdiri atas biaya sarana produksi, biaya 

penyusutan alat, biaya tenaga kerja luar keluarga (TKLK) dan biaya lain – lain. 

Biaya sarana produksi (SAPRODI) dalam usaha ternak sapi perah 

merupakan biaya yang digunakan untuk pembelian kebutuhan input usaha 

ternaknya. Biaya Sarana produksi yang digunakan oleh peternak yaitu adalah 

konsentrat, dan ongok, data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 13. Biaya Sarana Produksi  

Sarana Produksi (kg) Jumlah Harga (Rp) Total (Rp) Persentase 

(%) 

Konsentrat Reguler  6.803,6 2.600 17.689.411 69 

Konsentrat Super  1.290,7 3.600 4.646.520 18 

Onggok 2.098,8 1.500 3.148.125 12 

Total Biaya Saprodi 25.484.056 100 

Berdasarkan tabel diatas besarnya biaya sarana produksi pada usaha ternak 

sapi perah yang harus dikeluarkan selama satu tahun yaitu sebanyak Rp. 

25.484.056. Biaya sarana produksi tertinggi yang harus dikeluarkan oleh 

peternak sapi perah yaitu biaya konsentrat yang mencapai angka sebesar Rp. 

22.335.931, pada umumnya peternak menggunakan konsentrat dengan jenis 

reguler, tetapi sebagian peternak juga ada yang menggunakan konsentrat dengan 

jenis super. Rata – rata pengeluaran peternak yang menggunakan a.konsentrat 

jenis reguler yaitu sebesar Rp. 17.689.411, sedangkan untuk pengeluaran 

peternak yang menggunakan konsentrat jenis super yaitu sebesar Rp. 4.646.520. 

Selanjutnya dalam biaya sarana produksi terdapat biaya onggok. Onggok 

merupakan limbah sisa dari pengolahan singkong, yang dapat digunakan sebagai 

pakan tambahan untuk ternak. onggok yang dikeluarkan oleh peternak sapi perah 

selama satu tahun yaitu sebanyak Rp. 3.148.145 untuk biaya onggok. 



Kemudian dalam biaya eksplisit selanjutnya terdapat biaya penyusutan 

peralatan dan kandang. Penyusutan peralatan disini merupakan penyusutan 

peralatan yang masa pakainya bisa melebihi dari satu masa produksi. Dalam 

usaha ternak sapi perah menggunakan berbagai macam peralatan diantaranya 

seperti  ember, karpet, lampu, milkcan, sepatu boot, tali sapi dan kandang.  Untuk 

mengetahui besarnya biaya penyusutan peralatan dan kandang usaha ternak sapi 

perah selama satu tahun dapat diketahui pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 14. Biaya Penyusutan Peralatan dan Kandang 

Alat Nilai (Rp) 

Ember 110.477 

Karpet 1.749.706 

Lampu 25.164 

Milkcan 119.856 

Sepatu Boot 239.672 

Tali Sapi 29.398 

Kandang 1.122.063 

Total 3.764.336 

Untuk menghitung besarnya biaya penyusutan masing masing alat dan 

kandang, dapat diketahui dengan cara harga baru dari alat maupun kandang 

tersebut dikurangi dengan harga jual pada akhir umur alat maupun kandang 

kemudian dibagi dengan umur ekonomis alat atau kandang.  Berdasarkan Tabel 

diatas biaya penyusutan tertinggi terdapat pada penyusutan karpet sapi yaitu 

sebesar Rp. 1.749.706, hal tersebut disebabkan oleh harga karpet yang dinilai 

cukup tinggi yaitu mencapai Rp. 450.000 unitnya, tetapi umur penggunaan 

karpet dinilai tidak terlalu lama karena rata-rata umur ekonomis karpet 

kebanyakan hanya mencapai 1 hingga 1,5 tahun bahkan ada juga peternak yang 

setiap 6 bulan sekali mengganti karpetnya, tetapi sebagian besar peternak masih 

menggunakan karpet yang sudah rusak karena harga karpet yang dinilai cukup 



tinggi bagi peternak. Karpet diletakan pada bagian lantai kandang supaya sapi 

tidak bersentuhan secara langsung pada kandang.  

Biaya eksplisit selanjutnya yaitu terdapat biaya tenaga kerja luar keluarga, 

biaya tenaga kerja luar keluarga yaitu biaya untuk membayar tenaga kerja yang 

berasal dari luar keluarga. Berikut adalah rincian biaya tenaga kerja luar keluarga 

untuk usaha ternak sapi perah selama satu tahun :  

Tabel 15. Biaya Tenaga Kerja Luar Keluarga 

Uraian Pekerjaan HKO Biaya TKLK (Rp) 

Memberi Rumput 0,68 34.286  

Memberi Konsentrat 0,68 34.286  

Memberi Minum 0,68 34.286  

Membersihkan Kandang 0,68 34.286  

Memerah  0,68 34.286  

Mengumpulkan Susu  3,08 154.286  

Mencari Rumput 3,08 154.286  

Total 9,60  480.000  

Pada umumnya peternak banyak menggunakan tenaga kerja dalam 

keluarga, akan tetapi beberapa peternak ada yang menggunakan tenaga kerja luar 

keluarga, dalam penggunaan tenaga kerja luar keluarga sebagian peternak ada 

yang hanya menggunakan untuk merumput, dan membersihkan kandang. 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rerata total untuk upah tenaga 

kerja luar keluarga selama satu tahun yaitu sebesar Rp. 480.000, upah yang 

diberikan yaitu sebanyak Rp. 1.200.000 /bulan. Rendahnya nilai biaya tenaga 

kerja dalam keluarga disebabkan oleh hanya dua peternak saja yang 

menggunakan tenaga luar keluarga.  

Selain biaya tenaga kerja luar keluarga dalam biaya eksplisit terdapat biaya 

pembelian peralatan, biaya pembelian peralatan merupakan biaya yang 

dikeluarkan oleh peternak untuk membeli peralatan yang dalam satu kali masa 



produksi bisa membeli sebanyak dua kali atau lebih, berikut adalah tabel biaya 

pembelian peralatan yang dikeluarkan oleh peternak : 

Tabel 16. Biaya Pembelian Alat 

Jenis 

Peralatan 

Jumlah 

Kepem

ilikan 

Umur 

ekonomis 

(Bulan) 

Harga 

(Rp) 

Jumlah Pembelian 

dalam satu masa 

produksi (Unit) 

Jumlah 

(Rp) 

Lap 3 4 2.500 9 22.500 

Sabit 2 6 35.000 4 140.000 

Sapu Lidi 3 3 7.000 12 84.000 

Saringan 3 2 2.500 18 45.000 

Sikat 1 6 15.767 2 31.533 

Total 323.033 

Berdasarkan diatas dapat diketahui bahwa untuk biaya pembelian alat 

tertinggi yaitu terdapat pada biaya pembelian sabit, hal tersebut dikarenakan rata 

– rata peternak memiliki sabit sebanyak 2 unit dengan umur ekonomis selama 6 

bulan, hal tersebut mengakibatkan peternak selama satu masa produksi bisa 

menghabiskan biaya untuk membeli sabit sebanyak Rp. 140.000.  

Biaya lain-lain merupakan biaya selain dari biaya saprodi, penyusutan dan 

biaya tenaga kerja luar keluarga. Biaya lain-lain dalam usaha ternak sapi perah 

antara lain adalah biaya transportasi, biaya listrik, biaya air, biaya vaselin, dan 

Dana Kesehatan Ternak (DKT). Berikut adalah rincian dari biaya lain-lain yang 

dari peternak sapi perah selama satu tahun  : 

Tabel 17. Biaya Lain - Lain 

Jenis Biaya Jumlah Biaya Lain-lain (Rp) 

Transportasi / Bahan bakar 3.040.056 

Listrik 391.600 

Air / PAM 315.349 

Vaselin / Minyak Perah 157.500 

Dana Kesehatan Ternak 1.609.394 

Total 5.513.899 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa biaya lain-lain tertinggi 

yaitu biaya Transportasi atau Bahan Bakar sebesar Rp.3.040.056, tingginya 



biaya transportasi disebabkan hampir semua peternak banyak menggunakan 

kendaraan bermotor yaitu sepeda motor sebagai kendaraan untuk mobilitas 

dalam menunjang usaha ternak sapi perah yang dimilikinya. Penggunan sepeda 

motor sangatlah berperan penting dalam menunjang usaha ternak sapi perah, 

sebab peternak menggunakan sepeda motor untuk berbagai macam kegiatan 

seperti mencari rumput, mengumpulkan susu, hingga mengambil konsentrat 

sehingga otomatis biaya transportasi yang dikeluarkan oleh peternak akan 

semakin besar. Kemudian untuk biaya tertinggi selanjutnya diikuti oleh Dana 

Kesehatan Ternak (DKT) yaitu sebesar Rp. 1.609.394, biaya listrik yaitu sebesar 

391.600, biaya air sebesar 315.349, dan biaya vaselin yaitu sebesar Rp. 157.500.  

Kemudian dari masing masing biaya yang termasuk pada biaya eksplisit, 

akan di akumuasikan menjadi Total Biaya Eksplisit (TEC), berikut adalah tabel 

rincian mengenai Total Biaya Eksplisit : 

Tabel 18. Total Biaya Eksplisit 

Biaya Eksplisit Jumlah (Rp) Persentase (%) 

Sarana Produksi 25.484.056 72 

Tenaga Kerja Luar Keluarga 480.000 1 

Penyusutan Alat dan Kandang 3.396.336 10 

Pembelian Alat 323.033 1 

Biaya lain-lain 5.513.899 16 

Total Biaya Eksplisit 35.197.324 100 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa biaya tertinggi terdapat 

pada biaya sarana produksi yaitu sebesar Rp. 25.484.056 atau sebesar 72% dari 

keseluruhan total biaya eksplisit. Besarnya biaya produksi disebabkan oleh 

tingginya penggunaan konsentrat, penggunaan konsentrat bertujuan unutk 

memberi nutrisi pada sapi sehingga diharapkan produksi susu yang dihasilkan 

akan meningkat. 

b. Biaya Implisit 



Biaya Implisit merupakan biaya yang secara tidak nyata dikeluarkan oleh 

peternak namun tetap diperhitungkan supaya dapat diperoleh sebuah 

keuntungan.  

Dalam usaha ternak sapi perah biaya implisit yang digunakan hanyalah 

biaya tenaga kerja dalam keluarga, dan biaya hijauan. Tenaga kerja dalam 

keluarga merupakan tenaga kerja yang berasal dari dalam keluarga yang 

biasanya dilakukan oleh suami, istri, maupun anak. Biaya tenaga kerja dalam 

keluarga dikeluarkan oleh peternak secara tidak nyata setiap melakukan uraian 

pekerjaan yang dilakukan. Selain mengurangi penggunaan biaya tenaga kerja, 

penggunaan tenaga kerja dalam keluarga juga perencanaan kadang bisa dibuat 

dan dilaksanakan dengan baik karena tenaga kerja masih mampu ditangani oleh 

tenaga kerja dalam keluarga (Fauzan, 2012). Berikut adalah uraian penggunaan 

tenaga kerja dalam keluarga dalam usaha ternak sapi perah :  

Tabel 19. Biaya Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Keluarga  

Uraian Kegiatan TKDK (HKO) Biaya (Rp) 

Memberi Rumput 49,93  2.496.701  

Memberi Konsentrat 56,02   2.800.868  

Memberi Minum 22,31  1.115.278  

Membersihkan Kandang 82,81   4.140.729  

Memerah 58,06  2.903.125  

Mengumpulkan Susu 25,74 1.287.076  

Mencari Rumput 85,80   4.290.000  

Total 380,68  19.033.778  

Dalam usaha ternak sapi perah, hampir semua peternak melibatkan 

anggota keluarganya. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir pengeluaran 

biaya tenaga kerja. Berdasarkan tabel diatas biaya tenaga kerja dalam keluarga 

tertinggi yaitu terdapat pada biaya merumput, hal tersebut disebabkan karena 

waktu untuk mencari rumput cukup lama lama yaitu berkisar antara 2 hingga 3,5 

jam, tergantung terhadap jumlah pekerjanya. Biasanya kegiatan untuk merumput 



banyak dilaksanakan hanya oleh tenaga kerja laki-laki seorang diri, tetapi ada 

sebagian peternak yang ketika mencari rumput banyak dibantu oleh istri maupun 

anaknya.  

Kegiatan mencari rumput biasanya dilaksanakan setelah mengumpulkan 

susu yaitu pada pukul 07.30 pagi hingga pukul 11.30 selama setiap hari, akan 

tetapi ada juga peternak yang melaksanakan kegiatan mencari rumput selama 2 

hari sekali. Hal ini disebabkan karena pada saat mencari rumput peternak 

sekaligus mencari cadangan hijauan untuk hari selanjutnya.   

Kemudian untuk tenaga kerja dalam keluarga yang membutuhkan sedikit 

waktu yaitu untuk mengumpulkan susu, karena kegiatan ini hanya mengangkut 

susu yang sudah diperah menuju Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) dengan 

menggunakan bantuan alat transportasi atau ditempuh dengan jalan kaki, 

kegiatan pengumpulan susu dilaksanakan 2 kali dalam setiap hari dengan jadwal 

pagi hari yaitu dimulai dari jam 06:15 – 07:45, kemudian untuk sore hari yaitu 

dimulai dari jam 05:30 – 17:30. 

Kemudian biaya implisit selanjutnya yaitu biaya hijauan, biaya hijauan 

merupakan biaya yang dikeluarkan untuk hijauan yang digunakan oleh peternak 

untuk kebutuhan sapinya. Hijauan merupakan makanan pokok dari sapi perah 

sebab hijauan memberikan energi kepada sapi perah. Dapat diketahui bahwa 

jumlah hijauan yang digunakan oleh peternak selama satu tahun yaitu sebanyak 

48.322,8 kg dengan biaya Rp.300 /kg, jadi total biaya hijauan yang dikeluarkan 

peternak yaitu sebanyak Rp. 14.496.850. Dengan rata – rata peternak 

menghabiskan hijauan sebanyak 42 kg/hari/ternak. Kemudian dari masing 

masing biaya yang termasuk pada biaya implisit, akan di akumuasikan menjadi 



Total Biaya Implisit, berikut adalah tabel rincian mengenai Total Biaya Implisit 

: 

Tabel 20. Total Biaya Implisit 

Biaya Implisit Jumlah Persentase (%) 

Biaya Tenaga Kerja 

Dalam Keluarga 

19.033.078 57 

Biaya Hijauan 14.496.850 43 

Total Biaya Implisit 33.530.628 100 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa biaya tertinggi dalam biaya 

eksplisit merupakan biaya TKDK hal tersebut disebabkan karena tenaga kerja 

dalam keluarga lebih meluangkan waktunya lebih banyak untuk mengurus usaha 

ternak yang dimiliki, hal tersebut menyebabkan tingginya HKO untuk TKDK 

sehingga nilai pada biaya TKDK akan semakin besar.  

c. Biaya Total 

Biaya total merupakan hasil dari akumulasi Total Biaya Eksplisit dan Total 

Biaya Implisit. Total biaya eksplisit merupakan hasil akumulasi dari masing – 

masing biaya eksplisit, dalam penelitian ini terdapat biaya sarana produksi, biaya 

tenaga kerja luar keluarga, biaya penyusutan alat dan kandang, biaya pembelian 

alat, dan biaya lain – lain. Sedangkan untuk Total Biaya Implisit merupakan 

akumulasi dari masing – masing biaya eksplisit, dalam penelitian ini terdapat 

biaya hijauan dan biaya tenaga kerja dalam keluarga. Berikut merupakan rincian 

dari biaya total : 

  



Tabel 21. Total Biaya Usaha Ternak Sapi Perah 

Jenis Biaya Jumlah (Rp) Persentase 

Total (%) 

Biaya Eksplisit :   

Sarana Produksi 25.484.056 37,1 

Tenaga Kerja Luar Keluarga   480.000 0,7 

Penyusutan Alat dan Kandang 3.396.336 4,9 

Pembelian Peralatan 323.033 0,5 

Biaya lain-lain 5.513.899 8,0 

Biaya Implisit :   

Biaya Tenaga Kerja Dalam 

Keluarga 

19.033.778 21,1 

Biaya Hijauan 14.496.850 27,7 

Total 68.727.952 100 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk pengeluaran 

tertinggi yaitu terdapat pada Total Biaya Implisit  yaitu sebesar Rp. 35.197.324  

atau 51,2 % dari keseluruhan total biaya, tingginya nilai dari total biaya 

eksplisit disebabkkan oleh besarnya penggunaan biaya sarana produksi 

khususnya biaya konsentrat dan biaya tenaga kerja luar keluarga. Sedangkan 

untuk biaya implisit yang dikeluarkan yatu sebesar Rp. 33.530.628 atau 48,8 

% dari keseluruhan total biaya, tingginya nilai dari total biaya implisit 

disebabkan oleh besarnya biaya tenaga kerja dalam keluarga dan biaya hijauan.  

2. Analisis Penerimaan 

Penerimaan merupakan hasil yang didapatkan oleh peternak dari hasil 

produksi ternak sapi perah yang dijalankannya. Penerimaan dapat diketahui 

dengan cara mengkalikan hasil produksi dengan harga jual yang diterima oleh 

peternak sapi perah. Berikut adalah tabel rincian dari penerimaan usaha ternak 

sapi perah : 

  



Tabel 22. Penerimaan Hasil Penjualan Susu 

Bulan Produksi Susu 

(kg) 

Harga susu 

(Rp) 

Penerimaan (Rp) 

Januari 

1. Periode 1 

2. Periode 2 

 

399,1 

428,7 

 

4.735 

4.796 

 

1.889.844 

2.055.833  

Februari 

1. Periode 1 

2. Periode 2 

 

384,8 

336,8 

 

4.806 

 

 

1.849.483  

1.608.924  

Maret 

1. Periode 1 

2. Periode 2 

 

384 

412,6 

 

4.782 

4.784 

 

1.836.270  

2.016.854  

April 

1. Periode 1 

2. Periode 2 

 

388,2 

390,2 

 

4.819 

4.808 

 

1.871.053  

1.876.086  

Mei 

1. Periode 1 

2. Periode 2 

 

390,6 

416,3 

 

4.711 

4.578 

 

1.839.799  

1.906.026  

Juni 

1. Periode 1 

2. Periode 2 

 

398,3 

385,6 

 

4.674 

4.684 

 

1.861.613 

1.806.336  

Juli 

1. Periode 1 

2. Periode 2 

 

431,8 

445,4 

 

4.740 

4.652 

 

2.046.794  

2.071.979  

Agustus 

1. Periode 1 

2. Periode 2 

 

416,5 

417,1 

 

4.878 

4.932 

 

2.031.641  

2.056.762  

September 

1. Periode 1 

2. Periode 2 

 

417,8 

417,1 

 

4.928 

4.666 

 

2.058.595  

1.895.396  

Oktober 

1. Periode 1 

2. Periode 2 

 

419,2 

406,3 

 

4.684 

4.753 

 

1.963.698  

2.097.828  

November 

1. Periode 1 

2. Periode 2 

 

404,1 

389,5 

 

4.760 

4.849 

 

1.923.623  

1.888.871  

Desember 

1. Periode 1 

2. Periode 2 

 

394,5 

417,3 

 

5.993 

5.009 

 

1.969.983 

2.090.271  

Total 9725,0 47.938.736 

Sumber: Milk Treatment, Koperasi Bandung Selatan, 2019.  

Berdasarkan tabel diatas  dapat diketahui bahwa rata-rata penerimaan total 

peternak sapi perah dari penjualan susu pada tahun 2018 yaitu sebesar 

Rp.47.938.736, nilai penerimaan tersebut tidak terlepas dari bervariasinya 



produksi susu peternak setiap periode dikalikan dengan bervariasinya harga susu 

yang diterima oleh peternak setiap periodenya.  

Harga susu ditentukan oleh banyaknya kandungan bakteri yang 

terkandung pada susu, untuk mengetahui tingkat cemaran mikroba pada susu 

segar dinyatakan sebagai angka Total Plate Count (TPC), tinggi rendahnya TPC 

pada susu dapat berpengaruh pada harga susu segar. Untuk penentuan harga 

KPBS Pangalengan memberikan harga dasar susu paling rendah yaitu sebesar 

Rp. 4100 /kg, harga dasar tersebut akan terus meningkat seiringan terjadinya 

peningkatan kualitas produk, dimana kualitas produk dalam hal ini adalah susu 

sapi segar, akan berpengaruh pada harga jualnya (Susanawati & Fauzan, 2019) 

Kemudian selanjutnya adalah rincian dari tabel penerimaan hasil 

penjualan diluar susu. Penjualan diluar susu meliputi penjualan ternak seperti 

sapi perah, sapi dara, pedet, dan sapi afkir yang didapat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 23. Penerimaan Non Susu Anggota Daerah Cipanas 

Penjualan Ternak Penerimaan (Rp) 

Sapi Perah 1.533.333 

Sapi Afkir 5.615.833 

Dara 2.316.667 

Pedet 2.345.000 

Total 11.810.833 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata penerimaan total 

responden peternak sapi perah anggota daerah cipanas KPBS Pangalengan 

adalah sebesar Rp. 11.810.833, dimana rata-rata nilai penerimaan terbesar 

didapat dari penjualan sapi afkir yaitu sebesar 5.615.833. Hal tersebut 

disebabkan karena kebanyakan peternak banyak yang menjual sapi afkir yang 

diakibatkan oleh terserang oleh penyakit ataupun cacat ketika sedang melahirkan 

anaknya, tidak hanya itu nilai sapi afkir cenderung lebih tinggi dibandingkan 



nilai penjualan pedet dan dara, sebab sapi afkir terhitung atas sapi dewasa 

dimana jika dijual sapi tersebut nilainya cukup tinggi tergantung atas penyebab 

afkir sapi tersebut, jika sapi afkir yang dijual hanya sudah tidak produktif 

menghasilkan susu maka nilai jualnya cukup tinggi yaitu berkisar Rp.10.000.000 

hingga Rp.15.000.000. Setelah diketahui penerimaan dari penjualan susu dan 

penjualan ternak, dapat diketahui total penerimaan dari usaha ternak sapi perah, 

berikut adalah tabel total penerimaan : 

Tabel 24. Total Penerimaan Usaha Ternak Sapi Perah 

Jenis Penerimaan Penerimaan (Rp) Persentase (%) 

Penjualan Susu 47.938.736 80 

Penjualan Ternak 11.810.833  20 

Total 59.749.569 100 

Berdasarkan diatas  dapat dketahui bahwa total penerimaan yang diterima 

oleh peternak yaitu mencapai Rp.59.749.569 dimana penerimaan tersebut tidak 

terlepas dari kontribusi penjualan susu dan penjualan ternak. 

3. Analisis Pendapatan 

Analisis pendapatan merupakan selisih atas penerimaan dengan total biaya 

eksplisit. Pada penelitian ini yang termasuk pada biaya eksplisit meliputi biaya 

sarana produksi, penyusustan alat dan kandang, tenaga kerja luar keluarga, dan 

biaya lain-lain. Pendapatan inilah yang kemudian akan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya (Fauzan, 2014). Berikut adalah total pendapatan 

yang diterima oleh peternak pada tabel dibawah : 

Tabel 25. Pendapatan Peternak Sapi Perah  

Uraian Nilai (Rp) 

Total Penerimaan 59.749.569 

Total Biaya Eksplisit 35.197.324 

Pendapatan 24.552.245 



Nilai produksi setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan akan didapatkan nilai pendapatan usaha ternak. Semakin tinggi 

pendapatan yang diterima, maka usaha ternaknya dapat dikatakan lebih berhasil 

secara ekonomi (Fauzan, 2016). Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 

rata-rata total pendapatan selama satu tahun yaitu sebesar Rp. 24.552.245 atau 

Rp. 2.046.020 untuk setiap bulannya. Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui 

bahwa penerimaan yang diterima oleh peternak anggota cipanas KPBS 

Pangalengan yaitu lebih rendah dari nilai Upah Minimum Regional yaitu sebesar 

Rp. 2.678.028, hal tersebut menandakan bahwa pendapatan yang diperoleh 

peternak sangatlah rendah sehingga mengakibatkan peternak harus hidup dengan 

segala kecukupan. Hasil tersebut sesuai dengan Anindyasari, dkk (2015) bahwa 

pendapatan dari usaha ternak sapi perah di Kecamatan Banyumanik, Getasan, 

dan Cepogo yaitu sebanyak Rp. 1.070.131, Rp. 1.345.852, dan Rp. 1.514.953 

untuk setiap bulannya. 

4. Analisis Keuntungan  

Analisis keuntungan adalah selisih dari nilai penerimaan dengan total 

biaya yang terdiri atas total biaya eksplisit ditambah dengan total biaya implsit. 

Keuntungan juga dapat diketahui dengan cara mengurangi total pendapatan 

dengan total biaya implisit, biaya implisist yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu biaya tenaga kerja dalam keluarga. Berikut adalah rincian keuntungan yang 

digambarkan pada tabel dibawah : 

Tabel 26. Keuntungan Peternak Sapi Perah  

Uraian Nilai (Rp) 

Pendapatan 24.552.245 

Total Biaya Implisit 33.530.628  

Keuntungan - 8.978.383 



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya keuntungan yang 

diperoleh peternak adalah sebesar Rp. - 8.978.383. Dapat diketahui 

bahwasannya keuntungan dari usaha ternak sapi perah itu nilainya negatif atau 

peternak mengalami kerugian sebesar Rp. 748.199 untuk setiap bulan hal, 

tersebut terjadi jika peternak memperhitungkan tenaga kerja dalam keluarga dan 

hijauan yang digunakan. Besarnya keuntungan yang diterima oleh peternak 

sangat dipengaruhi oleh besarnya total biaya implisit yang dipengaruhi oleh nilai 

tenaga kerja dalam keluarga dan biaya hijauan jika diuangkan. Terjadinya 

kerugian terhadap peternak disebabkan oleh kepemilikan usaha ternak sapi perah 

yang masih cenderung tradisional karena rata-rata kepemilikan sapi laktasi 

hanya mencapai 2,6 ekor. 

Hasil ini serupa pada Nurseno (2014), menyatakan bahwa dari hasil 

analisis usaha ternak sapi perah anggota kelompok peternak sapi perah (KPSP) 

Karyo Ngremboko, Banyuwangi, Jawa Timur diperoleh bahwa sebanyak 6 

orang dengan skala kepemilikan ternak 1 hingga 3 ekor mengalami kerugian 

sebesar Rp.502.113/bulannya. 

 


