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ABSTRAK 

 Sapi perah merupakan komoditas peternakan yang mempunyai potensi 

untuk dikembangkan diIndonesia. Produksi susu yang dihasilkan dalam negeri 

baru mampu mencukupi 1/3 permintaan dalam negeri sehingga sebagian susu 

harus diimpor. Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, merupakan salah satu 

sentra produksi susu segar. Permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar 

petani di wilayah ini adalah rendahnya produktivitas susu yaitu sekitar 8-10 liter 

per hari sehingga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap produksi susu serta menganalisis pendapatan ternak sapi 

perah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan jumlah 

responden sebanyak 44 orang peternak yang berada di Kecamatan Cikajang 

Kabupaten Garut. Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling dalam menentukan peternak yang sesuai untuk dijadikan 

responden.  

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masa laktasi, hijauan, air dan 

tenaga kerja merupakan faktor yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

produksi susu sapi perah. Berdasarkan hasil analisis juga diketahui nilai R/C rasio 

atas biaya tunai sebesar 1,64 dan R/C rasio atas biaya total sebesar 1,25. 

Kata Kunci: : sapi perah, faktor produksi, pendapatan usahaternak. 

 

ABSTRACT 

 This study is to analyze the factors that influence milk production in dairy 

cattle in Garut Regency. This research was carried out on dairy farming in 

Cikajang District, Garut Regency. The method used in the study is a survey 

method, data collection is done by census. 

 The results of this study indicate the average milk production of FH dairy 

cows in Cikajang District is 9.78 liters / day / head. The production of dairy cows 

in Cikajang Subdistrict is still insufficient compared to the average amount of FH 

dairy milk production, which is 10 liters / day / head. Multiple linear regression 

analysis shows the coefficient of determination (R2) of 0.968 means that 79.90% 

of milk production of dairy cows is influenced by variations in the number of 

cows, forage prices, concentrate prices, labor costs and IB technology, while 

20.1% is determined by other variables not examined. Tests using ANOVA show 

that simultaneous the number of cows, and IB technology have a significant effect 

and a positive relationship on milk production. While forage prices, concentrate 

prices, labor wages have a negative effect on milk production in dairy cows in 



Cikajang District, Garut Regency. Milk production has a significant effect on the 

profits of dairy cattle with a magnitude of influence of 55.6%. 

 Farmers need to increase the quantity and quality of feed (forage, 

concentrate) so that the productivity of cow's milk increases, training on 

preservation and processing of feed for farmers should be held to anticipate the 

price of forage and concentrate to rise, farmers can use their own processed feed. 

Keywords:  Milk Production, Dairy Cattle, Number of Calf, Number of Cows, 

Forage Prices, Concentrate Prices, Labor Wages, IB Technology, 

Benefits of Dairy Cattle 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Permasalahn yang dihadapi dalam usaha ternak sapi perah terbagi dalam 

tiga sektor yaitu hulu, tengah dan hilir. Permasalahan di sektor hulu antara lain 

paroduktivitas masih rendah, kurang nya ketersedian sapi perah, biaya pakan 

tinggi, skala pemilikikan kecil, mutu sumber daya manusia masih rendah dan 

belum mampu memanfaatkan perkembangan teknologi. Permasalahan di sektor 

tengah meluputi teknis budidaya, ketersedian lahan untuk produksi pakan 

menurun, konversi lahan pertanian ke non pertanian, modal usaha perbangkan 

masih rendah sereta kerja sama lintas sektoral belum terpandu. Permasahan di 

sektor hilir antara lain harga susu segar dan konsumen masih rendah dan tidak 

setabi (Mandaka dan Hutagaol, 2005 hal 191-208). 

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Garut sebagaimana tercantum pada 

Lampiran 1, Kabupaten Garut menempati urutan kedua penghasil susu dan 

Hijauan pakan ternak dengan jumlah pakan ternak di provinsi jawa barat, 

ketersediaan pakan yang tinggi nampaknya belum sebanding dengan tingkat 

produktivitas susu sapi perah di Kabupaten Garut. Hal itu dapat di lihat dari data 

di atas yang menggambarkan masih tergolong rendahnya produksi susu sapi perah 

di Kabupaten Garut pada tahun 2015 sebesar 48.292 liter. 

Tersedianya sumberdaya atau bahan baku merupakan salah satu aspek 

penting dalam produksi yang juga biasa di sebut dengan faktor produksi. Sebagai 

mana hal nya dalam ekonomi petanian maka faktor produksi dapat di 

klasifikasikan ke dalam empat bagian yaitu; jumlah sapi perah, pakan ternak yang 

tersedia, jumlah tenaga kerja serta teknologi yang di pakai. 

Kecamatan Cikajang membentang seluas 68,50 km2, yang terdiri atas tiga 

belas desa. Desa tajuk memiliki wilayah terluas yaitu seluas 12,36 km2 atau 

sebesar 18,78% dari luas wilayah kecamatan Cikajang keseluruhan. Iklim di 

kecamatan Cikajang adalah Tropis, akan tetapi Kecamatan Cikajang bersuhu 

udara relatif sejuk.selama tiga tahun terakhir terjadi kenaikan ataupun penurunan 

cukup tinggi di Kecamatan Cikajang. 

Berdasarkan Badan Pemeriksa Statistik Kabupaten Garut, 2015 bahwa 

daerah penghasil susu terbesar Ada di Kecamatan Cikajang hal itu berbanding 

lurus dengan jumlah sapi perah yaitu 6.798 ekor, dengan jumlah sapi perah 

terkecil berada di desa cihurip dengan kepemilikan 16 ekor sapi perah dengan 

rata-rata kepemilikan sapi perah sebesar 2-3 ekor. Kecamatan Cikajang pada 



tahun 2015 menjadi Kecamatan dengan jumlah sapi perah terbesar yaitu 

sebesar 6.798 ekor sapi perah dengan rata-rata kepemilikan 3-5 ekor. 

Usaha peternakan sapi perah keluarga memberikan keuntungan 

jika jumlah sapi perah yang di perlihara minimal 6 ekor, walaupun tingkat 

efisien dapat di capai dengan minimal pengusahanya 2 ekor dengan rata-

rata produksi susu sebanyak 15 liter /hari (Iptek Net, 2015;6). Peternakan 

sapi perah yang terdapat di Kabupaten Garut umumnya skala kepemilikan 

ternak sapi perah rata-rata 1-4 ekor sehingga dengan skala kepemilikan 

yang rendah ini memberikan dampak sosial ekonomi khususnya terhadap 

pendapatan/keuntungan peternak. Pendapatan yang rendah akan 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemampuan peternak dalam 

mengelola usahanya 

Salah satu cara untuk meningkatakan produksi ternak sapi perah 

yang berupa susu adalah dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi 

yang berupa jumlah sapi, pakan ternak, jumlah tenaga kerja dan 

teknologi secara optimum. Penggunan faktor produksi secara optimum 

akan memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan output produksi 

yang optimum. 

Kecamatan Cikajang berada dalam Kabupaten Garut yang sebagian 

besar penduduk bermata pencahrian di bidang pertanian dan perternakan 

sapi perah yang mayoritas sapi perah yang berjenis Fresian Holstien. 

Peternak sapi perah di Kecamatan Cikajang rata rata kepemilikan sapi 

perahnya sebanyak 3-6 ekor tiap peternak. Dengan jumlah rata rata 

kepemilikan 3-6 sapi perah tiap perternaknya, hal itu menjadi salah satu 

alas an Kecamatan Cikajang di katakana menjadi sentra susu sapi perah di 

Kabupaten Garut. 

Keberadaan jumlah peternak sapi perah di Kecamatan Cikajang 

pada tahun 2015 sebanyak 1.214 peternak pertumbuhan jumlah peternak di 

Kecamatan Cikajang cenderung rendah tingkat produktivitas ternak yang 

tergolong rendah dapat di sebabkan oleh kurangnya modal usaha, serta 

pengetahuan atau keterampilan peternak yang mencangkup aspek produksi 

pemberian pakan, pengelolahan hasil pasca panen, pemerahan, sanitasi dan 

pencegahan penyakit. Pengetahuan petani mengenai aspek tataniaga masih 

harus di tingkatkan sehingga keuntungan yang di peroleh sebanding 

dengan pemeliharanya.Keuntungan tersebut dapat terjadi jika peternak 

memliki manajemen yang baik meningkatkan usaha, meningkatkan 

frekuensi pemerahan, memberikan pakan yang cukup dan berkualitas. 

Peternak di tuntut mampu menekan biaya produksi sehingga dapat 

keuntungan yang lebih maksimal di dalam usaha ternak sapi perahnya, 

Rusdiana dan Wahyuning (2009) C.D.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produksi susu pada 

usaha ternak sapi perah yang meliputi jumlah sapi perah, pakan ternak, 

tenaga kerja, dan teknologi yang di pakai. Sehingga penggunaan faktor-

faktor produksi tersebut harus di laksanakan secara efektif dalam usaha 

ternak sapi perah hal itu bertujuan untuk mendapatkan output produksi 

yang optimum. 



Faktor-faktor produksi yang di miliki peternak umumnya memiliki jumlah 

yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut di sisi lain peternak juga ingin 

meningkatkan produksi ternak sapinya. Kondisi ini menuntut peternak untuk 

menggunakan faktor-faktor produksi yang dapat mempengaruhi output dari usaha 

ternak sapi perah secara efektif dengan penerapan teknologi baik pada proses 

tatalaksana pemeliharaan maupun penerapan teknologi produk hasil peternakan 

sapi perah, hal itu dapat meningkatkan output dari usaha ternak sapi perah yang 

berupa susu perah. 

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kondisi usaha ternak sapi perah di Kecamatan Cikajang Kabupaten 

Garut yang mempunyai produksi sapi perah di lokasi penelitian oleh karena itu, 

penelitian ini berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu sapi 

perah dan penerapan teknologi terhadap keuntungan usaha ternak sapi perah di 

Kabupaten Garut”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana deskripsi sapi perah, pakan ternak tenaga kerja dan teknologi 

terhadap produksi di Kecamatan Cikajang ?  

2. Teknologi apa yang dilaksanakan oleh petenak sapi perah di Kabupaten Garut 

3. Seberapa besar pengaruhi penggunaan faktor produksi yang berupa jumlah 

sapi perah, jumlah pakan ternak, jumlah tenaga kerja dan teknologi terhadap 

usaha ternak sapi perah di Kecamatan Cikajang. 

3.3. TujuanPenelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang 

akan di capai dalam penelitian ini adalah  : 

1. Mendeskripsikan sapi perah, pakan ternak, tenaga kerja dan teknologi 

terhadap produksi susu sapi perah di Kecamatan Cikajang. 

2. Mengetahui teknologi yang dilaksanakan oleh petenak sapi perah di 

Kabupaten Garut 

3. Menganalisi pengaruh penggunaan faktor produksi yang berupa jumlah 

bakalan, jumlah sapi perah, harga pakan hijauan pakan ternak, harga 

konsentrat, upah tenaga kerja dan teknologi terhadap usaha sapi perah di 

Kecamatan Cikajang 

3.4. Kegunaan Penelitian 

A. Kegunaan Akademis 

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan informasi dan 

bahan kajian tentang masalah-masalah peternakan dan khusunya ternak 

sapi perah di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. 

2. Hasil penelitian ini dapat di pakai sebagai bahan bacaan akademis dan 

perbandingan bagi penelitian salanjutnya. 

B. Kegunaan Praktis 

1. Memberikan pengetahuan dalam rangka meningkatkan pemahaman 

pada masalah-masalah peternakan yang berkaitan dengan analisis 

faktor-faktor produksi pada usaha ternak sapi perah.  

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada semua 

pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. 



 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode yang Digunakan 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Cikajang Kabupaten 

Garut. Pemilihan tempat ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa 

Kecamatan Cikajang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki 

jumlah populasi sapi perah terbanyak yang ada di Kabupaten Garut. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peternak yang ada di 

Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut yang memiliki sapi perah. Jumlah 

rumah tangga pemelihara ternak di Kecamatan Cikajang pada tahun 2018 

berjumlah 1.214 orang. Untuk keperluan penelitian jumlah sampel yang 

akan diambil ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut: 

n = 
N

1+N (e2)
 

Keterangan : 

n  : jumlah sampel 

N  : jumlah populasi 

e   : kesalahan yang ditolerir (0.15) 

 n =  
1.214

1+1.214(0,152)
 =  

1.214

27,34
= 44  

Jadi sampel yang digunakan adalah 44 orang peternak sapi perah 

yang ada di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. 

 

 
3.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel dalam penelitian ini meliputi: 

1. Bibit/bakalan sapi adalah bibit sapi perah yang berumur 1-2 tahun, baik 

lokal maupun impor dan sepasang gigi serinya sudah tanggal, diukur 

dalam satuan ternak (ST). 

2. Jumlah sapi yang diternak adalah banyaknya sapi yang dibudidayakan 

responden, diukur dalam satuan ternak (ST). 

3. Harga hijauan adalah jumlah harga yang dibutuhkan untuk makanan 

sejumlah sapi yang diternak yang berupa hijauan pakan ternak (HPT) yang 

dinornalkan dengan harga output, diukur dalam satuan rupiah per ekor 

dalam 1 (satu) tahun 

4. Harga konsentrat adalah jumlah harga yang dibutuhkan untuk makanan 

sejumlah sapi yang diternak yang berupa konsentrat yang dinornalkan 

dengan harga output, diukur dalam satuan rupiah per ekor dalam 1 (satu) 

tahun. 

5. Upah tenaga kerja adalah jumlah harga yang dibutuhkan untuk membayar 

sejumlah tenaga kerja selama dalam pemeliharaan budidaya tersebut 



berdasarkan harian ongkos kerja (HOK) yang dinormalkan dengan harga 

output, diukur dalam satuan rupiah per ekor dalam 1 (satu) tahun. 

6. Teknologi inseminasi buatan adalah peternak budidaya sapi perah dengan 

sistem perkawinan menggunakan teknologi IB dan non IB, diukur dalam 

skala nominal setiap responden skala 1 = IB : 0 = non IB. 

7. Produksi susu adalah jumlah air susu yang dihasilkan oleh seekor ternak 

sapi perah selama satu kali periode laktasi. Diukur dalam satuan liter per 

ekor sapi dalam 1 (satu) tahun. 

8. Keuntungan peternak adalah selisih nilai output yang diproduksi 

(penerimaan output yang dijual dan tidak dijual) dengan nilai biaya total 

produksi (TC eksplisit: semua pengeluaran yang benar-benar dikeluarkan 

dan TC imlpisit: nilai input yang dimiliki peternak sendiri, yang dilibatkan 

dalam proses produksi) yang dinormalkan dengan harga output. Diukur 

dalam satuan rupiah per ekor sapi dalam 1 (satu) tahun. 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dilapangan berupa 

wawancara dengan peternak sapi perah di lokasi penelitian yang berpedoman pada 

daftar pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan 

data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari berbagai instansi. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data dengan terjun langsung ke 

lapangan untuk mengamati secara langsung objek yang diteliti. 

Untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung kelancaran 

penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa cara yaitu kusioner dan 

interview/ wawancara (terlampir). 

 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Analisis regresi linear berganda 

 Dalam menganalisa data faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu 

sapi perah dapat dilihat dengan menggunakan Model Pendekatan Teknik 

Ekonometri dengan menggunakan analisis regresi linear berganda yaitu analisis 

tentang hubungan atau pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel 

bebas) terhadap variabel terikat dan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk 

memasukkan lebih dari satu variabel prediktor dengan model penduga (Siregar, 

2013). Model digambarkan sebagai berikut:  

Ŷ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + μ 

Keterangan: 

Ŷ (Y : topi) : produksi susu  yang dipengaruhi berbagai faktor dalam memelihara 

ternak sapi sapi perah (liter/tahun) 

a : koefisien Intercept (konstanta) 

b1 b2 b3 b4 b5 b6 : koefisien regresi 

X1 : jumlah bibit/bakalan ternak sapi yangn dipelihara (satuan ternak) 



X2 : skala atau jumlah ternak sapi yang dipelihara (satuan ternak) 

X3 : jumlah hijauan pakan ternak (kg/hari) 

X4 : jumlah konsentrat (kg/hari) 

X5 : jumlah tenaga kerja (orang) 

X6 : teknologi IB/non IB 

 

3.5.2 Analisis Korelasi 

1. Uji Signifikasi 

Menguji tingkat signifikansikorelasi antara variabel Y dengan variabel I 

setelah r diperoleh, kemudian disubstitusikan ke dalam rumus yang 

dikemukakan oleh Nana Sudjan (2001:377): 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
√𝑛−2
𝑟

√1−𝑟2
 

Keterangan : 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = nilai t hitung 

r = koefisien korelasi hasil r hitung 

n = jumlah responden 

Kriteria pengujian terhadap uji dua pihak dengan dk = (n-3) pada tingkat 

signifikansi 95% diperoleh kriteria sebagai berikut : 

Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻𝑜 ditolak  dan 𝐻𝑖 diterima 

Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻𝑜 ditolak  dan 𝐻𝑖 diterima 

2. Uji koefisien determinasi 

Koefisien determinasi (KD) dipergunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel Y terhadap I. Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut : KD = 𝑟2 x 100% 

 

3.5.3 Uji Hipotesis 

1. Uji-t 

Uji-t ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial.  

 

1. Uji-F 

Uji-F ini digunakan untuk menguji keberartian koefisien regresi secara 

bersama-sama/simultan, dengan uji hipotesis (Ghozali, 2005): 

 

2. Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R2 merupakan suatu 

ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik 

tidaknya regresi yang diestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut 

dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang diestimasi dengan 

data sesungguhnya.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.5 Deskripsi Variabel Penelitian 

 Deskripsi dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hal-hal 

yang berkaitan dengan variabel penelitian yang diperoleh dari kuesioner 



 

 

 

 

sejumlah 41 responden yang dinormalkan dengan satuan jumlah meliputi: 

jumlah bibit/bakalan, jumlah sapi, jumlah hijauan, jumlah konsentrat, 

jumlah tenaga kerja dan teknik inseminasi buatan. 

 

a. Jumlah Bibit/Bakalan 

 Deskripsi jumlah bibit dalam penelitian ini adalah banyaknya 

bibit sapi perah yang dijadikan modal awal dalam proses usaha 

peternakan sapi perah. Diukur dalam satuan ternak per ekor sapi dalam 

satu tahun, tertera dalam Tabel 14: 

 Tabel 14. Jumlah bibit/bakalan sapi perah  

Jumlah Bibit Ternak 

(ekor) 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

( % ) 

< 3 6 13,64 

3 - 5 35 79,55 

> 5 3 6,81 

Jumlah 44 100,00 

 Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2019 

  Tabel 14 di atas menjelaskan bahwa dari 44 responden penelitian 

ini, 6 orang (13,64%) memiliki bibit kurang dari 3 ekor,  33 orang 

memiliki 3 sampai dengan 5 ekor dan 5 orang memiliki bibit diatas 

5 ekor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan bibit 

antara 3 sampai dengan 5 ekor. 

  

b. Jumlah Sapi 

 Deskripsi jumlah sapi dalam penelitian ini adalah banyaknya sapi 

yang dibudidayakan responden. Diukur dalam satuan ekor, tertera dalam 

Tabel 15: 

Tabel 15. Jumlah Sapi Responden 

Jumlah Sapi  Jumlah Persentase 

(ekor) (orang) (%) 

 < 3  6  13,64 

 3 – 5 30 68,18 

> 5 8 18,18 

Jumlah  44 100  

 Sumber: Data primer diolah, 2019 

 Tabel 15 di atas menjelaskan bahwa dari 44 responden responden 

penelitian ini, 6 orang (13,64%) memiliki ternak kurang dari 3 ekor, 30 

orang (68,18%) memiliki 3 ekor sampai dengan 5 ekor dan 8 orang 

memiliki jumlah ternak lebih dari 5 ekor. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa sebagaian besar responden memiliki ternak antara 3 

ekor sampai dengan 5 ekor . 

 

c. Harga Hijauan Pakan Ternak 

 Deskripsi harga hijauan dalam penelitian ini adalah jumlah harga 

yang dibutuhkan untuk makanan sejumlah sapi yang diternak yang 



berupa hijauan pakan ternak (HPT) yang dinormalkan dengan harga 

output. Diukur dalam satuan rupiah per ekor sapi, tertera dalam Tabel 16: 

 

 

Tabel 16. Harga Hijauan Pakan Ternak di Kecamatan Cikajang 

Harga Hijauan Pakan Ternak Jumlah Persentase 

(Rp) (orang (%) 

3650000 - 3723000 11  25 

3796000 - 3869000 8  18,18 

3942000 -4015000 12  27,27 

4088000 - 4453000 13  29,55 

Jumlah 44   

  Sumber: Data primer diolah, 2019 

 Tabel 16 di atas menjelaskan bahwa dari 44 responden, peternak 

dengan harga hijauan antara RP.3.650.000,- sampai dengan 

Rp.3.723.000,- sebanyak 11 orang (25%): harga hijauan antara 

RP.3.796.000,- sampai dengan Rp. 3.869.000,- sebanyak 8 orang 

(18,18%; harga hijauan antara Rp.3.942.000,- sampai dengan 

Rp.4.015.000,- sebanyak 12 orang (27,27%) dan harga hijauan antara 

Rp.4.088.000 sampai dengan Rp.4.453.000,- sebanyak 13 orang 

(29,55%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki proporsi harga hijauan pakan ternak per ekor sapi, 

antara Rp.4.088.000 sampai dengan Rp.4.453.000,- sebanyak 13 orang 

(29,55%). 

 

d. Harga Konsentrat 

 Deskripsi harga konsentrat dalam penelitian ini adalah jumlah 

harga yang dibutuhkan untuk makanan sejumlah sapi yang diternak 

yang berupa konsentrat yang dinormalkan dengan harga output. Diukur 

dalam satuan rupiah per ekor sapi, tertera dalam Tabel 16. 

Tabel 17. Harga Konsentrat di Kecamatan Cikajang Tahun 2019 

Harga Konsentrat Jumlah Persentase 

(Rp) (orang (%) 

3832500 - 3960250 6 13,64 

4088000 - 4471250 12 27,27 

4599000 - 4790625 10 22,73 

5110000 - 5429375 9 20,45 

5748750 - 6387500 7 15,91 

Jumlah 44 100 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

 

 Tabel 17 di atas menjelaskan bahwa dari 44 responden, peternak 

dengan harga konsentrat antara Rp. 3.832.500,- sampai dengan 

Rp.3.960.250,- sebanyak 6 orang (13,64%), harga konsentrat antara 



Rp.4.088.000,- sampai dengan Rp.4.471.250,- sebanyak 12 orang 

(27,27%); harga konsentrat antara Rp.4.599.000,- sampai dengan 

Rp.4.790.625,- sebanyak 10 orang (22,73%); harga konsentrat antara 

Rp.5.110.000,- sampai dengan Rp.5.429.375,- sebanyak 9 orang 

(20,45%) dan harga konsentrat antara Rp.5.748.750,- sampai dengan 

Rp.6.387.500,- sebanyak 7 orang (15,91%). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki proporsi harga 

konsentrat per ekor sapi selama satu tahun, antara Rp.4.088.000,- sampai 

dengan Rp.4.471.250,- sebanyak 12 orang (27,27%). 

 

e. Upah Tenaga Kerja  

 Deskripsi upah tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah jumlah 

harga yang dibutuhkan untuk membayar sejumlah tenaga kerja 

selama dalam pemeliharaan budidaya yang dinormalkan dengan harga 

output. Diukur dalam satuan orang per ekor dalam 1 (satu) tahun, 

dalam Tabel 18 : 

Tabel 18. Upah Tenaga Kerja 

Upah Tenaga Kerja Jumlah Persentase 

(Rp) (orang (%) 

17400 - 25800 14 31,82 

34800 - 42600 17 38,63 

43000 - 47900 6 13,64 

51100 - 60000 7 15,91 

Jumlah 44 100 

  Sumber: Data primer diolah, 2019 

  Tabel 18 di atas menjelaskan bahwa dari 44 responden pada 

penelitian ini, peternak dengan upah tenaga kerja antara Rp.17.400,- sampai 

dengan Rp.25.800,- 14 orang(31,82%); peternak dengan upah kerja 

antara Rp.34.800,- sampai dengan Rp.42.600,- sebanyak 17 orang 

(38,63%): peternak dengan upah kerja antara Rp.34.000,- sampi dengan 

Rp.47.900,- sebanyak 6 orang (13,64%): dan peternak dengan upah 

kerja antara Rp.51.100,- sampai dengan Rp.60.000,- sebanyak 7 orang 

(15,91%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki proporsi upah tenaga kerja per ekor sapi, antara 

Rp.34.800,- sampai dengan Rp.42.600,- sebanyak 17 orang (38,63%).  

 

f. Teknologi Inseminasi Buatan 

 Deskripsi teknologi inseminasi dalam penelitian ini adalah 

peternak budidaya sapi potong dengan menggunakan sistem teknologi 

Inseminasi Buatan (IB) dan non IB. Diukur dalam skala nominal setiap 

responden, skala 1 = IB ; 0 = non IB, tertera dalam Tabel 19: 

Tabel 19. Penerapan Teknologi IB  

Variabel Responden Persentase (%) 

Non IB 6 13,64 



 

 

IB 38 86,36 

Total 99 100,0 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

 Tabel 19 di atas menjelaskan bahwa dari 44 responden dengan 

sistem teknologi non IB sebanyak 6 responden atau 13,64% dan IB 

sebanyak 38 responden atau 86,36%. Hal ini berarti bahwa dalam 

penelitian ini responden dari peternak sapi potong dengan teknologi IB. 

g. Keuntungan Peternak 

 Deskripsi keuntungan peternak dalam penelitian ini adalah selisih 

nilai output yang diproduksi (Penerimaan output yang dijual dan tidak 

dijual) dengan nilai biaya total produksi (TC eksplisit: semua pengeluaran 

yang benar-benar dikeluarkan dan TC implisit: nilai input yang dimiliki 

petani sendiri, yang dilibatkan dalam proses produksi). Diukur dalam 

satuan rupiah per ekor sapi dalam satu tahun, tertera dalam Tabel 20: 

Tabel 20. Keuntungan Peternak Sapi Perah di Kecamatan Cikajang 

Keuntungan Peternak Jumlah Persentase 

(Rp) (orang) (%) 

3759700 - 5494200 4 9,09 

6170150 - 6949950 8 18,18 

7088400 - 7915350 12 27,27 

8255825 - 8769200 9 20,46 

9073875 - 10422600 11 25 

Jumlah 44 100 

  Sumber: Data primer diolah, 2019 

  Tabel 20 di atas menjelaskan bahwa dari 44 responden, 

peternak dengan keuntungan antara Rp.3.759.700,- sampai dengan 

Rp.5.494.500,- sebanyak 4 orang (9,09%); keuntungan antara 

Rp.6.170.150,- sampai dengan Rp.6.949.950,- sebanyak 8 orang 

(18,18%); keuntungan antara Rp.7.088.400,- sampai dengan 

Rp.7.915.350,- sebanyak 12 orang (27,27%); keuntungan antara 

Rp.8.255.825,- sampai dengan Rp.8.769.200,- sebanyak 9 orang 

(20,46%); dan keuntungan antara Rp.9.073.875,- sampai dengan 

Rp.10.422.600,- sebanyak 11 orang (25%). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki proporsi 

keuntungan ternak sapi perah yaitu antara Rp.7.088.400,- sampai 

dengan Rp.7.915.350,- sebanyak 12 orang (27,27%).  

 

4.1.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 Untuk mengetahui pengaruh jumlah pedet, jumlah sapi, jumlah 

hijauan pakan ternak, jumlah konsentrat, jumlah tenaga kerja dan 

teknik inseminasi terhadap produksi susu sapi perah di Kecamatan 

Cikajang Kabupaten Garut, maka digunakan analisis regresi linier 

berganda. Hasil uji tertera pada Tabel 21 berikut: 

Tabel 21. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  



No Nama Variabel 
Koefisien  Standart 

t-hitung Prob. 
Regresi Error 

1 Jumlah bakalan /ekor (X1) 0,0031 0,07 0,044 0,964 

2 Jumlah sapi/ekor  (X2) 0,047 0,039 1,708 0,034 

3 harga Hijauan/rp (X3) -0,025 0,033 -7,371 0,045 

4 harga Konsentrat/rp (X4) -0,202 0,044 -4,662 0 

5 Jumlah tenaga kerja/hok (X5) -0,070 0,126 -5,546 0,582 

6 Teknologi IB/dosis (X6) 0,795 0,127 6,246 0 

7 Konstanta 5,327 1,078 4,937 0 
      

  

 

R² 

 

0,827       

  Adjusted R² 0,799     

  F-hitung 29,594     

  F-tabel 2,165     
      

Sumber: Data primer diolah, 2019 

 Berdasarkan hasil analisis regresi berganda tersebut dapat disusun 

model persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 5,327 + 0,047X1 – 0,025X2 – 0,202X3 -  0,070X4 + 0,795X5  

1). Uji-F 

 Uji-F ini digunakan untuk menguji keberartian koefisien regresi 

secara bersama-sama/ simultan. Nilai F hitung menunjukkan bahwa 

variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

F hitung sebesar 29,594 lebih besar dari F tabel sebesar 2,165  (F-tabel : 

α = 0,05, df1 = 5, df2 = 93 ) atau nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih 

kecil dari α = 0,05 

2). Koefisien Determinasi (R2 ) 

 Koefisien determinasi dapat mengukur seberapa dekatkah garis 

regresi yang diestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien 

determinasi ini mencerminkan seberapa besar variasi variabel dependen 

dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dari hasil regresi di atas 

diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,827, hal ini menunjukkan bahwa 

variabel jumlah pedet, Jumlah sapi, Harga hijauan, Harga konsentrat, 

Upah tenaga kerja dan Teknik inseminasi mempengaruhi variabel 

Keuntungan peternak sebesar 82,7%, sedangkan sisanya 17,3% 

dijelaskan oleh variasi variabel lain diluar model penelitian ini. 

 

3). Uji-t 

 Jumlah pedet/bakalan (X1) mempunyai nilai t-hitung sebesar 0,044 

lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,662 atau nilai probabilitas sebesar 0,964 lebih 

besar dari 0,05, dengan demikian jumlah pedet tidak berpengaruh signifikan secara 

statistik terhadap produksi susu (Y). Jumlah sapi (X2) mempunyai nilai t-hitung 

sebesar 1,708 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,662 atau nilai probabilitas 

sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05, dengan demikian jumlah sapi berpengaruh 



signifikan positif secara statistik terhadap produksi susu (Y). Harga hijauan (X3) 

mempunyai nilai t-hitung sebesar -7,371 lebih kecil dari –t-tabel sebesar -1,661 

atau nilai probabilitas sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05, dengan demikian 

harga hijauan berpengaruh signifikan negatif secara statistik terhadap 

produksi susu (Y). Harga konsentrat (X4) mempunyai nilai t-hitung sebesar -

4,662 lebih kecil dari –t-tabel sebesar -1,661 atau nilai probabilitas sebesar 

0,000 lebih kecil dari 0,05, dengan demikian harga konsentrat berpengaruh 

signifikan negatif secara statistik terhadap produksi susu (Y). Upah tenaga 

kerja (X5) mempunyai nilai t-hitung sebesar – 5,546 lebih kecil dari –t-tabel 

sebesar -1,661 namun nilai probabilitas sebesar 0,582 lebih besar dari 0,05, 

dengan demikian upah tenaga kerja berpengaruh signifikan negatif secara 

statistik terhadap produksi susu (Y). Teknik inseminasi (X6) mempunyai 

nilai t-hitung sebesar 6,246 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,661 atau nilai 

probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dengan demikian teknik 

inseminasi berpengaruh signifikan positif secara statistik terhadap produksi 

susu (Y).. Dari aspek kesesuaian tanda menunjukkan bahwa pada variabel 

independen yang diestimasi, dengan arah yang berbeda-beda, oleh karena itu 

sangat sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Kecuali jumlah bibit/bakalan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1) Hasil penelitian menunjukkan rata-rata produksi susu sapi perah FH di 

Kecamatan Cikajang yaitu 9,78 liter/hari/ekor, pakan ternak terdiri dari hijauan 

dan konsentrat dengan jumlah rata-rata 25 kg/ekor/hari dengan harga Rp.400,-/kg 

untuk hijauan dan 5 kg/ekor/hari dengan harga Rp.3500,-/kg untuk konsentrat. 

2) Teknologi yang dilaksakan oleh peternak sapi perah di Kabupaten Garut yaitu 

teknologi IB (Inseminasi Buatan). 

3) Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh signifikan dan hubungan  positif 

terhadap produksi susu sapi perah yaitu jumlah sapi dan teknologi IB, 

sedangkan yang mempunyai pengaruh signifikan dan hubungan negatif 

terhadap produksi susu sapi perah yaitu harga hijauan pakan ternak, harga 

konsentrat sedangkan faktor jumlah pedet/bakalan dan biaya tenaga kerja 

tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap produksi susu sapi perah. 

 

5.2. Saran 

1) Perlu adanya pelatihan-pelatihan tentang pengawetan dan pengolahan 

pakan bagi peternak untuk mengantisipasi harga hijauan dan konsentrat 

naik, bisa menggunakan pakan hasil olahan sendiri, peternak perlu 

meningkatkan kuantitas dan kualitas pakan (hijauan, konsentrat ) agar 

produktivitas susu sapi meningkat. 

2) Pembinaan secara intensif baik dari pihak KUD maupun kelompok ternak 

dengan memberikan informasi dan pengetahuan tentang IB, sehingga 

dapat meningkatkan produktivitas tenak. 

3) Pemberian pakan berupa konsentrat, hijauan dan ampas tahu harus 

dilakukan dengan takaran yang benar (bukan asal-asalan) karena hal ini 



akan berdampak pada pemborosan biaya pakan mengingat ketiganya 

mempunyai nilai persentase biaya yang paling besar 
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