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Beternak sapi perah adalah salah satu usaha yang berada di kecamatan Getasan kabupaten 

Semarang. Usaha ternak sapi perah bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dari hasil 

penjualan. Permasalahan penelitian ini adalah apakah ada pengaruh biaya bahan baku, biaya 

bahan penolong, biaya tenaga kerja dan biaya peralatan terhadap pendapatan peternak sapi perah 

di kecamatan Getasan kabupaten Semarang baik secara parsial maupun simultan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja dan 

peralatan terhadap pendapatan peternak sapi perah di kecamatan Getasan kabupaten Semarang 

secara simultan maupun parsial. 

Populasi penelitian ini adalah peternak sapi perah di kecamatan Getasan sebanyak 973 

peternak. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random proportional sample sehingga 

diperoleh peternak yang berjumlah 91 peternak. Variabel independen  adalah biaya bahan baku, 

biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja dan biaya peralatan dan dependen adalah pendapatan. 

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan kuesioner. Data yang 

dikumpulkan dianalisis menggunakan,regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis uji 

parsial (t) dan uji simultan (F). 

Hasil  penelitian  dengan uji simultan (Fhitung) menunjukkan biaya bahan baku, bahan 

penolong, tenaga kerja dan peralatan mempengaruhi pendapatan sebesar 3,060 dengan taraf 

signifikan 0,03 sedangkan uji parsial (thitung) menunjukkan pengaruh biaya bahan baku terhadap 

pendapatan sebesar 2,303 dengan taraf signifikan 0,046, bahan penolong sebesar 1,945 dengan 

taraf signifikan 0,013, tenaga kerja sebesar 4,629 dengan taraf signifikan 0,00 dan peralatan 

sebesar 2,616 dengan taraf signifikan 0,011. 

Simpulan penelitian ini adalah pengaruh biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja 

dan peralatan terhadap pendapatan peternak sapi perah kecamatan Getasan kabupaten Semarang 

sebesar 73,8% dan sisanya 26,2% dijelaskan oleh variabel lain. Dalam penelitian ini dapat 

disarankan kepada para peternak hendaknya lebih memperhitungkan besarnya biaya-biaya yang 

digunakan dengan cara melakukan pembukuan rutin agar setiap saat dapat mengetahui seberapa 

besar pengeluaran supaya hasil produksi bisa ditingkatkan, bagi penelitian selanjutnya 

hendaknya menggunakan variabel yang belum diteliti pada penelitian ini, sehingga diharapkan 

dapat diketahui variabel lain yang mempengaruhi pendapatan peternak sapi perah. 


