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SARI 

Panjaitan, Christina. 2011.”Pengaruh Biaya Bahan Baku, Bahan Penolong, 

Tenaga Kerja Dan Peralatan”. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dra. Murwatiningsih,M.M, II. 

Moh.Khoiruddin, SE, M.Si 

Kata Kunci : Pendapatan, Biaya Bahan Baku, Bahan Penolong, Tenaga 

Kerja dan Peralatan  

 

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. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pembangunan pertanian 

adalah melalui pendekatan sistem agribisnis, yang mencakup berbagai sub-sektor 

mulai dari pra-produksi sampai dengan pemasaran hasil pertanian. Secara 

konseptual sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas atau kegiatan 

mulai dari pengadaan, penyaluran sarana produksi sampai dengan pemasaran 

produk yang dihasilkan oleh usahatani dan agroindustri yang terkait. Salah satu 

bidang agribisnis yang telah dikembangkan adalah di sektor peternakan.  

Berdasarkan sistem agribisnis, aktivitas subsektor peternakan tidak hanya 

dipandang sebagai kegiatan budaya masyarakat pedesaan yang hanya berfungsi 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih dipandang sebagai integrasi 

bisnis untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidup masyarakat yang berbudaya. 

 Ditinjau dari aspek ekonomi, kegiatan sektor peternakan memerlukan suatu 

perencanaan yang berorientasi pada usaha, tindakan dan keputusan peternak 

hakikatnya berorientasi pada upaya memaksimalkan keuntungan atau upaya 

meminimalkan biaya (Arief dan Hanaswi, 2003:10).  

Usaha ternak sapi perlu dibina menjadi usaha yang makin efisien dan 

mampu berkembang, agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka 

lapangan kerja dan makin mampu meningkatkan perannya dalam penyediaan 
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barang dan jasa serta berbagai komponen, baik untuk keperluan pasar dalam 

negeri maupun pasar luar negeri. Salah satu keistimewaan dari usaha ternak sapi 

adalah sebagian besar populasi kegiatan usaha ini berada di daerah pedesaan 

sehingga jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa tenaga kerja yang semakin 

meningkat serta luas tanah garapan pertanian yang relatif berkurang, Usaha ternak 

ini merupakan alternatif jalan keluarnya. Oleh karena itu peternakan merupakan 

salah satu alat guna memajukan perekonomian pedesaan.  

Sebagian besar para peternak mempunyai tujuan untuk memperoleh 

pendapatan yang akan diterimanya dari hasil penjualan produksi secara maksimal 

dan berusaha meningkatkannya terus menerus. Tujuan ini dapat direalisir apabila 

hasil produksi dapat dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Akan tetapi 

tidak semua hasil produksi  yang terjual selalu menghasilkan laba..  

Menurut Boediono (2001:89), yang dimaksud dengan pendapatan para 

pengusaha adalah  hasil penjualan outputnya dan bertujuan mendapatkan 

keuntungan. Dalam kegiatan perusahaan, keuntungan ditentukan dengan cara 

mengurangi berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. 

Biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran bahan baku, bahan penolong, 

pembayaran upah tenaga kerja, sewa tanah dan depresiasi peralatan atau 

bangunan. Analisis pendapatan dilakukan guna untuk mengetahui berapa jumlah 

pendapatan yang dapat dihasilkan dalam kegiatan usahanya. Analisis pendapatan 

dapat berfungsi untuk mengukur keberhasilan pengusaha dalam kegiatan usaha 

yang dilakukannya.  
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Menurut Jurnal  Jayaweera, Ruwandepika, Kenderagama, Fernando dan 

Thotawathte  (2007:24) yang berjudul “Analysis Of Cost On Income Milk 

Production Ratnapura District ” berdasarkan hasil penelitian dinyatakan  bahwa 

biaya hewan, biaya pakan, biaya tenaga  kerja, biaya kerugian dari kematian, 

penyusutan bangunan dan peralatan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

peternak. Jika variabel  biaya tersebut dikelola dengan baik dan cara ekonomis, 

hasil produksi dapat ditingkatkan, biaya produksi akan menurun dan pendapatan 

petani susu dapat ditingkatkan.  

Ada berbagai faktor biaya produksi  yang harus dipertimbangkan peternak 

sapi perah untuk menjalankan kegiatan usaha beternak diantaranya adalah biaya 

bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja dan biaya peralatan. 

Manajemen biaya–biaya produksi  yang baik akan berpengaruh terhadap 

pendapatan peternak sendiri. 

Bahan baku dan bahan penolong merupakan bahan yang membentuk bagian 

yang menyeluruh produk jadi. Biaya bahan baku dan penolong dapat dibebankan 

secara langsung kepada produk karena observasi fisik dapat dilakukan untuk 

mengukur kuantitas yang dikonsumsi oleh setiap produk (Simamora,1999:36).  

Untuk mengolah semua bahan produksi tidak lepas dari peranan tenaga kerja dan 

peralatan yang digunakan. 

Faktor tenaga kerja dan peralatan memegang peranan penting dalam 

berbagai macam dan jenis serta tingkat kegiatan produksi. Dalam kegiatan 

produksi tidak lepas dari tenaga kerja dan peralatan karena yang sangat dominan 

untuk melancarkan kegiatan produksi hingga memperoleh hasil yang baik. Untuk 
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memperoleh hasil produksi yang baik maka perlu di perhatikan tenaga kerja dan 

peralatan yang digunakan (Mutiara, 2010:17) 

Sapi perah laktasi merupakan bahan utama yang akan menghasilkan hasil 

produksi yang akan dijual. Produksi susu sapi perah akan berbeda-beda tergantung 

jenis sapinya. Pada umumnya jenis sapi perah di Indonesia adalah sapi Peranakan 

Frisien Holstein  (PFH) yang rata-rata menghasilkan susu sekitar 10–15 liter 

perhari pada  satu ekor sapi. Untuk menghasilkan kuantitas susu yang banyak dan 

kulaitas baik tergantung dari asupan nitrisi yang dikonsumsi ternak. Semakin baik 

nutrisi makanan yang diberikan kepada sapi perah makan semakin besar kuantitas 

susu yang dihasilkan (Rafandi, 2003:13).  

Analisis biaya bahan penolong yang terdiri dari biaya pakan hijauan, pakan 

tambahan dan obat-obatan perlu diperhatikan karena mempengaruhi tingkat 

pendapatan peternak itu sendiri. Pada umumnya biaya yang banyak 

dikeluarkankan para peternak untuk pembelian bahan pakan tambahan berupa 

konsentrat jadi. Harga bahan pakan ternak sapi perah seperti konsentrat relatif 

tinggi dan mengalami kenaikan. Harga pakan tambahan ini  memang berfluktuasi 

mengikuti naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pasalnya, 

konsentrat sebagai komponen pakan unggas masih merupakan barang impor. 

Sebaliknya jagung, komponen pakan lainnya, justru kini diekspor ke Amerika 

untuk bahan biodiesel.  

Tingginya harga bahan pakan seperti konsentrat dan adanya pembelian 

pakan utama ternak yaitu hijau-hijauan seperti kacang-kacangan dan rerumputan 

yang segar dari petani, akan mengakibatkan pengeluaran (biaya) pakan yang lebih 
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besar, padahal para peternak berharap  biaya yang dikeluarkan makin sedikit dan 

pendapatan yang mereka peroleh makin besar. 

Beternak sapi perah membutuhkan tenaga kerja yang ulet dan memiliki skill 

yang baik dalam memelihara dan memerah sapi. Seorang pemerah susu sapi  tidak 

bisa asal dipindah tangankan karena cara, perilaku, dan tindakan akan berbeda-

beda. maka peternak yang memiliki tenaga kerja akan berusaha mempertahankan 

pekerjanya meskipun terjadi peningkatan upah diakibatkan meningkatnya 

kebutuhan seorang tenaga kerja. Peralatan yang digunakaan perlu juga 

diperhatikan karena akan berpengaruh pada kondisi fisik sapi dan kualitas susu 

diproduksi. Dalam hal pemerahan, seorang peternak perlu menggunakan peralatan 

dalam keadaan bersih dan kondisi yang baik mulai dari proses sampai penjualan 

susu. Penggunaan peralatan yang kualitasnya baik, biasanya lebih tahan lama 

pemakaianya dibandingkan dengan kualitas peralatan biasa meskipun pembelian 

peralatan dengan kualitas baik memiliki harga yang lebih mahal, tapi nilai 

ekonomisnya akan lebih tahan lama. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan usaha peternak harus 

meningkatkan kinerja pengelolaan usahanya, seperti pemanfaatan biaya-biaya 

produksi secara optimal, penggunaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan, 

penigkatan jumlah hasil produksi. Dengan semua proses ini maka akan 

menentukan tingkat pendapatan setiap peternak itu sendiri.  

Berdasarkan observasi awal (Tabel 1.1) yang telah dilaksanakan kepada 15 

peternak di kecamatan Getasan bahwa selisih pendapatan dan biaya para peternak 

beraneka ragam untuk perhitungan satu ekor sapi laktasi, ada 3 peternak yaitu 
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Bakdi, Priyanto dan Rini memperoleh pendapatan di bawah pendapatan rata-rata 

dan mengeluarkan biaya di atas dari  biaya rata-rata, ini berarti peternak 

mengeluarkan biaya yang besar namun memperoleh pendapatan yang kecil 

sehingga mengalami kerugian, 6 peternak  yaitu Suyitno, Marsiah, Riyanto, 

Ruslan, Tukini dan Nyoto memperoleh pendapatan di bawah pendapatan rata-rata 

dan mengeluarkan biaya di bawah biaya rata-rata, ini berarti keempat peternak ini 

sudah berhasil meminimalkan biaya namun belum memperoleh pendapatan 

maksimal.  

Ada 4 peternak yaitu Sugiyanto, Suparno, Hariayanto, Sudiharjo Bejo, 

memperoleh pendapatan di atas rata-rata dan mengeluarkan biaya di atas rata-rata, 

hal ini berarti para peternak  memperoleh pendapatan yang besar dan pengeluaran 

biaya yang besar juga dan 2 peternak yaitu Supriyadi, Harun Purwanto 

memperoleh pendapatan di atas rata-rata dan mengeluarkan biaya di bawah rata-

rata, hal ini berarti kedua peternak ini sudah berhasil meminimalkan biaya dan 

memperoleh pendapatan yang maksimal.  
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Tabel 1.1 

Data Rata-Rata  Biaya Bahan Baku, Bahan Penolong , Biaya Peralatan, Biaya Tenaga Kerja Dan  

Pendapatan Peternak Sapi Perah Per Satu Ekor Ternak Kecamatan Getasan  

Tahun  2010 

Sumber : Data Primer yang diolah 
 

No Nama 
Biaya Bahan 
Baku  (Rp) 

Biaya Bahan 
Penolong (Rp) 

Biaya 
Tenaga 

Kerja ( Rp) 

Biaya Peralatan 
( Rp) 

Total Biaya 

Rata-rata 
hasil 

susu/sapi 

dlm 1 hari 
( ltr) 

Rata-rata 
harga jual 

susu per liter 
(Rp) 

Hasil Penjualan 
Susu ( 300hari) 

Rp 

Pendapatan 
(Rp) 

1 Supriyadi    4,109,589       225,000       999,990          90,450  
           

5,425,029  12 2700             9,720,000       4,294,971  

2 Suyitno    2,465,753     3,010,110       300,000          89,333  
           

5,865,196  10 2700             8,100,000       2,234,804  

3 Sugiyanto    2,630,100     5,887,900       150,000          36,989  
           

8,704,989  15 2700           12,150,000       3,445,011  

4 Bakdi    2,054,795     8,442,000       999,990          80,412  
         

11,577,197  10 2700             8,100,000     (3,477,197) 

5 Suparno    2,054,795     6,600,000       750,000          74,629  
           

9,479,424  13 2700           10,530,000       1,050,576  

6 Hariayanto    2,753,425     4,630,000  

         

150,000                67,124  

           

7,450,549  13 2700           10,530,000       3,079,451  

7 Marsiah    2,876,712     3,900,000  
         

150,000           79,000  
           

6,855,712  8 2700             6,480,000        (375,712) 

8 Harun Purwanto    3,267,500     3,010,110       150,000        201,335  
           

6,628,945  10 2700             8,100,000       1,471,055  

9 Priyanto    3,800,000     3,960,000    1,500,000          89,000  

           

9,349,000  10 2700             8,100,000     (1,249,000) 

10 Riyanto    4,109,589       550,000       150,000          80,152  
           

4,889,741  8 2700             6,480,000       1,590,259  

11 Ruslan    3,800,000     3,124,000       300,000          89,333  
           

7,313,333  8 2700             6,480,000        (833,333) 

12 Sudiharjo Bejo    2,054,795     5,887,900    1,500,000          36,989  

           

9,479,684  13 2700           10,530,000       1,050,316  

13 Tukini    2,054,795     3,010,110       200,000          80,412  
           

5,345,317  9.5 2700             7,695,000       2,349,683  

14 Nyoto    3,267,500       225,000       300,000          90,450  
           

3,882,950  10 2700             8,100,000       4,217,050  

15 Rini    2,630,100     5,500,000       750,000          67,555  

           

8,947,655  10 2700             8,100,000        (847,655) 
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Dilihat dari segi perhitungan pendapatan, ada 9 peternak memperoleh pendapatan 

di bawah pendapatan rata-rata yaitu Marsiah, Hariyanto dan Ruslan dengan selisih 

Rp 2.160.000, Suyitno, Bakdi, Nyoto dan Rini dengan selisih Rp 513.000, Tukini 

dengan selisih Rp 945.000 dan Priyanto dengan selisih Rp 243.000. Ini berarti 

banyak peternak belum berhasil untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal.  

Dari segi biaya, ada 7 peternak mengeluarkan total biaya  di atas dari biaya 

rata-rata seluruhnya yaitu Bakdi dengan selisih Rp4.164.216, Suparno dan 

Sudiharjo dengan selisih Rp 2.600.000, Priyanto dengan selisih Rp1.936.019, 

Sugiyanto dengan selisih Rp1.292.008, Rini dengan selisih Rp154.674 dan 

Hariyanto dengan selisih Rp 37.568, ini berarti peternak lebih dari 50% sudah 

meminimalkan biaya. 

 Sebagian peternak berusaha meminimalkan pengeluaran (biaya) yaitu 

menghasilkan bahan pakan hijauan sendiri, pembelian peralatan lebih sedikit 

karena masih banyak menggunakan peralatan yang masih layak digunakan  dan 

peternak telah mengikuti vaksinisasi secara gratis dari Koperasi yang bekerjasama 

dengan Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Semarang namun masih 

banyak peternak belum mampu mengolah biaya  dengan optimal sehingga 

pendapatan juga yang tidak memuaskan. Kenyataan ini bertentangan dengan Teori 

Jayaweera, Ruwandepika, Kenderagama, Fernando dan Thotawathte tentang 

pendapatan 

Fenomena lain yang terjadi di lapangan bahwa budidaya sapi perah 

kecamatan Getasan biasanya belum memperhatikan atau memperhitungkan 

bagaimana budidaya yang efektif dan efisien dengan memperhatikan kesesuaian  



9 
 

 
 

biaya produksi antara lain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya bahan 

penolong dan biaya peralatan yang dihabiskan dengan jumlah produksi yang 

dihasilkan. sehingga menyebabkan penghasilan para peternak  sapi perah sangat 

beraneka ragam. 

Melihat permasalahan yang telah terjadi lapangan  maka peneliti tertarik 

untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Biaya Bahan Baku, 

Bahan Penolong, Tenaga Kerja Dan Peralatan  Terhadap Pendapatan 

Peternak Sapi Perah Di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang”. 

Melalui penelitian ini nantinya akan dapat diketahui faktor-faktor biaya 

apa saja yang mempengaruhi pendapatan peternak sapi perah yang berguna bagi 

pembuatan perencanaan dan pengelolaan biaya yang mampu memaksimalkan 

pendapatan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Pendapatan usaha ternak sapi perah akan mudah diketahui apabila biaya-

biaya pokok untuk menghasilkan per liter susu murni dapat dihitung secara tepat. 

Faktor-faktor biaya produksi seperti pengeluaran untuk membeli bibit, pakan, 

obat-obatan, upah tenaga kerja, peralatan akan dikaitkan dengan pendapatan yang 

diperoleh dari penjualan hasil produksi  susu yaitu perkalian hasil susu perhari 

dengan harga jual berlaku. 

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang 

diambil dalam penelitian ini adalah  
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1) Bagaimana tingkat biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga 

kerja, biaya peralatan dan pendapatan peternak sapi perah di kecamatan 

Getasan kabupaten Semarang 

2) Adakah pengaruh biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja dan 

peralatan terhadap pendapatan peternak sapi perah di kecamatan Getasan 

kabupaten Semarang  secara parsial dan simultan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini untuk : 

1) Mengetahui tingkat biaya bahan baku,biaya bahan penolong, biaya tenaga 

kerja, biaya peralatan dan pendapatan peternak sapi perah di kecamatan 

Getasan kabupaten Semarang 

2) Mengetahui pengaruh biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja dan 

peralatan terhadap pendapatan peternak sapi perah di kecamatan Getasan 

kabupaten Semarang secara parsial  dan simultan. 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian di bidang peternakan khususnya ternak sapi perah,  

kegunaan (manfaat) yang diharapkan oleh penulis yaitu: 

1) Secara Teoritik/Akademis 
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a. Bagi akademisi/ pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai pengaruh biaya bahan baku, bahan penolong dan tenaga 

kerja dan peralatan terhadap pendapatan peternak sapi perah  sebagai bahan 

masukan dalam mengembangkan serta peningkatan pendapatan setiap 

periode tertentu. 

b. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian dapat digunakan sebagai implikasi 

lebih lanjut dalam memberikan informasi guna menciptakan peningkatan 

kemampuan pemahaman mengenai manajemen keuangan yang mengarah 

pada pendapatan hasil penjualan. 

c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

2) Secara Praktis 

a. Bagi Peternak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

mengenai pendapatan yang dipengaruhi oleh biaya bahan baku, biaya 

penolong, biaya tenaga kerja dan biaya peralatan sehingga dapat menjadi 

perhatian bagi para peternak sapi perah  dalam mengupayakan kemajuan dan 

perkembangan usaha peternakan di kabupaten  Semarang. 

b. Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Semarang, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan  informasi mengenai pendapatan yang 

dipengaruhi oleh biaya bahan baku, biaya penolong, biaya tenaga kerja dan 

biaya peralatan sehingga dapat menjadi perhatian bagi instansi  dalam 

membantu kemajuan dan perkembangan usaha peternakan sapi perah di 

kabupaten Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Pendapatan  

2.1.1 Pengertian Pendapatan 

Pendapatan  (income)  adalah hasil penjualan dari faktor-faktor produksi 

yang dimiliki terhadap sektor produksi (Boediono, 2001:158). Menurut Soekartawi 

(1999:54), pendapatan adalah penerimaan dari penjualan hasil produksi. 

Penerimaan merupakan perkalian antara produksi fisik dengan harga jual atau 

harga produksi.  Analisis pendapatan dilakukan guna untuk mengetahui berapa 

jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan dalam kegiatan  usahanya. Analisis 

pendapatan dapat berfungsi untuk mengukur keberhasilan pengusaha dalam 

kegiatan usaha yang dilakukannya. Pendapatan adalah keseluruhan penerimaan 

baik berupa uang maupun barang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri 

dengan jalan dinilai dengan sejumlah uang atas harga yang berlaku pada saat itu 

(Sukardi, 2007:20). 

Menurut pandangan  Accounting Terminologi Bulletin No. 2 (dalam buku 

Raahi, 2006:279) mendefinisikan pendapatan adalah sejumlah penerimaan berasal 

dari penjualan barang dan penyerahan jasa serta diukur dengan pembebanan yang 

dikenakan kepada pelanggan, klien atau penyewa yang disediakan bagi mereka. 

Pendapatan juga mencakup keuntungan dari penjualan atau pertukaran aktiva, 

bunga, deviden yang diperoleh dari investasi dan peningkatan lainnya dalam 

ekuitas pemilik kecuali yang berasal dari kontribusi dan penyesuain modal. Adam 

Smith dalam Nafarin (2007:54), berpendapat pengertian pendapatan (income) 
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adalah jumlah yang dapat dikonsumsi tanpa mengganggu capital. Hick 

memperjelas pengertian income ini dengan mengatakan bahwa income adalah 

jumlah yang dapat dikonsumsi seseorang dalam suatu periode tanpa 

mempengaruhi keadaan orang tersebut pada akhir periode dibandingkan dengan 

keadaan pada awal periode sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam 

Nafarin (2007:54) menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari 

manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu 

periode bila arus masuk itu mengkibatkan kenaikan ekuitas (capital) yang tidak 

berasal dari kontribusi modal. 

Tujuan pokok dijalankannya suatu usaha adalah untuk memperoleh 

pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usahanya. Pendapatan yang diterima 

adalah dalam bentuk uang, dimana uang adalah merupakan alat pembayaran atau 

alat pertukaran. Pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah seluruh uang yang 

diterima oleh individu atau organisai pada jangka waktu tertentu (biasanya satu 

tahun). Pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan 

dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau 

penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran. 

Menurut Hendriksen dalam  Raahi (2006:278) mengemukakan bahwa ada 

dua konsep tentang pendapatan yaitu: 

a) Konsep pendapatan yang memusatkan pada arus masuk (inflow) aktiva sebagai 

hasil dari kegiatan operasi perusahaan. Pendekatan ini menganggap pendapatan 

sebagai inflow of net asset. 
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b) Konsep pendapatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang dan 

jasa serta penyaluran konsumen atau produsen lainnya, jadi pendekatan ini 

menganggap pendapatan out flow of good and services. 

Berdasarkan beberapa pengertian pendapatan di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh 

seseorang baik itu berupa uang/barang dan jasa sebagai hasil kerja atau balas jasa. 

Menurut Harnanto dalam  Agung (2011:102) menyatakan bahwa analisis 

pendapatan penting dalam kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh 

setiap usahatani dengan berbagai pertimbangan dan motivasinya. Analisis 

pendapatan pada dasarnya memerlukan 2 keterangan pokok yaitu keadaan 

penerimaan dan keadaan pengeluaran (biaya produksi) selama jangka waktu 

tertentu. 

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan (Boediono, 2001:158) yaitu: 

a) Faktor-faktor produksi yang bersumber dari hasil investasi di tahun-

tahun  yang lalu seperti modal. 

b)  Harga per unit dari masing-masing faktor produksi.  

Harga faktor-faktor produksi (tanah, barang modal, tenaga kerja dan 

kepengusahaan) ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan 

untuk masing-masing faktor produksi. 

Menurut Hadi Saputro dalam Susyanti (2002:25) faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan adalah: 

a) Faktor Fisik yaitu suatu faktor yang berhubungan dengan alam 
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b) Faktor Teknis  yaitu faktor yang berhubungan dengan manusia yang 

berupa keahlian . 

c) Faktor Ekonomis yaitu faktor efisien penggunaan alat dan tenaga kerja 

termasuk didalamnya adalah penggunaan bahan tambahan atau tidak 

langsung (BOP). 

d) Faktor Tata Laksana yaitu skala usaha distribusi barang, umur, pelayanan 

dan sistem pemasaran yang digunakan. 

Menurut Kam dalam Astuti (2007:16) Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pendapatan yaitu: 

a) Kegiatan menghasilkan dan menjual output. 

b) Obyek kegiatan yang berupa produk sendiri. 

Sedangkan menurut Suwardjono dalam Astuti (2007:16), pendapatan 

dipengaruhi oleh: 

a) Modal sendiri atau pendanaan (financing) yang mengakibatkan adanya 

tambahan dana. 

b) Untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan seperti 

aktiva  tetap. 

c) Hadiah, sumbangan atau temuan. 

d) Penyerahan produk perusahaan berupa hasil/penjualan produk atau 

penyerahan jasa. Kredit atau modal pinjaman yang mengakibatkan 

pendapatan lebih besar. 

Keempat hal di atas saling mempengaruhi sehingga perbaikan dari salah 

satu faktor tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor yang dapat 
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dikuasai oleh manusia adalah efisiensi penggunaan faktor produksi, efisiensi 

tenaga kerja, skala usaha, dan lain-lain. Sedangkan faktor yang tidak dapat 

dikuasai manusia adalah fluktuasi harga dan keadaan alam. 

 Dalam buku akuntansi manajemen (Sukardi, 2007:103) keuntungan (laba) 

dipengaruhi volume produk yang dijual, harga jual dan biaya. Biaya akan 

menentukan harga jual untuk mencapai laba yang dikehendaki, harga jual akan 

mempengaruhi volume penjualan sedangkan volume penjualan akan 

mempengaruhi volume produksi dan volume produksi akan akan mempengaruhi 

biaya-biaya. 

2.2 Biaya Produksi 

2.2.1 Pengertian Biaya Produksi 

Biaya Produksi adalah pengorbanan sumber daya untuk memproses bahan 

mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi (Bambang, 2002:46). Biaya 

produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang digunakan 

untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi (Sukirno, 2002:205). 

Biaya produksi diartikan sebagai keseluruhan faktor produksi yang 

dikorbankan dalam proses produksi. Sebagian ahli ekonomi kemudian mengatakan 

bahwa biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikorbankan untuk 

menghasilkan produk hingga produk itu sampai di pasar, atau sampai ke tangan 

konsumen. Dengan demikian biaya angkut, biaya penyimpanan di gudang, dan 

biaya iklan yang menunjang proses produksi hingga produk itu sampai ke tangan 

konsumen, dapat dikategorikan biaya produksi (Raahi, 2006:162).  
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Biaya produksi adalah biaya yang dapat berupa biaya produksi dibebankan 

dan biaya produksi diperhitungkan. Biaya produksi yang dibebankan adalah biaya 

pabrik (manufacturing cost) ditambah sediaan produk dalam proses awal. Biaya 

produksi diperhitungkan adalah harga pokok jadi ditambah dengan sediaan produk 

dalam proses akhir (Nafarin, 2007:63). Biaya produksi menurut Daniel dalam 

Agung (2011:54) adalah sebagai kompensasi yang diterima oleh para pemilik 

faktor-faktor produksi, atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para pengusaha 

dalam proses produksi, baik secara tunai maupun tidak tunai. 

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 

pemilik faktor-faktor produksi guna membiayai proses produksi dalam 

menghasilkan output tertentu. 

2.2.2 Penggolongan Biaya Produksi 

Pada umumnya pola perilaku biaya diartikan sebagai hubungan antara total 

biaya dengan perubahan volume kegiatan. Biaya dapat digolongkan dengan 

berbagai macam cara. Menurut obyek pengeluaran secara garis besar, biaya 

produksi dibagi menjadi tiga (Mulyadi, 1999:507) yaitu: 

a) Biaya bahan baku 

Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh 

produk jadi. Di dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya 

mengeluarkan biaya sejumlah harga beli saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-

biaya pembelian, pergudangan, dan biaya perolehan lainnya 

b) Biaya tenaga kerja langsung 
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Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang berhubungan 

langsung dengan proses produksi, misalnya gaji karyawan pabrik, biaya 

kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor 

pabrik dan gaji manajer pabrik. 

c) Biaya overhead pabrik 

Biaya overhead  pabrik dapat digolongkan dengan  tiga cara penggolongan: 

1. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya, dikelompokkan 

menjadi beberapa golongan berikut ini biaya bahan penolong, biaya 

reparasi, penyusutan peralatan dan pemeliharaan dan lain-lain. 

2. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam 

hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, yang dibagi menjadi 

tiga golongan yaitu biaya overhead pabrik tetap, variabel dan semi 

variabel. 

3. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan 

departemen, yang digolongkan menjadi dua yaitu biaya overhead 

langsung departemen dan biaya overhead tidak langsung departemen. 

Penggolongan biaya produksi  menurut Bambang  (2002:47) meliputi: 

a) Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan baku merupakan bagian penting dalam proses pengolahan bahan 

mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Bahan baku bisa masih mentah 

dari alam atau sudah diproses sebelumnya. 

b) Biaya Bahan Penolong 
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Biaya bahan penolong adalah sejumlah pengorbanan yang sifatnya melengkapi 

proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi 

b) Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja merupakan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam 

pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. 

c) Biaya Overhead  Pabrik 

Biaya overhead  pabrik merupakan biaya yang terjadi di pabrik dan berkaitan 

dengan proses produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. 

Biaya yang temasuk dalam biaya overhead antara lain bahan penolong, 

penyusutan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bahan bakar mesin.  

Penggolongan biaya produksi menurut Sukirno (2002:205) meliputi: 

a)  Biaya Eksplisit 

Biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa 

pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan 

mentah yang dibutuhkan. 

b) Biaya Tersembunyi 

Biaya tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi 

yang dimiliki perusahaan itu sendiri, misalnya pembayaran untuk keahlian 

keusahawan produsen, bangunan perusahaan yang dimilikinya. 

Keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan produsen dapat dibedakan  

kepada dua jenis pembiayaan (Sukirno, 2002:206) yaitu: 

a)  Biaya Variabel 
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Biaya Variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor 

produksi  yang dapat diubah jumlahnya misalkan bahan penolong, tenaga 

kerja. 

b)   Biaya  Tetap 

 Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi 

(input) yang tidak dapat diubah jumlahnya misalnya membuat kandang, 

membeli  peralatan. 

Penggolongan biaya produksi ini, memberi kemudahan bagi perusahaan 

untuk membuat klasifikasi setiap biaya-biaya berdasarkan penggunaan dan 

sifatnya. Biaya produksi merupakan bagian penentu utama pendapatan perusahaan. 

2.3 Biaya Bahan baku 

Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian yang menyeluruh 

produk jadi. Biaya bahan baku dapat dibebankan secara langsung kepada produk 

karena observasi fisik dapat dilakukan untuk mengukur kuantitas yang dikonsumsi 

oleh setiap Produk (Simamora, 1999:36). Biaya bahan baku adalah biaya penting 

dalam proses pengolahan bahan mentah menjadi barang bahan jadi atau setengah 

jadi Bambang  (2002:47). Tanpa bahan baku, jelas tidak ada barang jadi. Biaya 

bahan baku adalah bahan baku yang dipakai untuk membuat produk dalam satuan 

uang.  Anggaran biaya bahan baku disebut biaya bahan baku standar dimana 

perkalian kuantiatas standar bahan baku dikali harga standar bahan baku per unit  

(Nafarin, 2007:360). 
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Kesimpulan dari bebarapa pendapat di atas, biaya bahan baku adalah 

sejumlah pengorbanan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi maupun 

setengah jadi yang diukur dengan satuan uang. 

Sapi Perah Indonesia pada umumnya adalah jenis Frisien Holstein (FH) dan 

peranakannya. Di Indonesia sapi FH sudah banyak dan dikembangkan dan 

dilaksanakan persilangan dengan sapi lokal dihasilkan sapi PFH atau Grati. 

Kemampuan produksi air susu rata-rata sekitar 2500-3500 lt/laktasi dengan kadar 

lemak 3,5-3,7% dan produksi susu sapi perah FH dapat mencapai 6000 liter/laktasi 

dengan kadar lemak 3,6 % lama diperah atau lama laktasi paling baik adalah 300 

hari atau sekitar 10 bulan. 

Secara umum, jenis sapi yang dipelihara di daerah kecamatan Getasan 

adalah sapi PHP dengan produksi rata-rata 5-13 liter per hari dari setiap sapi yang 

laktasi. Sapi perah sebagai bahan baku yang perlu diperhatikan pemeliharaan 

mulai dari dari pembelian bibit sapi perah sampai masa sapi perah laktasi. 

2.3 Biaya Bahan Penolong 

Biaya bahan penolong adalah biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk 

proses produksi namun bukan merupakan integral dari  produk jadi (Simamora, 

1999:38). Biaya bahan penolong adalah biaya yang sifatnya melengkapi proses 

pengolahan bahan baku menjadi barang jadi dan disamping itu pula, nilainya 

relative kecil dibanding dengan nilai bahan baku yang diolah (Bambang, 2002:47). 

Biaya bahan penolong yaitu  biaya  bahan yang ikut dalam proses produksi tetapi 

tidak secara nyata menjadi produk ataupun menjadi bagian dari produk namun 

nilainya relative kecil dibandingkan dengan harga pokok produksi (Mulyadi 
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2001:194). Biaya bahan penolong yaitu biaya bahan pendukung yang dipakai 

untuk membuat produk dalam satuan uang (Nafarin, 2009:360). Biaya penolong 

adalah biaya yang dikeluarkan dalam pembelian bahan dasar guna proses produksi, 

berupa bahan mentah untuk dijadikan bahan jadi atau setengah jadi dan kemudian 

membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi (Agung, 2011:40). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan Biaya bahan 

penolong adalah biaya yang dikeluarkan untuk melengkapi pengolahan bahan baku 

untuk menghasilkan suatu produk jadi atau setengah jadi. 

Memperoleh hasil produksi sapi yang berkualitas baik, perlu ada pemilihan 

pakan yang memiliki gizi yang yang tinggi baik pakan kehijauarn, pakan tambahan 

seperti konsentrat dan ada pemberian asupan vitamin dan insulin.  

Menurut Rafandi (2003:48), peternak yang berhasil dalam usaha dan 

mendapatkan keuntungan adalah peternak yang mampu mengendalikan 

penggunaan biaya-biaya usaha selama proses produksi berlangsung. Salah  satu 

biaya yang harus diperhatikan yaitu biaya bahan penolong. Faktor-faktor yang 

terkait dalam biaya penolong dalam usaha sapi perah  di antaranya adalah: 

a. Pakan Hijauan  

Biaya pakan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemberian pakan  

(Akoso dalam Rizqikuta, 2009:23). Pakan sapi mempunyai peranan penting dalam 

usaha ternak karena dari pakan akan menentukan keberhasilan dan pengembangan 

usaha peternakan sapi tersebut. Pemberian pakan yang baik akan menghasilkan 

produksi yang baik pula. Pakan sapi yang diberikan hendaknya memenuhi 

persyaratan yaitu mengandung nilai gizi yang lengkap, disukai ternak dan mudah 
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dicerna oleh sapi. Pakan utama yang diperlukan adalah rumput hijau yang 

merupakan pakan alami dan konsentrat merupakan makanan tambahan yang dibuat 

(Arief dan Hanaswi, 2003:55). 

Pada umumnya, pakan sapi perah terdiri dari hijau-hijauan dan konsentrat. 

Pakan hijau-hijauan merupakan pakan utama bagi sapi perah. Pemberian pakan 

hijau-hijauan dapat dilakukan dalam bentuk daun-daun atau campuran daun, 

bunga, ranting dan batang yang masih muda dari tanaman sebangsa rumput dan 

kacang-kacangan yang penyajiannya lebih baik dalam bentuk segar, kira-kira 10% 

dari berat badan sapi.  

b. Pakan Tambahan 

Pakan tambahan adalah bahan pakan atau campuran bahan pakan yang 

mengandung serat kasar rendah dan protein  yang tinggi yang merupakan pakan 

tambahan yang melengkapi kebutuhan zat pakan utama (karbohidrat, lemak dan 

protein) yang belum dapat terpenuhi dari hijauan.  

Konsentrat sebagai makanan tambahan memiliki manfaat yang tinggi yaitu 

mempengaruhi kadar berat jenis susu dan  produksi. Selain konsentrat,  HMT yang 

mempengaruhi kualitas susu terutama kadar lemaknya. 

c. Obat-obatan 

Obat adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral 

maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit, 

memperlambat proses penyakit dan atau menyembuhkan penyakit. 

Biaya obat adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan dalam rangka 

pemeliharaan kesehatan ternak  (Rizqikuta, 2009:64).  Menurut Aak (1999:62) 
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bahwa pada setiap usaha peternakan mutlak dilakukaan pencegahan terhadap 

penyakit sekiranya bisa atau mudah terinfeksi sebab salah satu dari berbagai 

penyakit tertentu bisa mempengaruhi jumlah susu yang diproduksi. Penyakit bisa 

mempengaruhi denyut jantung yang dapat berpengaruh pada peredaran darah 

melalui kelenjar susu. Beberapa penyakit yang sering menyerang sapi antara lain 

radang limpa, kuku busuk, radang kelenjar susu dan kembung perut. 

Kebersihan kandang merupakan salah satu pencegahan timbulnya penyakit 

pada ternak sapi perah namun untuk menghindari sebuah penyakit sapi perah ada 

beberapa jenis obat yang perlu dipersiapkan  para peternak sapi perah antara lain: 

a) Vitamin :  Untuk meningkatkan nafsu makan 

b) Antibiotik  :  Untuk mengobati infeksi dan meningkatkan   kekebalan 

tubuh 

c)  Kalsium :  Untuk mencegah kekurangan kalsium 

d) Infus :  Untuk menambah cairan tubuh pada saat sapi sakit 

e) Limexin spray :   Sebagai obat luka 

f) obat celup puting : Untuk menghindari masuknya bakteri ke puting sapi setelah 

pemerahan 

Ketersediaan obat sapi perah berperan sebagai sarana optimasi kesehatan 

hewan melalui pencegahan dan pengobatan penyakit serta peningkatan 

produktivitas ternak. 

2.4 Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk pekerja atau 

karyawan yang dapat ditelusuri secara fisik kedalam produksi output dan dapat 
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pula ditelusuri dengan mudah atau tanpa memakan banyak biaya (Simamora,   

1999:37).  Biaya tenaga kerja adalah harga yang dikeluarkan untuk penggunaan 

tenaga kerja manusia yang telah digunakan dalam mengolah produk (Mulyadi, 

1999:343). 

 Biaya tenaga kerja adalah pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk 

pembayaran (upah atau gaji) tenaga manusia yang bekerja mengolah produk 

(Nafarin, 2004:100). Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam kegiatan usaha 

tani, karena tenaga kerja yang berasal dari keluarga petani merupakan sumbangan 

keluarga pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak dinilai dalam uang. 

Dalam  usaha ternak, tenaga kerja terdiri dari tenaga luar dan tenaga kerja 

keluarga. Tenaga kerja luar adalah tenaga kerja yang upahnya dibayarkan oleh 

responden dan besar upah dibayar oleh responden dan besarnya upah yang dibayar 

masuk ke dalam biaya alat luar sedangkan tenaga kerja keluarga merupakan tenaga 

kerja yang upahnya tidak masuk kedalam biaya alat luar dan upah yang diberikan 

kepada tenaga kerja keluarga diperhitungkan berdasarkan upah yang dibayarkan 

kepada tenaga kerja luar (Rafandi, 2003:38) 

Upah atau biaya tenaga kerja menurut UUD No.13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

buruh atau karyawan pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, 

dan dinyatakan dalam bentuk uang yang diharapkan menurut suatu persetujuan, 

atau peraturan perundang-undangan. Upah dibayarkan atas dasar perjanjian antara 

pengusaha dengan buruh atau pekerja. 
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Pengertian-pengertian biaya tenaga kerja di atas dapat disimpulkan bahwa 

biaya tenaga kerja adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pengusaha sebagai 

akibat dari penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi. Dalam penelitian ini 

tenaga kerja dinilai dengan uang (Rp), yaitu  melalui upah  tenaga kerja dan 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Menurut Soekartawi (2001:176) faktor 

produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu 

diperhitungkan dalam proses produksi dalam  jumlah yang cukup, bukan saja 

dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi kualitas dan macam tenaga kerja perlu 

diperhatikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada faktor produksi tenaga 

kerja adalah: 

a. Tersedianya tenaga kerja 

Setiap proses produksi diperlukan tenaga kerja yang cukup dan memadai. 

Jumlah tenaga kerja yang diperlukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan 

sampai tingkat tertentu sehingga jumlahnya dapat optimal. 

b. Upah tenaga kerja 

Dalam menggunakan tenaga kerja optimal, perlu dipertimbangkan 

kembali berapa upah yang akan dikeluarkan untuk tenaga kerja. Upah harus 

sesuai dengan kinerja yang diberikan oleh tenaga kerja. 

2.5 Biaya Peralatan 

Biaya peralatan didefinisikan sebagai sejumlah biaya untuk membeli  alat-

alat yang digunakan dalam proses produksi (Soekartawi, 2001:121). Menurut 

Bambang (2002:48), biaya peralatan termasuk bagian biaya overhead yang 

difokuskan terhadap penyusutan peralatan. Biaya overhead adalah biaya yang 
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terjadi di pabrik dan berkaitan dengan proses produksi di luar biaya bahan dan 

tenaga kerja lansung. Perhitungan biaya depresiasi peralatan dihitung dengan 

metode garis lurus yaitu  

 Biaya Depresasi     =     
𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑩𝒆𝒍𝒊 𝑷𝒆𝒓𝒂𝒍𝒂𝒕𝒂𝒏

𝑼𝒎𝒖𝒓 𝑬𝒌𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒔 𝑿 𝒏 𝒉𝒂𝒓𝒊
   

biaya peralatan adalah sejumlah biaya alat produksi yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu output (Sigit dalam Agung, 2011:111) 

Beberapa pengertian biaya peralatan  di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya 

peralatan adalah sejumlah pengeluaran dalam bentuk satuan uang untuk membeli 

alat-alat produksi yang digunakan dalam proses produksi. 

Peralatan yang dipergunakan dalam  beternak sapi perah di kecamatan 

Getasan tidak selalu mempunyai umur pakai antara 2–10 tahun yang dipergunakan 

secara komplek atas kebutuhan peternak. Beberapa alat-alat kandang yang 

digunakan dalam proses berternak sapi perah adalah sebagai berikut. 

Ember/milkcand : Sebagai alat pemberi minum dan tempat    menampung 

susu saat diperah 

1. Vaseline   :  Untuk memudahkan dalam memerah susu 

2. Sepatu AP Boot :  Sebagai pelindung kaki peternak 

3. Singkup :   Untuk membersihkan kotoran sapi 

4. Sabit  :   Alat untuk memotong rumput 

5. Mineral cattle mix :  Sebagai alat penampungan susu 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan yang dilakukan oleh beberapa peneliti dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Penelitian mengenai “Analisis Pendapatan Usaha Peternakan Sapi Perah Di 

Desa Wonokerto Kecamatan Batur” yang dilakukan oleh Marta Dwi yogya. Hasil 

penelitian tersebut menjelaskan  bahwa Biaya pakan, biaya modal (peralatan dan 

kandang) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan . Melihat dari Penelitian 

terdahulu tersebut, penulis mengambil variabel biaya pakan sebagai bahan 

penolong dan biaya modal (peralatan) yang akan mempengaruhi pendapatan 

peternak sapi perah. Penelitian mengenai “Analysis Of Cost On Income Milk 

Production Ratnapura District” yang dilakukan oleh  Jayaweera, Ruwandepika, 

Kenderagama, Fernando dan Thotawathte. Hasil penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa biaya hewan, biaya pakan, biaya tenaga  kerja, biaya kerugian dari 

kematian, penyusutan bangunan dan peralatan berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan peternak. Melihat dari penelitian terdahulu tersebut, penulis 

mengambil variabel Biaya hewan sebagai bahan baku, biaya pakan sebagai bahan 

penolong, biaya tenaga kerja, Biaya peralatan  yang akan mempengaruhi 

pendapatan peternak sapi perah.  
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Tabel 1.2 

Ringkasan Penelitian Terdahulu  

N

o 

Peneliti Sumber Judul  Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Peneliti 

1 Marta Dwi 

Yoga 

 (2007) 

Skripsi  Analisis Pendapatan Usaha 

Peternakan 

Sapi Perah Rakyat Di Desa 

Wonokerto 
Kecamatan Bantur 

Kabupaten Malang 

Y  = Pendapatan 

X1 = Skala Usaha 

X2 = Biaya Bahan 

konsentrat 
X3 = Biaya modal, 

(Pelatan dan  

Kandang)  

Teknik analisis :  

 Analisis Statistik  

 Dan  regresi 

Linear Sederhana 
. 

1. Variabel biaya bahan pakan , biaya 

modal  (peralatan dan kandang) 

      berpengaruh signifikan   terhadap    

variabel pendapatan. 
2. Hasil analisis regresi sederhana 

hubungan antara pendapatan dengan 

skala usaha menghasilkan 
persamaan garis regresi Log Y = - 

3.784.562+3.334.670 Log X1bahwa 

semakin besar skala usaha maka 

semakin besar pendapatan yang 
diterima oleh peternak 

2 Jayaweera, 

Ruwandepika, 
Kenderagama, 

Fernando dan 

Thotawathte 

(2007) 

Jurnal   of 

Agricultur
a Sciences 

Analysis Of Cost On 

Income Milk Production 
Ratnapura District 

Y= Pendapatan 

X1= Biaya hewan 
X2=Bahan  Pakan 

X3= Biaya  Tenaga    

Kerja 

X4 = Biaya kerugian 
dan kematian 

X5= penyusutan dan 

peralatan 
 

Teknik analisis :  

model regresi 
Cobb Duoglas 

Biaya hewan, biaya pakan, biaya 

tenaga  kerja, biaya kerugian dari 
kematian, penyusutan bangunan dan 

peralatan berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan peternak. 

3 Ayu Mutiara 

(2009) 

Skripsi Analisis Pengaruh Bahan 

Baku, Bahan Penolong Dan 

Tenaga Kerja Terhadap 
pendapatan Tempe Di Kota 

Semarang 

Y  = Pendapatan  

X1= Bahan Baku 

X2= Bahan  
Penolong 

X3= Tenaga Kerja 

Teknik analisis  : 

uji asumsi klasik, 

uji hipotesis, 
uji F dan uji t, 

analisi koefisien 

1. Uji   t : bahwa variabel bahan baku  

dan bahan penolong  dan Tenaga 

kerja berpengaruh signifikan 
terhadap variabel pendapatan  

produksi tempe,   
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(Studi Kasus di Kelurahan 

Krobokan)  

determinasi (R2) 2. uji F :bahan baku, bahan penolong  

dan tenaga kerja 

memiliki pengaruh terhadap 

pendapatan  produksi tempe di 
Kelurahan Krobokan Kota 

Semarang. 

3. Besarnya R2 sebesar 0,960 artinya 
96,0 persen variasi produksi tempe 

dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel 
bebas (bahan baku, bahan penolong 

dan tenaga kerja), 

dan sisanya sebesar 4,0 persen 

dijelaskan variabel lain di luar 
model. 

4 M.C Ogbonna, 

H.N. 

Anyaegbunam, 
T.U.Madu and 

R.A. Ogbonna 

(2009) 

Jurnal of 

Devolepm

ent and 
Agricultur

al 

Economic
s 

Income and Factor Analysis 

of Sweett Potato Landrace 

production in ikom Farm 
Agricultural , Nigeria 

Y = Gross Return 

X1 = Cost of Material 

X2 = Cot Of 
fertilizer 

X3 = Cost Of 

human Labour 
X4 = Cost of Other 

inputs ( 

depreciation on 
farm 

Implements 

and rent on 

land) 

 

Teknik analisis :  

model regresi 
Cobb Duoglas 

1. biaya bibit dan biaya lainnya  

(Biaya penyusutan peralatan dan  

sewa lahan) berpengarug positif dan 
signifikan terhadap pendapatan 

petani  

2. biaya tenaga kerja, berpengaruh 
negatif tetapi signifikan terhadap 

pendapatan dan biaya pupuk tidak 

berpangaruh signifikan terhadap 
pendapatan. 
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Penelitian mengenai  “Analisis Pengaruh Bahan Baku, Bahan Penolong Dan 

Tenaga Kerja Terhadap pendapatan Tempe Di Kota Semarang” yang dilakukan oleh 

Ayu Mutiara. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa variabel bahan baku dan 

bahan penolong  dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel 

pendapatan  produksi tempe. Melihat dari penelitian terdahulu tersebut, penulis 

mengambil variabel bahan baku, bahan penolong dan tenaga kerja merupakan faktor 

mempengaruhi Pendapatan. 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Usaha ternak sapi perah di kecamatan Getasan merupakan suatu usaha ternak 

terbesar di kabupaten Semarang. Daerah kecamatan Getasan dianggap sebagai 

komoditas yang berpotensi dan cocok dengan kondisi alam yang ada dalam usaha 

ternak sapi perah. Besarnya pendapatan peternak sapi perah dipengaruhi oleh 

besarnya  jumlah biaya produksi. Faktor-faktor pada sistem produksi usaha sapi perah 

ini berpengaruh terhadap keuntungan dan pembentukan harga atas komoditas susu 

segar. Kegiatan produksi tidak akan terwujud dan terlaksana tanpa adanya bahan dan 

alat yang digunakan untuk memproduksi suatu barang sedangkan kegiatan produksi 

dibutuhkan tempat untuk produksi,  peralatan produksi dan orang yang melakukan 

produksi. Bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk terselenggaranya proses 

produksi disebut faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah setiap bahan atau alat 

yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan benda atau jasa. Faktor-faktor 

produksi disebut juga sumber daya ekonomi atau alat produksi yang meliputi faktor 

produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal dan faktor 

produksi ketrampilan. 
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Dalam meningkatkan pendapatan diperlukan diperlukan efisiensi penggunaan 

faktor-faktor produksi. Disamping itu, variabel-variabel biaya produksi juga harus 

dikelola dengan baik dan dengan cara yang ekonomis. Biaya bahan baku, bahan 

penolong, tenaga kerja dan peralatan adalah biaya yang perlu diketahui dalam 

penentuan pendapatan peternakan sapi perah. 

Secara skematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan 

sebagai berikut :Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 

2006:71). Berdasarkan dari landasan konseptual dan tinjauan pustaka yang telah 

diuraikan, dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Ada pengaruh biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja dan peralatan 

terhadap pendapatan peternak sapi perah di kecamatan Getasan kabupaten 

Semarang secara parsial dan simultan.    
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(X4) 

  

 

 



 

33 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1   Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Sekaran, 2006:121). 

Populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi target yaitu seluruh peternak 

di Kecamatan Getasan  sejumlah  973 orang peternak. 

Tabel 3.1 

Data Peternak Sapi Perah Di Kecamatan Getasan 

 

No Nama Desa Jumlah Peternak (orang) 

  1 Jetak 180 

  2 Batur 113 

  3 Tajuk 183 

  4 Nogosaren 63 

  5 Sumogawe 60 

  6 Kopeng 78 

  7 Samirono 30 

  8 Wates 48 

  9 Getasan 41 

10 Ngrawan 43 

11 Tolokan 36 

12 Polobogo 35 

13 Manggihan 63 

Jumlah 973 

       Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang 

 

3.1.2  Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Sekaran,2006:123). Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen 

secukupnya dari populasi target. Sampel yang diambil adalah sebagian peternak 

sapi perah di beberapa desa yang sudah mewakili desa lainnya. 
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  Rumus yang digunakan untuk menentukan besarnya sampel adalah Rumus 

Slovin sebagai berikut: 

n =    
𝑁

1+𝑁𝑒2           

Keterangan :ditolelir   n: Ukuran sampel 

    N: Ukuran populasi 

e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan/ 

   pengambilan sampel yang/diinginkan 

 Dalam penelitian ini harga e adalah 10% dengan taraf kepercayaan 90%.   

Dari populasi dapat dihitung: 

n =  
𝑁

1+𝑁𝑒2  =    
973

1+973(10)2    =  90,68 
 
 (dibulatkan 91)   

 Dengan jumlah populasi 973 peternak di kecamatan Getasan kabupaten 

Semarang, maka batas minimal pengambilan sampel berdasarkan rumus tersebut 

diperoleh sampel sebanyak  91 peternak. Diasumsikan dengan diambilnya sampel 

sebesar 91 peternak dianggap sudah representatif. 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Proportional 

Random Sampling yang merupakan operasional dari populasi target yang 

memperkirakan waktu dan lokasi untuk mencapai jumlah sampel penelitian. 

Lokasi dan  jumlah peternak untuk setiap desa di kecamatan getasan berbeda-

beda. Lokasi dari desa satu ke desa lain memiliki jarak yang jauh dan 

menghabiskan waktu cukup banyak maka peneliti memilih beberapa desa yang 

mudah dijangkau dan sudah mewakili beberapa desa lainnya. Peneliti 

memutuskan untuk mengambil sampel 50% dari 13 desa  dengan cara diundi yaitu 
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sejumlah 7 desa. Adapun 7 desa yang akan menjadi sampel penelitian yang telah 

ditargetkan dan diundi sebagai berikut: 

Tabel  3.2 

Sampel Peternak Sapi Perah Kecamatan Getasan  

berdasarkan Sampel Proportional 

 

No Nama Desa Jumlah 

Peternak  

( Orang) 

Perhitungan Jumlah 

sampel  

1 Jetak 180 180/683 X 91  24 

2 Batur 113 113/683 X 91 14 

3 Tajuk 183 183/683 X 91 25 

4 Getasan   41  41/638 X 91  6 

5 Sumogawe  60  60/683 X 91  8 

6 Ngarawan  43  63/683 X 91  6 

7 Manggihan  63  63/683 X 91  8 

TOTAL  683  91 

        Sumber : Data primer yang diolah 

 Pengambilan sampel secara random/acak dapat dilakukan dengan bilangan 

random, komputer maupun dengan undian (Sugiono, 2008:91). Perhitungan 

sampel dari masing-masing wilayah yaitu jumlah total perternak pada setiap 

bagian wilayah dibagi jumlah populasi dikalikan jumlah sampel, sehingga dalam 

penelitian ini setiap anggota populasi target mempunyai peluang sama untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2006:118 ). 

3.2.1  Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan peternak sapi 

perah Di kecamatan Getasan kabupaten Semarang. Pendapatan peternak sapi 
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perah bersumber dari hasil penjualan per hari hasil produksi yang diakumulasikan 

per 300 hari penjualan sebelum semua biaya yang dikeluarkan. 

3.2.2  Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari: 

a.  Biaya Bahan Baku (X1) 

Biaya bahan baku adalah sejumlah pengorbanan untuk mengolah bahan 

mentah menjadi bahan jadi maupun setengah jadi yang diukur dengan satuan 

uang. Pembelian Sapi perah laktasi merupakan bahan utama dalam penentuan 

biaya bahan baku. Perhitungannya diambil dari  pembelian  sapi laktasi yang 

diakmulasikan selama 300 hari. 

b. Biaya Bahan Penolong (X2) 

Biaya bahan penolong adalah biaya yang dikeluarkan untuk melengkapi 

pengolahan bahan baku untuk menghasilkan suatu produk jadi atau setengah 

jadi yang diukur dengan satuan uang. Perhitungan biaya bahan penolong 

diakumulasikan selama 300 hari. Biaya  bahan penolong dalam penelitian ini 

meliputi :  

1. Pakan Hijau-hijuan adalah pakan dalam bentuk daun-daunan yang kadang-

kadang masih bercampur berasal dari dengan ranting, batang dan bunganya 

yang umumnya berasal dari rumput, kacang-kacangan atau berasal dari 

hijauan lainnya 

2. Pakan tambahan adalah bahan pakan atau campuran bahan pakan yang 

mengandung serat kasar rendah dan protein  yang tinggi yang merupakan 

pakan tambahan yang melengkapi kebutuhan zat pakan utama (karbohidrat, 

lemak dan protein) yang belum dapat terpenuhi dari hijaun. 
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3. Obat-obatan adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, 

mineral maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mengurangi 

rasa sakit, memperlambat proses penyakit dan atau menyembuhkan 

penyakit. 

c. Biaya Tenaga Kerja (X3) 

Biaya tenaga kerja adalah sebuah balas jasa yang diberikan oleh pengusaha 

kepada pekerjanya. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan sangat bervariasi dan 

rata-rata masih di bawah upah minimum. Biaya tenaga kerja diperhitungkan 

selama 300 hari.  

Tenaga kerja dalam usaha peternakan dapat berasal dari tenaga kerja 

sendiri dan tenaga kerja luar tenaga kerja sendiri terdiri dari tenaga kerja sendiri 

dan keluarga. Tenaga kerja luar merupakan tenaga kerja yang secara sengaja 

diambil dari luar dengan memberikan kompensasi upah dan gaji 

(Rafandi,2003:42).  

d. Biaya Peralatan (X4) 

Biaya peralatan adalah biaya yang dikeluarkan peternak dalam membeli 

peralatan-peralatan usaha ternak guna untuk menunjang proses produksi. 

Penggunaan alat-alat pertanian mempunyai umur pakai antara 2-10 tahun yang 

dipergunakan secara komplek atas kebutuhan peternak. Biaya peralatan 

diperhitungkan selama 300 hari tahun 2010. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1) Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 

dilakukan oleh dua orang yaitu  pewawancara  yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yaitu 

dengan cara menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi 

dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi diluar pedoman pertanyaan yang telah dibuat dengan tidak menyimpang 

dari tujuan semula, yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan. 

2) Metode Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal yang 

diketahuinya (Arikunto, 2006;151). 

Kuesioner akan diberikan kepada para peternak sapi perah di kecamatan 

Getasan kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini bentuk kuesioner yang 

digunakan adalah terbuka dan isian. Kuesiner terbuka yang berisi daftar 

pertanyaan meliputi rincian biaya bahan baku yang digunakan, upah tenaga kerja, 

biaya bahan penolong yang digunakan, biaya peralatan serta pendapatan peternak 

pada tahun 2010. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1  Analisis Data Deskriptif 
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Analisis deskriptif merupakan analisis yang berguna untuk 

menggambarkan besar kecilnya tingkat variabel (variabel dependen dan variabel 

independen) dalam suatu penelitian. 

3.4.2  Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menetukan apakah variabel 

berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka uji hipotesis 

menggunakan statistik parametrik,sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, 

maka uji hipotesis menggunakan statistik non-parametrik (Ghozali, 2005:27). 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

 

Sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang harus dilakukan 

adalah screaning terhadap data yang akan diolah. Menurut Ghozali (2005:27), 

salah satu asumsi penggunaan statistik parametrik adalah multivariate normalitas. 

Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat 

yang tidak bias sebagai suatu penafsir. Di samping itu suatu model dikatakan 

cukup baik dan dikatakan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos 

dari serangkaian uji asumsi klasik yang melandasinya. Uji asumsi klasik dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan mencari besarnya Variance Infaction 

Factor (VIF) dan nilai tolerancenya. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai 
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toleransinya lebih dari 0,1 maka regresi bebas dari multikolinearitas (Ghozali, 

2005:35). 

2. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian terhadap heterokedastisitas dapat dilakukan melalui uji gletser 

yang dihasilkan melalui SPSS. Apabila uji gletser menghasilkan taraf signikansi 

diatas 5%, maka model regresi memiliki gejala heterokedastisitas (Ghozali, 

2005:45). 

3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antar anggota 

serangkaian observasi menurut waktu atau korelasi antara satu residual dengan 

residual yang lain Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi 

(Ghozali, 2005: 95). Cara yang dapat digunakan untuk mendiagnosis autokorelasi 

adalah uji Durbin -Watson (DW test). Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat 

dilihat pada tabel 3.3. 

 

TABEL 3.3  UJI STATISTIK DURBIN-WATSON 

 

Nilai Statistik  Hasil  

1. 0<d<dl  

2. dl≤d≤du  

3. du≤d≤4-du  

4. 4-du≤d≤4-dl  

5. 4-dl≤d≤4  

1. Menolak hipotesis nol; tidak ada autokorelasi positif  

2. Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan  

3. Terima hipotesis nol; tidak ada autokorelasi positif/negatif  

4. Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan  

5. Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi negative  

 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan Durbin Watson 

(DW test), dengan hipotesa sebagai berikut:  
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1)   Jika nilai DW statistik < DL, atau DW statistik > 4-DL, maka Ho ditolak 

yang berarti terdapat autokorelasi  

2) Jika nilai DU < DW < 4-DU, maka Ho diterima, berarti tidak terdapat 

autokorelasi.  

3) Jika DL ≤ DW ≤ DU atau 4- DU ≤ DW ≤ 4-DL, berarti dianggap tidak 

meyakinkan ( Ghozali, 2005). 

 

3.4.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variable bebas dengan variabel terikat yaitu antara variabel biaya bahan 

baku(X1), biaya bahan penolong (X2), biaya tenaga kerja (X3), dan biaya peralatan 

(X4) terhadap variabel pendapatan (Y). Dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + 𝑏3𝑋3+  𝑏4 𝑋4+e 

Keterangan : 

Y   = Pendapatan 

X1 = Biaya Bahan Baku 

X2 = Biaya bahan penolonng 

X3   = Biaya Tenaga Kerja 

X4 = Biaya Peralatan  

a  = Bilangan konstanta 

b1 = Koefisien regresi biaya bahan baku 

b2 = Koefisien regresi biaya penolong 

b3 = Koefisien regresi biaya tenaga kerja 

b4 = Koefisien regresi peralatan 

e = standar error 
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3.4.4 Uji Hipotesis 

1.  Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan (uji F) ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

dependen (pendapatan) terhadap variabel independen (biaya bahan baku, bahan  

penolong, tenaga kerja dan peralatan) secara bersama–sama (simultan) dengan 

tingkat signifikan yang digunakan sebesar α = 5% dan df (k:n-k-1). Kaidah 

pengambilan keputusan dalam uji F dengan menggunakan SPSS adalah  

1) Jika probabilitas > 0,05, maka Ho diterima 

2) Jika probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak 

2. Uji Partial (Uji t) 

Uji partial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen (biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja dan 

peralatan) terhadap variabel dependen (pendapatan).  

Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t dengan menggunakan SPSS 

adalah: 

1) Jika probabilitas > 0,05, maka Ho diterima  

2) Jika probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak  

3. Uji Koefisien Determinasi ( R2) 

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya 

hubungan atau pengaruh variabel independen (biaya bahan baku, bahan penolong, 

tenaga kerja, peralatan) terhadap variabel dependen (pendapatan). Semakin besar 

nilai determinasi maka semakin besar varian sumbangan terhadap variabel 

terikatnya.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Kecamatan Getasan merupakan salah satu kecamatan dari 19 Kecamatan 

di kabupaten Semarang. Kecamatan Getasan terdiri dari 13 desa, dengan luas 

wilayah sebanyak 63.764,30274 Ha. Secara administratif batas wilayah kecamatan 

Getasan adalah : 

a. Sebelah Timur  : Kota Salatiga 

b. Sebelah Barat  : Kabupaten Magelang 

c. Sebelah Utara  : Kecamatan Banyubiru, 

d. Sebelah Selatan  : Kecamatan Tengaran 

Kecamatan Getasan mempunyai topografi daerah pegunungan karena 

terletak pada ketinggian  ±700 m di atas permukaan laut. Daerah ini memiliki 

suhu rata-rata harian 23
0
C, termasuk daerah sejuk, sehingga sangat cocok untuk 

usaha sapi perah. Menurut Williamson dan Payne (1993) bahwa suhu optimal 

untuk usaha sapi perah adalah pada suhu 21-27
0
C. Pembagian lahan, luas lahan 

sawah sebanyak 63,690 Ha dan lahan kering 3,92 Ha dan lain-lain, seperti 

pemukiman sebanyak 58,18 Ha, kuburan 9,95 Ha dan Lapangan 2,25 Ha. 

Banyaknya luas lahan sawah ini memungkinkan untuk penyediaan pakan, 

terutama limbah pertanian maupun untuk pengembangan tanaman pakan (rumput 

gajah). 
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4.1.2 Identitas Responden 

4.1.2.1  Usia Responden 

Responden sebanyak 91 peternak sapi perah mempunyai tingkat usia yang 

berbeda. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, usia responden dapat 

dikelompokkan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1  Usia Responden 

No Usia Responden Frekuensi Persentase (%) 

1 25 - 34 tahun 26 28,6 

2 35 - 44 tahun 32 35,2 

3 45 - 54 tahun 22 24,4 

4 55 - 64tahun 9 9,9 

5 > 65 tahun 2 2,1 

Jumlah 91 100,0 

 Sumber: Data primer diolah 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden dengan usia 25-34 tahun berjumlah 

26 orang (28,6%). Responden terbanyak berusia 35-44 tahun yaitu sebanyak 32 

orang (35,2%). Responden dengan usia 45-54 tahun sebanyak 22 orang (24.4%).  

Sisanya adalah usia 55-64 tahun 9 orang (9.9%) dan responden dengan usia lebih 

dari 64 tahun sebanyak 2 orang (2.1%) artinya  rata-rata usia para peternak masih 

produktif dalam melakukan usaha ternak sapi. 

4.1.2.2 Tingkat Pendidikan Responden 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sumber daya manusia yang diukur dari 

tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam ketrampilan dalam usaha 

ternak sapi perah. Tingkat pendidikan Responden penelitian dapat dilihat pada 

tabel 4.2. 

 

 



45 
 

 
 

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Responden  

 

No Pendidikan Jumlah (orang) Persentase(%) 

1 Tidak Tamat SD 2 2,20 

2 Tamat SD 44 48,35 

3 Tamat SLTP 27 29,67 

4 Tamat SLTA 18 19,78 

  Jumlah 91 100,00 

Sumber: Data primer  diolah 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden beragam. 

Mulai dari tidak tamat SD, tamat SD, tamat SLTP dan tamat SLTA. Berdasarkan 

Tabel diketahui bahwa sebagian besar pendidikan responden hanya tamat SD 

yaitu sebanyak 44 responden (48,4%), sedangkan jumlah terendah adalah 

responden tidak tamat SD sebanyak 2 orang (2,2%). Hal tersebut mengakibatkan 

pengelolaan usaha ternak sapi perah lebih menitik beratkan pada kemampuan 

teknis yang diperoleh secara turun-temurun. 

4.1.2.3 Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa usaha ternak sapi perah di 

kecamatan Getasan ini dikelola baik oleh laki-laki maupun wanita. 

Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden 

 

No Jenis kelamin Jumlah (orang) Persentase(%) 

1 Laki-laki 85 93,40 

2 Perempuan  6   6,60 

Total  91 100,00 
      Sumber: Data primer yang diolah. 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa usaha ternak sapi perah di Kecamatan 

Getasan ini sebagian besar dikelola oleh laki-laki sebesar 25 orang (93,40%) 

sedangkan pengelola wanita hanya berjumlah 6 orang (6,60%). Ini menunjukkan 

dominansi laki-laki sebagai peternak sapi perah. Hal tersebut berkaitan dengan 
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peran laki-laki sebagai kepala keluarga yang seharusnya membiayai kehidupan 

keluarga sedangkan wanita masih sedikit yang dapat membuktikan perannya 

dalam suatu usaha. 

4.1.2.4 Lama Usaha Responden 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa lama usaha para peternak sapi perah  

ini bervariasi mulai dari 1 sampai 15 tahun. 

Tabel 4.4 Lama Usaha Ternak Sapi Perah Responden 

No Lama usaha Frekuensi Persentase % 

1  1-5 Tahun 48 52,74 

2  6 -10 tahun 23 25,28 

3 11-15 tahun 20 21,98 

Jumlah 91 100,00 

        Sumber: Data primer diolah 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa lama usaha  responden beragam. Peternak 

sapi dengan lama usaha ternak sapi perah  antara 1 sampai 5 tahun sebanyak 48 

orang (52,74%), peternak sapi perah dengan lama usaha antara 6-10 tahun 

sebanyak 23 orang (25,28%)dan lama usaha 11-15 tahun sebanyak 20 orang 

(21,98%). Lama usaha ini tentunya menentukan pengalaman peternak dalam 

mengelola dan mempertahankan keberlangsungan beternak sapi perah. Semakin 

tinggi tingkat pengalaman yang dimiliki maka semakin adaptif pula dalam 

menghadapi berbagai perubahan kondisi ekonomi yang berkaitan dengan 

usahanya. 
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4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

4.1.3.1 Biaya Bahan Baku 

Biaya bahan Baku merupakan biaya untuk membeli bibit sapi laktasi yang 

produktif. Biaya bahan baku ini diakumilasikan dalam 300 hari untuk satu ekor 

sapi laktasi. Hasil penelitian untuk biaya bahan baku dapat dilihat pada tabel 4.5. 

           Tabel 4.5  Biaya Bibit Sapi Perah Laktasi  

No Biaya bahan baku (Rp) Jumlah (orang) Persentase(%) 

1  1.050.000-3.240.000  35 38,46 

2  3.240.001-5.430.000  39 42,86 

3  5.430.001-7.620.000  14 15,38 

4  7.628.001-9.810.000  1  1,10 

5  9.810.001-1.200.000  2  2,20 

Total 91 100,00 

                Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui sebanyak 39 responden 

(42,86%) mengeluarkan biaya bibit laktasi antara Rp3.240.001-Rp5.430.000  

sedangkan 1 responden (1,1%) mengeluarkan biaya antara Rp7.628.001-

Rp9.810.000 artinya rata-rata peternak mengeluarkan biaya untuk pembelian 

bahan baku kurang dari Rp5.430.000. 

4.1.3.2 Biaya Bahan Penolong 

 Biaya Bahan penolong dalam penelitian ini adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk menyediakan pakan hijauan, pakan tambahan dan obat-obatan untuk 

konsumsi sapi laktasi. Hasil penelitian untuk biaya bahan penolong adalah sebagai 

berikut 
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a.  Pakan Hijauan 

Pakan hijauan merupakan pakan utama yang dikonsumsi sapi perah. Untuk 

mendapatakan pakan hijauan, para responden juga mengeluarkan biaya untuk 

membeli pakan hijauan. Adapun biaya yang dikeluarkan peternak untuk 

membeli  pakan hijauan untuk satu ekor sapi laktasi tahun 2010 pada tabel 4.6. 

   Tabel 4.6 Biaya Pakan Hijauan Pada Responden 

No Biaya Pakan Hijauan (Rp) Jumlah (orang) Persentase(%) 

1 180.000-324.000 37 40,66 

2 324.001-468.000 38 41,76 

3 468.001-612000 0 0 

4 61.2001-75.6000 2 2,20 

5 756.000-900.000 14 15,38 

Total 91 100,00 

          Sumber : data primer yang diolah 

Tabel 4.6 di atas dapat diketahui sebanyak 38 responden (31,43%) 

mengeluarkan biaya bahan pakan hijauan antara Rp324.001-Rp468.000. 

sedangkan 2 responden (2,20%) mengeluarkan biaya antara Rp612.001-

Rp756.000. Artinya rata-rata peternak mengeluarkan biaya untuk pembelian 

pakan hijauan kurang dari Rp324.000 untuk satu ekor sapi laktasi dalam 300 

hari. 

b. Pakan Tambahan 

 Pakan tambahan merupakan pakan untuk memenuhi asupan giji ternak 

selain dari pakan hijauan. Pakan tambahan seperti ampas tahu, betakul memiliki 

kandunga giji yang baik bagi sapi laktasi yaitu meningkatkan hasil produksi 

susu sapi. Peternak membeli pakan tambahan dari pasar atau pedagang. Adapun 
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biaya yang dikeluarkan peternak untuk membeli pakan tambahan pada tahun 

2010 dapat dilihat pada tabel 4.7. 

     Tabel 4.7 Biaya Pakan Tambahan Pada Responden 

No Biaya Pakan Tambahan(Rp) Jumlah (orang) Persentase(%) 

1 1.200.000-2.160.000 37 40,66 

2 2.160.001-3.120.000 37 40,66 

3 3.120.001-4.080.000 1 1,10 

4 4.080.001-5.040.000 1 1,10 

5 5.040.001-6.000.000 15 16,48 

Total 91 100,00 

          Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel 4.7 di atas dapat diketahui sebanyak 74 responden (81,32%) 

mengeluarkan biaya bahan pakan tambahan  antara Rp1.200.000–Rp3.120.000. 

sedangkan 2 responden (2,20%) mengeluarkan biaya antara Rp3.120.001-

Rp5.040.000, artinya rata-rata peternak mengeluarkan biaya untuk pembelian 

pakan hijauan kurang dari Rp3.120.000 untuk satu ekor sapi laktasi dalam 300 

hari. 

c.  Obat-obatan 

 Biaya obat adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan  dalam 

rangka pemeliharaan kesehatan ternak (Rizqikuta, 2009). Adapun biaya yang 

dikeluarkan peternak untuk membeli obat-obatan pada tahun 2010 dapat dilihat 

pada tabel 4.8. 

            Tabel 4.8 Biaya Obat-obatan Pada Responden 

No Biaya Obat-obatan (Rp) Jumlah (orang) Persentase(%) 

1 15.000-27.000 35 38,46 

2 27.001-39.000 32 35,16 

3 39.001-51.000 4 4,40 

4 51.001-63.000 2 2,20 
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5 63.001-75.000 18 19,78 

Total 91 100,00 

               Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel 4.8 di atas dapat diketahui sebanyak 35 responden (31,46%) 

mengeluarkan biaya bahan pakan hijauan antara Rp15.000–Rp27.000 sedangkan 2 

responden (2,20%) mengeluarkan biaya antara Rp51.001–Rp63.000, artinya rata-

rata peternak mengeluarkan biaya untuk pembelian obat-obatan kurang dari 

Rp27.000 untuk satu ekor sapi laktasi dalam 300 hari. Hal ini berarti bahwa 

peternak mengeluarkan  biaya obat-obatan tergolong rendah dibandingkan dengan 

biaya pakan konsentrat. 

4.1.3.3 Biaya Tenaga Kerja 

a. Jumlah Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu 

diperhitungkan dalam proses produksi baik dari segi jumlah, kualitas dan jenis 

tenaga kerja. Setiap proses produksi diperlukan tenaga kerja yang memadai. 

Jumlah tenaga kerja yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan sampai 

tingkat tertentu sehingga jumlahnya optimal. Untuk mengetahui penggunaan 

tenaga kerja tenak sapi perah tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Penggunaan Tenaga Kerja Pada Responden  

No 
Jumlah Penggunaan Tenaga 

Kerja 
Jumlah Persentase (%) 

1 1 orang 60 65,93 

2 2 orang 30 32,97 

3 3 orang  1   1,10 

Total 91 100,00 
 Sumber: Data primer  yang diolah 
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Tabel 4.9 menunjukkan bahwa usaha ternak sapi perah kecamatan Getasan 

sebagian besar memiliki tenaga kerja 1 orang yaitu sebanyak 60 orang atau 

sekitar 65,93%,  Banyak sedikitnya jumlah tenaga kerja ini menunjukkan besar 

usaha ternak sapi perah. Semakin banyak tenaga kerja yang dimiliki maka 

semakin besar pula usahanya. Sebaliknya semakin sedikit tenaga kerja yang 

dimiliki maka semakin kecil pula usahanya yang dikelolanya. 

b. Upah Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang digunakan dalam produksi harus mempunyai keahlian 

yang baik agar mampu mengolah produk menjadi barang yang berkualitas. 

Untuk membayar tenaga kerja, setiap peternak harus mengeluarkan upah yang 

sesuai dengan keahliannya dan lama bekerja. Adapun rata-rata upah tenaga kerja  

usaha ternak sapi perah tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Rata-rata Upah Tenaga Kerja Pada Responden 

Upah per hari (Rp) Total Upah (Rp) Rata-rata Upah per orang (Rp) 

5000-15000       137.725.000           1.119.715,45  
 

 Sumber: Data primer  yang diolah 

 

Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa peternak memberi upah pada 

tenaga kerja antara Rp5.000 sampai Rp15.000 per hari dengan upah rata-rata per 

orang sebesar Rp1.119.715 dalam 300 hari. 

4.1.3.4 Biaya Peralatan 

Peralatan adalah alat-alat yang digunakan peternak  untuk menunjang 

proses produksi. Adapun jenis peralatan yang digunakan dalam usaha sapi perah 

laktasi milkcand, sabit, sepatu  boot, spon, ember, sapu dan lain-lain. Pembelian 

peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian peralatan yang 
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digunakan sebagai penunjang proses produksi/kegiatan usaha. Dalam penelitian 

ini peralatan usaha ternak sapi perah dinyatakan dengan rupiah. Adapun biaya 

peralatan usaha ternak sapi perah tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 4.11. 

            Tabel 4.11 Biaya Peralatan Responden 

No Biaya Peralatan (Rp) Jumlah (orang) Persentase (%) 

  1 7.000-77.100 
 

84 93,32 

    2 77.200-147.300 3   3,29 

3 147.400-217.500 3   3,29 

4 217.600-287.800 0 0 

5 < 358000 1    1,10 

 Total 91 100,00 

      Sumber: Data primer yang diolah 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa sebagian besar peternak mengeluarkan 

biaya untuk pembelian peralatan berkisar Rp 7.000-Rp 77.200 yaitu sebanyak 84 

orang atau 93,32%. Biaya peralatan tahun 2010 tergolong pada tingkat yang 

rendah. Biaya Peralatan sebenarnya dapat ditekan lebih kecil lagi jika 

pemeliharaan dilakukan secara rutinitas. 

4.1.3.5 Pendapatan 

Pendapatan dalam penelitian ini berasal dari penerimaan hasil penjualan 

susu sapi setiap harinya. Penerimaan dari hasil penjualan merupakan perkalian 

antara hasil produksi dengan harga jual. Semakin besar kuantitas produksi susu 

sapi dan harga jual tinggi maka pendapatan peternak juga akan meningkat atau 

sebaliknya. Produksi Susu merupakan hasil akhir dari proses produksi yang 

diwujudkan sebagai susu murni segar yang siap untuk dijual ke pasar bebas. 

Adapun rata-rata produksi susu perah dan harga jual untuk tahun 2010 dapat 

dilihat pada tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 Rata-rata Produksi Susu (liter) Pada Responden 

No Rata-rata produksi (liter)  Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 2100-2520 17 18,68 

2 2521-2940 19 20,88 

3 2941-3360 20 21,98 

4 3361-3780 25 27,47 

5 3781-4200 10 10,99 

Total 91 100,00 

Sumber: Data primer yang diolah 

Tabel di 4.12 menunjukkan sebanyak 25 responden (27,47%) memiliki 

hasil produksi susu sebanyak 3361-3780 liter, 20 responden (21,98%) produksi 

susu sebanyak 2941-3360 liter, 19 respoden (20,88) memiliki hasil produksi susu 

sebanyak 2521-2940 liter, 17 responden (18,68%)  memiliki hasil produksi susu 

sebanyak 2100-2520 liter dan 10 responden (10,99%) memiliki hasil produksi 

susu sebanyak 3781-4200 liter, artinya bahwa rata-rata peternak dapat 

memperoleh susu dibawah 3780 liter dalam 300 hari.  Rata-rata harga jual susu 

per liter  antara Rp2.600 sampai Rp2.900 pada tahun 2010. Secara umun harga 

jual susu stabil, naik turunnya harga susu biasanya berkisar Rp100 - Rp300 per 

liternya. Perhitungan pendapatan berkaitan dengan jumlah produksi susu dan 

harga jula yang berlaku. 

4.1.4   Analisis Data 

4.1.4.1 Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Normal atau tidaknya data dalam model regresi dilakukan 

dengan uji Kolmogrov Smirnov  dengan melihat besarnya nilai signifikansi setiap 
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variabel. Jika nilai nilai signifikansi lebih  besar dari 5%, maka disimpulkan data 

berdistribusi normal( Ghozali, 2005: 74). Hasil output SPSS 17.0 uji normalitas.     

Tabel 4.13 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 BAHAN_ 

BAKU 

BAHAN_ 

PENOLONG 

TENAGA_

KERJA 

PERALAT

AN 

PENDAPAT

AN 

N 91 91 91 91 91 

Normal Parameters  

a 

Mean 3195074.67 3641330.62 1539438.26 44853.97 8421382.42 

Std. 

Deviation 
1730096.457 1994644.939 808461.416 48398.871 1558016.262 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .351 .357 .237 .257 .135 

Positive .351 .357 .237 .257 .125 

Negative -.233 -.160 -.106 -.217 -.135 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.368 3.423 2.272 2.462 1.292 

Asymp. Sig. (2-tailed) .410 .070 6.583 1.085 .271 

a. Test distribution is Normal.      

      

Berdasarkan  tabel 4.13 di atas dapat dilihat dari nilai probabilitas 

signifikan bahwa semua variabel bernilai diatas 5%. atau 0,05. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa model regresi memiliki distribusi data yang normal atau 

memenuhi asumsi normalitas data.  

4.1.4.2  Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen yang terdapat dalam model hubungan yang sempurna. Salah 

satu cara untuk mendeteksi kolinearitas adalah dengan mengkorelasikan antar 

variabel dan apabila korelasinya signifikan maka antar variabel bebas tersebut 



55 
 

 
 

terjadi multikolinearitas. Syarat model regresi berganda dapat digunakan, apabila 

tidak ada hubungan yang sempurna antara variabel bebasnya. Ada tidaknya 

multikolinearitas dalam model regresi dilihat dengan melihat besarnya varians 

inflation factors (VIF) dan tolerance value. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai 

tolerance lebih dari 0,10 maka disimpulkan tidak ada multikolinearitas antar 

variabel dalam regresi (Ghozali, 2005:57). Hasil pengujian multikoliniaritas 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.14. 

           Tabel 4.14 Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui nilai Variance Inflaction Faktor (VIF) di 

bawah 10 dan nilai tolerance  di atas 0,1. Artinya tidak terjadi multikolinearitas 

antara variabel bebas biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja 

dan biaya peralatan terhadap variabel pendapatan. 

2. Uji Heterokedastisitas 

Ada tidaknya Uji Heterokedastisitas dalam model regresi dilihat dengan 

melihat besarnya nilai tabel signifikan dengan uji Glejser. Jika nilai signifikansi 

setiap variabel indenpenden lebih besar dari 0,05 atau 5% maka disimpulkan tidak 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

BAHAN_BAKU .827 3.286 

BAHAN_PENOLONG .628 2.431 

TENAGA_KERJA .469 3.690 

PERALATAN .570 4.252 

a. Dependent Variable: LAG 
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ada heterokedastisitas antar variabel dalam regresi. Hasil pengujian 

multikoliniaritas selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.15. 

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai signifikan setiap variabel bebas 

lebih besar dari 0,05 atau 5%. Dengan demikian tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas pada model regresi berganda 

Tabel  4.15  Uji Heterokedastisitas 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 87433.389 8544.645  17.455 .000   

BAHAN_BAKU 5371.247 1.251 .472 4.346 .246 .827 3.286 

BAHAN_PENOLONG 3691.251 .246 .162 2.641 .313 .628 2.431 

TENAGA_KERJA 502.251 .253 .468 1.429 .699 .469 3.690 

PERALATAN 74.257 2.147 .127 4.416 .071 .570 4.252 

a. Dependent Variable: LAG    

 

 

   

3. Uji Autokorelasi 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi jika 

terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2005: 95). 

Cara yang dapat digunakan untuk mendiagnosis autokorelasi adalah uji Durbin 

Watson (DW test) dapat dilihat pada tabel 4.16. 

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa besar  Durbin Watson (DW) adalah 

1.920. menurut Ghozali (2009:100), jika DW terletak antara batas atas (du) dan 

(4-du) maka tidak terjadi autokorelasi. Besarnya dL dalam penelitian ini adalah 

1,566 dan dU adalah 1,751 sehingga DW terletak antara du (1,751) dan (4-1,751 = 
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2,249), maka dapat disimpulkan bahwa tiada ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu dalam model regresi linier dalam penelitian. 

Tabel 4.16 Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .870
a
 .757 .738 .410 1.920 

Predictors: (Constant), PERALATAN, BAHAN_BAKU, TENAGA_KERJA, BAHAN_PENOLONG 

 

 

4.1.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda antara biaya bahan baku 

(X1), biaya bahan penolong (X2), biaya tenaga kerja(X3) dan biaya peralatan (X4) 

terhadap pendapatan (Y) dengan dibantu program SPSS 17 dalam proses 

perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.17. 

Tabel 4.17  Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 78081.691 7317.120  17.455 .000 

BAHAN_BAKU 4947.029 .094 .032 2.303 .046 

BAHAN_PENOLONG 2671.197 .120 .252 1.945 .013 

TENAGA_KERJA 753.170 .271 .088 4.629 .000 

PERALATAN 69.106 3.777 .190 2.616 .011 

a. Dependent Variable: PENDAPATAN     

 

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui persamaan regresinya sebagai berikut :  

Y = 78081,691 + 4947,029X1 + 2671,197X2  + 753,170X3 + 69,106X4  
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Keterangan:  

Y = Pendapatan 

X1 = Biaya Bahan Baku 

X2 = Biaya Bahan Penolong 

X3 = Biaya Tenaga Kerja 

X4 = Biaya Peralatan 

Analisis  persamaan  regresi berganda tersebut sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta positif menunjukkan bahwa tanpa ditambahkan variabel 

Biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja dan biaya 

peralatan maka nilai pendapatan akan mengalami kenaikan atau 

peningkatan sebesar 78081,691. 

2. Apabila biaya bahan baku mengalami peningkatan sebesar 1 satuan 

dengan asumsi variabel biaya bahan penolong, tenaga kerja dan peralatan 

dianggap tetap maka pendapatan akan meningkat sebesar 4947,029. 

3. Apabila biaya bahan penolong mengalami peningkatan sebesar 1 satuan 

dengan asumsi variabel biaya bahan baku, tenaga kerja dan peralatan 

dianggap tetap maka pendapatan akan meningkat sebesar 2671,197. 

4. Apabila biaya tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 1 satuan 

dengan asumsi variabel biaya bahan baku, bahan penolong dan peralatan 

dianggap tetap maka pendapatan akan meningkat sebesar 753,170. 

5. Apabila biaya peralatan mengalami peningkatan sebesar satu satuan 

dengan asumsi variabel biaya bahan baku, bahan penolong dan tenaga 

kerja dianggap tetap maka pendapatan akan meningkat sebesar 69,106. 
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4.1.4.3 Uji Hipotesis 

1. Uji Simultan (Uji F) 

Hasil uji F menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel 4.15. 

Syarat hipotesis dapat diterima apabila probabilitas value < 0,05 maka hipotesis 

dterima dan H0 ditolak. Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.911 4 4.777E12 3.060 .030
a
 

Residual 2.018 87 2.319E12   

Total 2.209 91    

a. Predictors: (Constant) : PERALATAN, BAHAN_BAKU, 

TENAGA_KERJA, BAHAN_PENOLONG 

 

b. Dependent Variable:  PENDAPATAN    

 

Berdasarkan hasil uji simultan diperoleh nilai Fhitung = 3,060. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa probabilitas value 0,030 < 0,05 maka sesuai dengan syarat 

di atas berarti Ha kelima diterima yang menyatakan bahwa secara simultan 

variabel bebas (biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja dan 

biaya peralatan) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan peternak sapi perah 

di kecamatan Getasan kabupaten Semarang. 

2. Uji Partial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh Biaya bahan baku, biaya 

bahan penolong, biaya tenaga kerja dan biaya peralatan secara parsial terhadap 

pendapatan. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel 4.19. 
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Tabel 4.19 Uji Parsial (Uji t) 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 78081.691 7317.120  17.455 .000 

BAHAN_BAKU 4947.029 .094 .032 2.303 .046 

BAHAN_PENOLONG 2671.197 .120 .252 1.945 .013 

TENAGA_KERJA 753.170 .271 .088 4.629 .000 

PERALATAN 69.106 3.777 .190 2.616 .011 

a. Dependent Variable: PENDAPATAN     

 

Berdasarkan Tabel 4.22 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a) Variabel bebas biaya bahan baku (X1) berpengaruh positif terhadap 

pendapatan (Y) jika diukur pada tingkat kepercayaan 95% yang dtunjukkan 

oleh nilai t-hitung (X1) sebesar 2,303 lebih besar dari nilai t-tabel (a= 0,05 

atau 1,663). Sedangkan nilai taraf signifikansi t X1 sebesar  0,046. Karena 

0,046 < 0,05 maka dapat diambil kesimpulan Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya bahwa X1 (biaya bahan baku) secara parsial berpengaruh terhadap Y 

(pendapatan). 

b) Variabel bebas biaya bahan penolong (X2) berpengaruh positif terhadap 

pendapatan (Y) jika diukur pada tingkat kepercayaan 95% yang dtunjukkan 

oleh nilai t-hitung (X2) sebesar 1,945 lebih besar dari nilai t-tabel (a= 0,05 

atau 1,663). Sedangkan nilai taraf signifikansi t X2 (biaya bahan penolong) 

sebesar  0,013. Karena 0,013 < 0,05 maka dapat diambil kesimpulan Ho 
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ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa X2 (biaya bahan penolong) secara 

parsial berpengaruh positif terhadap Y (pendapatan). 

c) Variabel bebas biaya tenaga kerja (X3) berpengaruh positif terhadap 

pendapatan (Y) jika diukur pada tingkat kepercayaan 95% yang dtunjukkan 

oleh nilai t-hitung (X3) sebesar 4,629 lebih besar dari nilai t-tabel (a= 0,05 

atau 1,663). nilai taraf signifikansi t X3 (biaya tenaga kerja) sebesar  0,000. 

Karena 0,000 < 0,05 maka dapat diambil kesimpulan Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya bahwa X3 (biaya tenaga kerja) secara parsial berpengaruh 

positif terhadap Y (pendapatan). 

d) Variabel bebas biaya peralatan (X4) berpengaruh positif terhadap pendapatan 

(Y) jika diukur pada tingkat kepercayaan 95% yang dtunjukkan oleh nilai t-

hitung (X4) sebesar 2.616 lebih besar dari nilai t-tabel (a= 0,05 atau 1,663). 

Nilai taraf signifikansi t X4 (biaya peralatan) sebesar  0,011. Karena 0,011< 

0,05 maka dapat diambil kesimpulan Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

bahwa X4 (biaya peralatan) secara parsial berpengaruh positif terhadap Y 

(pendapatan). 

3. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besar persentase 

pendapatan peternak sapi perah (Y) yang dapat dijelaskan oleh biaya bahan baku 

(X1), biaya bahan penolong (X2), biaya tenaga kerja (X3) dan biaya peralatan (X4). 

Jika nilai koefisien determinasi mendekati satu maka dapat dikatakan semakin 

kuat kemampuan variabel bebas dalam model regresi tersebut dalam menerangkan 

variabel terikat. Sebaliknya nilai koefisien determinasi mendekati nol maka 
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semakin lemah variabel bebas menerangkan variabel terikat. Hasil dari koefisien 

determinasi dapat dilihat pada tabel 4.23. 

Tabel 4.23 Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .870a .757 .738 .410 

a. Predictors: (Constant), PERALATAN, BAHAN_BAKU, TENAGA_KERJA, 

BAHAN_PENOLONG 

 

Besarnya persentase variabel pendapatan mampu dijelaskan oleh variabel 

bebas (koefisien determinasi) yang ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,738. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pendapatan mampu 

dipengauhi oleh biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja dan 

biaya peralatan  sebesar 73,8%, sedangkan sisanya 26,2% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.   

 

4.2  PEMBAHASAN 

4.2.1 Pengaruh Biaya Bahan Baku Terhadap Pendapatan 

Sapi laktasi merupakan bahan utama beternak sapi perah. Pemilihan bibit 

sapi laktasi perlu dilakukan oleh para peternak, karena tingkat produksi susu yang 

berbeda-beda. Peranakan Frisien Holstein (PFH) adalah jenis sapi perah yang 

dipelihara para peternak di kecamatan Getasan  
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Dari hasil perhitungan Tabel 4.19 menunjukkan t hitung 2,303 lebih besar 

dari t tabel sebesar 1,663 dapat disimpulkan bahwa variabel biaya bahan baku 

berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan peternak sapi perah 

kecamatan Getasan. 

Biaya bahan baku mempunyai pengaruh ketiga dominan setelah biaya 

tenaga kerja dan peralatan terhadap pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa biaya pembelian bibit sapi tidak selalu dilakukan secara rutinitas dan 

umumnya para peternak membeli sapi laktasi dengan sistem kredit ke bank 

sehingga biaya tidak seluruhnya dibebankan pada saat pembelian. Banyak para 

peternak tidak membeli sapi namun membesarkan pedet dari hasil perkawinan 

sapi yang mereka miliki. Dengan menekan biaya yang dikeluarkan untuk 

pembelian bibit sapi laktasi maka akan meningkatkan pendapatan peternak 

sendiri. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ayu Mutiara (2009)  bahwa  

biaya  bahan baku berpengaruh signifikan  terhadap pendapatan. 

Pada lingkungan usaha ternak, semakin banyak jumlah bibit sapi laktasi 

yang dimiliki maka semakin banyak sapi yang menghasilkan susu sehingga 

meningkatkan pula pendapatan namun hal ini tidak selalu menjadi acuan karena 

sapi yang digunakan juga memiliki perbedaan dalam menghasilkan susu setiap 

harinya. 

4.2.2 Pengaruh Biaya Bahan Penolong Terhadap Pendapatan 

Penggunaan bahan penolong memiliki peran yang sangat penting bagi 

peternak. Untuk meningkatkan hasil produksi susu, peternak harus 

memperhatikan bahan penolong melengkapi kebutuhan bahan utama. Biaya bahan 
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penolong ini mencakup pengeluaran untuk pakan hijauan, pakan tambahan dan 

obat-obatan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang paling mempengaruhi biaya 

bahan penolong adalah pembelian pakan tambahan. Hal ini terjadi karena harga 

pakan tambahan seperti konsentrat relatif tinggi dibandingkan pakan hijauan dan 

obat-obatan relative rendah. 

Dari hasil perhitungan Tabel 4.19 menunjukan t hitung sebesar 1,945 lebih 

besar dari  t tabel sebesar 1,663 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel biaya bahan  penolong berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak 

sapi perah kecamatan Getasan. 

Biaya bahan penolong mempunyai pengaruh terendah dari ketiga variabel 

bebas yang lainnya karena sebenarnya bahan penolong seperti pakan hijauan 

dapat diminimalkan dengan memiliki lahan rumput sendiri ditambah lagi 

penggunaan obat-obatan jarang digunakan. Pengeluaran untuk biaya bahan 

penolong lebih banyak untuk pembelian pakan tambahan seperti ampas 

tahu,batakul.  

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu Ayu Mutiara (2007) 

bahwa variabel bahan penolong berpengaruh terhadap pendapatan. 

4.2.3 Pengaruh Biaya Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan 

Dari hasil perhitungan statistik Tabel 4.19 menunjukan t hitung 4,629 

lebih besar dari  t tabel sebesar 1,663 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel biaya tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak sapi 

perah di kecamatan dan paling dominan mempengaruhi pendapatan.  
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Tenaga kerja mempengaruh paling dominan mempengaruhi pendapatan 

peternak. Tenaga kerja digunakan untuk memelihara dan memerah sapi secara 

rutinitas. Pada waktu penelitian ditemukan bahwa para peternak juga merangkap 

sebagai tenaga kerja akan tetapi para peternak tidak bisa melakukan semuanya 

sendiri sehingga membutuhkan tenaga kerja dengan imbalan upah. Para tenaga 

kerja kerja selama sebulan penuh sehingga upah yang diterima pekerja dihitung 

hari kerjanya. Para tenaga kerja tersebut bekerja setiap hari karena pemerahan 

dilakukan setiap hari sehingga upah dihitung per hari. Faktor tenaga kerja sangat 

penting untuk kegiatan usaha ternak dan hal ini menurut Soeharjo dan Patong 

dalam Ogbonna, dkk (2009:12) yang menyatakan bahwa tenaga kerja dalam 

kegiatan usahatani merupakan faktor produksi yang penting dan memiliki 

pengaruh yang besar terhadap kegiatan usaha. Ini berarti menyatakan bahwa 

tenaga kerja akan mempengaruhi penerimaan pendapatan.  

4.2.5 Pengaruh Biaya Peralatan Terhadap Pendapatan 

 Biaya peralatan yaitu pengeluaran untuk pembelian alat-alat yang 

digunakan dalan usaha sapi perah. 

Dari hasil perhitungan Tabel 4.19 menunjukan t hitung sebesar 2,616 lebih 

besar dari t tabel sebesar 1,663 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel biaya peralatan berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak sapi 

perah kecamatan Getasan.  

Biaya peralatan mempunyai pengaruh dominan kedua setelah biaya tenaga 

kerja. Dalam memelihara sapi perah perlu diperhatikan kebersihan peralatan. 

Penggunaan peralatan dengan kondisi baik dan bersih akan mempengaruhi juga 
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pada kualitas produksi susu. Berdasarkan penelitian, banyak peternak kurang 

merawat berbagai peralatan sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih cepat. 

Hal ini membuat para peternak akan melakukan pembelian beberapa peralatan 

setiap tahunnya. 

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Marta 

Dwi Yoga (2007) bahwa biaya modal (peralatan) berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan. seorang peternak perlu melakukan perawatan alat-alat yang 

dipergunakan agar dapat menekan biaya dan meningkatkan pendapatan. 

 

4.2.6 Pengaruh Biaya Bahan Baku, Biaya Penolong, Biaya Tenaga Kerja Dan 

Biaya Peralatan Terhadap Pendapatan 

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang mempengaruhi pendapatan 

yaitu biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja dan biaya 

peralatan. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh 

dari hasil penjualan susu maka peternak seharusnya dapat meningkatkan 

pengelolaan usaha sebaik mungkin. Hal yang dimaksud yaitu biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh peternak dapat ditekan sekecil mungkin. 

Berdasarkan hasil uji simultan diperoleh nilai Fhitung = 29,365. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa probabilitas value 0,000 < 0,05 maka sesuai dengan 

syarat di atas berarti hipotesis kelima diterima yang menyatakan bahwa secara 

simultan variabel bebas (biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga 

kerja dan biaya peralatan) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan peternak 

sapi perah di kecamatan Getasan kabupaten Semarang. 
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Besar kecilnya pendapatan diperoleh sebenarnya tergantung dengan besar 

kecilnya hasil produksi susu setiap harinya. Biaya bahan penolong dan biaya 

tenaga kerja merupakan pengeluaran biaya yang sangat besar dan terus menerus 

dikeluarkan oleh para peternak untuk proses produksi susu setiap harinya. 

Sedangkan biaya bahan baku dan peralatan merupakan biaya yang bersifat tetap 

namun memiliki pengaruh besar juga terhadap pendapatan.  

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, besarnya nilai variabel pendapatan mampu 

dijelaskan oleh variabel bebas (koefisien determinasi) yang ditunjukkan dengan 

nilai Adjusted R Square sebesar 0,738. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa 

pendapatan mampu dijelaskan oleh biaya bahan baku, biaya bahan penolong, 

biaya tenaga kerjadan biaya peralatan sebesar 73,8%, sedangkan sisanya 26,2% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Seorang peternak seharusnya berfikir bagaimana mengalokasikan biaya 

seefisen mungkin untuk memperoleh hasil yang maksimum tetapi penambahan 

biaya dalam membeli input tidak selamanya akan menyebabkan pertambahan 

output. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan akan membebani peternak 

sehingga mengurangi pendapatan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil 

suatu simpulan sebagai berikut : 

1. Biaya bahan baku berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan 

peternak sapi perah di kecamatan Getasan kabupaten Semarang. Hal ini 

berarti jika biaya bahan baku dapat ditekan secara optimal, maka dapat 

meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan susu atau sebaliknya,  jika 

biaya bahan baku yang dikelurkan tidak ditekan secara optimal maka 

menurunkan pendapatan dari hasil penjualan susu. 

2. Biaya bahan penolong berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan 

peternak sapi perah di kecamatan Getasan kabupaten Semarang. Hal ini 

berarti jika biaya bahan penolong dapat ditekan secara optimal, maka 

dapat meningkatkan pendapatan  atau sebaliknya, jika biaya bahan 

penolong yang dikeluarkan tidak dapat ditekan secara optimal maka dapat 

menurunkan pendapatan dari hasil penjualan susu. 

3. Biaya tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan 

peternak sapi perah di kecamatan Getasan kabupaten Semarang. Hal ini 

berarti jika biaya tenaga kerja dapat ditekan secara optimal, maka dapat 

meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan susu atau sebaliknya, jika 
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biaya tenaga kerja tidak dapat ditekan secara optimal maka akan 

menurunkan pendapatan dari hasil penjualan susu. 

4. Biaya Peralatan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan 

peternak sapi perah di kecamatan Getasan kabupaten Semarang. Hal ini 

berarti jika biaya  peralatan dapat ditekan secara optimal, maka dapat 

meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan susu atau sebaliknya, jika 

biaya peralatan tidak dapat ditekan secar optimal maka akan menurunkan 

pendapatan dari hasil penjualan susu. 

5. Biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja dan biaya 

peralatan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

pendapatan peternak sapi perah di kecamatan Getasan kabupaten 

Semarang. Hal ini berarti jika biaya bahan baku, biaya bahan penolong, 

biaya tenaga kerja dan biaya peralatan dapat ditekan maka akan 

meningkatkan  pendapatan dari penjualan susu atau sebaliknya, jika Biaya 

bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja dan biaya peralatan 

tidak dapat ditekan secara optimal maka akan dapat menurunkan 

pendapatan dari hasil penjualan susu. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat 

penulis berikan adalah sebagai berikut :  

1. Untuk peternak sapi perah di kecamatan Getasan, berkaitan dengan 

seluruh biaya hendaknya lebih memperhitungkan besarnya biaya bahan 

baku, bahan penolong, tenaga kerja dan peralatan dengan cara melakukan 
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pembukuan sederhana dan rutin agar setiap saat dapat mengetahui 

seberapa besar pengeluaran untuk selanjutnya supaya hasil produksi bisa 

ditingkatkan, penggunaan biaya juga dapat ditekan seefisien mungkin 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan. 

2. Untuk penelitian yang selanjutnya tentang pendapatan peternak sapi perah 

hendaknya menggunakan variabel yang belum diteliti pada penelitian ini 

seperti biaya lahan, biaya  kandang dan lokasi yang dapat mempengaruhi. 
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TUGAS WAWANCARA TENTANG USAHA SAPI PERAH SEBAGAI 

BAHAN OBSERVASI AWAL SKRIPSI 

Nama    :  Christina panjaitan 

Jurusan   : Manajemen Keuangan 

Judul  : Pengaruh Biaya bahan Baku, Bahan penolong, tenaga kerja, dan   

peralatan terhadap Pendapatan Peternak sapi Perah 

Nama Peternak  :  

Alamat  : 

Dengan hormat, 

Saya selaku pewawancara memohon  bantuan bapak (Ibu) untuk 

menjawab pertanyaan – pertanyaan di bawah ini .  Atas jawaban- jawaban 

Bapak ( Ibu), saya mengucapkan terimakasih. 

1. Berapa jumlah sapi perah yang dipelihara oleh bapak ?  

Jawaban:………………………. 

 

2. Berapa  jumlah rata-rata  produksi susu per hari ? 

Nama ( Nomor Sapi) 

Perah 

Jumlah 

produksi(Liter) 

 

Pagi Sore 
 

Total Satuan 

harga 

jual 

/liter 

Harga 

1) ……….. 

2) ……….. 

3) ……….. 

4) ………… 

5) ………… 

6) ………… 

7) …………. 

  

  

  

  

  

  
 

   

 

3. Apa saja  jenis pengeluaran ( Biaya) Bapak dalam usaha sapi perah, antara 

lain.. 

o Pembelian Bibit sapi perah 

o  pakan hijauan 

o Pakan konsentrat ( penguat) 

o Obat-obatan 

o Peralatan dan perlengkapan 

o Transportasi 

Lampiran 3 
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4. Jenis makanan yang diberikan kepada sapi perah 

 

Bahan makanan Jumlah yang 

diberikan 

per hari  

Satuan (Rp) Harga 

a. Hijauan segar 

b.  

c. Rumput lapangan 

d. Hijauan kacang panjang 

e. Daun kol 

f. Hijauan jagung 

g. Hijauan ubi jalar 

h. ……………………… 

i. …………………….. 

j. Makanan Penguat 

k. Ampas tahu 

l. Betakul 

m. Bungkil  

n. Dedak halus 

o. …………………… 

p.  

 

 

 

  

 

5. Jenis penyakit apa yang sering menyerang sapi perah? 

Jawaban : ……………………………………………………… 

 

6. Jenis obat-obatan yang diberikan kepada sapi perah 

 

Jenis obat-

obatan 

Manfaat jumlah 

(kg) 

/ hari 

Satuan 

harga 

(Rp) 

Harga 

1) Vitamin 

2) Obat tetes 

3) ………… 

4) ………… 

5) ………… 

6) ………… 

    

 

7. Apa  saja peralatan yang digunakan untuk pemerahan sapi 

 

Jenis peralatan dan 

perlengkapan 

Fungsi/kegunaan Jumlah Satuan 

harga 

(Rp) 

Harga  

1) Kaleng susu     
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2) Ember 

3) Vaseline 

4) Spon  

5) …………… 

6) …………… 

7) …………… 

8) …………. 

 

8. Siapakah  yang menjadi penentu harga jual susu murni yang dihasilkan 

oleh bapak? 

Jawaban……………………………………………………………………

………. 

………………………………………………………………………………

……… 

9. Berasal dari mana sumber modal bapak dalam beternak sapi ? 

a. Modal Sendiri 

b. Bantuan pihak lain (…………) 

c. Koperasi 

d. Modal sediri dan bantuan pihak lain 

10.  Apakah bapak ( ibu) memiliki tenaga kerja selain keluarg 

      Kalau jawaban Ya…. 

Nama Tenaga 

Kerja 

Jenis kelamin 

dan usia 

Lama kerja (Jam) Upah ( Rp)/hari, 

bulan 

1) ………… 

2) …………. 

3) ………….. 

4) …………… 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS EKONOMI 

JURUSAN MANAJEMEN KEUANGAN  

 

Kepada: 

Yth. Bapak/ Ibu Responden 

Di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang 

 

Dengan hormat, 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya yang 

telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesahatan dan keselamatan 

dalam kehidupan. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Universitas Negeri 

Semarang saya diharuskan menyusun karya ilmiah yang berupa Skripsi. Skripsi 

yang saya susun berjudul “Pengaruh Biaya Bahan Baku, Bahan Penolong, 

Tenaga Kerja, Peralatan Dan Harga Jual Terhadap Pendapatan  Peternak 

Sapi Perah Di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang”. 

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya mohon kesediaan dan 

bantuan dari Bapak/ Ibu untuk mengisi angket penelitian yang terlampir. Atas 

kesediaan Bapak/ Ibu,saya mengucapkan terima kasih. 

 

 

        Peneliti 

 

 

Christina Panjaitan 

 

Lampiran  4 
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No. Responden: …… 

 

ANGKET PENELITIAN 

“PENGARUH BIAYA BAHAN BAKU, BAHAN PENOLONG, TENAGA 

KERJA,  PERALATAN DAN HARGA JUAL TERHADAP PENDAPATAN  

PETERNAK SAPI PERAH DI KECAMATAN GETASAN KABUPATEN 

SEMARANG” 

TAHUN 2010 

 

I. Identitas Responden 

Nama     : 

Usia     :  

Pendidikan Terakhir   : (a) SD  (c) SMA 

        (b) SMP  (d) Perguruan 

Tinggi 

Jenis Kelamin    : (a) Laki-laki  (b) Perempuan 

Lama Usaha Ternak Sapi Perah  : 

Alamat     : 

 

II. Petunjuk :  

1. Pertanyaan di bawah ini ditujukan kepada peternak yang memiliki sapi laktasi 

yang menghasilkan susu per hari pada tahun 2010 

2. Pertanyaan di bawah ini untuk mengetahui pembelian bibit sapi laktasi, bahan 

pakan , upah tenaga kerja, biaya peralatan serta pendapatan peternak pada satu 

ekor sapi laktasi 

 

Silahkan mengisi jawaban sesuai dengan pertanyaan pada tempat yang telah tersedia 

dengan sebenar-benarnya. Tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Semua 

jawaban yang diberikan tidak akan berpengaruh apapun pada Bapak/ Ibu/ Saudara. 
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Daftar Pertanyaan 

A. Variabel biaya bahan baku 

1. Berapakah jumlah sapi perah laktasi yang Bapak/Ibu miliki untuk 

memproduksi susu……… 

2. Berapa  harga  satu ekor bibit sapi perah  laktasi .…..… 

3. Berapa total biaya pembelian sapi laktasi………. 

 

B. Variabel Biaya Bahan Penolong 

 

Pakan Hijauan 

Jenis pakan hijauan yang 

dimakan 1 ekor sapi laktasi 

Jumlah yang 

diberikan (Kg) 

Per hari untuk 1 

ekor sapi laktasi 

Harga 

pakan (Rp) 

Per Kg 

 Biaya 

hijauan 

q. ……………………. 

r. …………………….. 

s. ……………………. 

t. ……………………. 

u. ……………………. 

 

 

 

   

 

Total Biaya pakan hijauan yang dikeluarkan untuk pembelian pakan 

hijauan dalam satu hari…….. 

Pakan Tambahan 

Jenis Pakan Tambahan 

per ekor sapi laktasi 

Banyak  pakan 

tambahan (Kg) 

per ekor sapi 

laktasi dalam 1 

hari 

 Harga pakan 

tambahan  

(Rp) per kg 

 Biaya 

pakan 

tambahan 

1.…………………… 

2.………………….. 

3.………………….. 

4.………………….. 

5.…………………… 

 

 

 

  

 

Total biaya pakan tambahan yang dikeluarkan untuk pembelian pakan 

tambahan dalam satu hari………. 
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Obat – Obatan 

Jenis obat-obatan yang 

di berikan pada 1 ekor 

sapi laktasi 

Banyak obat-

obatan (kg) per 

hari  

Harga obat-

obatan (kg)    

Biaya Obat-

obatan 

1) …………….. 

2) …………….. 

3) ……………. 

4) ……………. 

5) …………….. 

   

 

Total Biaya  yang dikeluarkan untuk pembelian obat-obatan dalam satu 

hari pada satu ekor sapi laktasi.… 

C. Variabel biaya tenaga kerja 

1.Berapa  jumlah tenaga kerja untuk memproduksi  sapi sapi perah 

Bapak/ibu…… 

2.Berapa upah per hari tenaga kerja untuk memproduksi sapi perah 

Bapak/Ibu ................ 

3.Berapa Total biaya yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja per 

hari………… 

D. Variabel Peralatan  

Nama jenis peralatan 

yang digunakan 

beternak sapi  

Jumlah 

peralatan 

Harga (Rp) Biaya 

Peralatan 

1)   ………… 

2)   ………… 

3) ………… 

4) ………… 

5) ………… 

   

 

E. Variabel Pendapatan usaha susu  

1.Berapakah jumlah hasil produksi susu ( liter)  satu ekor sapi perah dalam 

satu hari…… 

2.Berapa Harga Jual (Rp) hasil produksi susu per liter  …… 

3.Berapakah pendapatan yang diterima dari hasil produksi susu satu ekor 

sapi  laktasi lama satu bulan. … 
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F. DATA HASIL PENELITIAN TERNAK SAPI PERAH KECAMATAANGETASAN TAHUN  2010 

N0 Nama Usia Pendidikan Jenis Kelamin 

Lama Usaha 

Ternak Sapi Perah Nama  Desa 

1 Suro 35 SMP L 10 Jetak 

2 Sutresno 38 SMP L 7 Jetak 

3 Muhadi 58 SMP L 5 Jetak 

4 Kasminto 55 SMP L 4 Jetak 

5 Tiyono 26 SD L 5 Jetak 

6 Sunardi  32 SD L 5 Jetak 

7 Iskak 31 SMA L 3 Jetak 

8 Maryono 30 SD L 2 Jetak 

9 Mukri 47 SMP L 15 Jetak 

10 Suratman 51 SD L 13 Jetak 

11 Bambnag 41 SMP L 4 Jetak 

12 Cokro 66 SMP L 12 Jetak 

13 Darno 40 SMP L 3 Jetak 

14 Judi 47 TIDAK SEKOLAH L 5 Jetak 

15 Lumriah 45 SMP P 6 Jetak 

16 Sukardi 45 SD L 4 Jetak 

17 Saridi 32 SMA L 4 Jetak 

18 Nundin 32 SMA L 2 Jetak 

19 Suparno 27 SD L 2 Jetak 

20 Muhari 41 SMP L 3 Jetak 

21 Yudhi 38 SMP L 3 Jetak 

22 Wati 39 SD P 4 Jetak 
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23 Siah 56 SD L 6 Jetak 

24 Sidin 49 SD L 7 Jetak 

25 Suparno 60 SMP L 10 Tajuk 

26 Hariayanto 32 SD L 4 Tajuk 

27 Marsiah 50 SMP L 12 Tajuk 

28 Harun Purwanto 60 SD L 11 Tajuk 

29 Priyanto 45 SD L 11 Tajuk 

30 Riyanto 32 SD L 4 Tajuk 

31 Ruslan 43 SD L 8 Tajuk 

32 Sidiharjo Bejo 31 SMA L 5 Tajuk 

33 Yadi 50 SMA L 14 Tajuk 

34 Heri 45 SMP L 15 Tajuk 

35 Suji 32 SD P 4 Tajuk 

36 Yuhri 32 SMP L 6 Tajuk 

37 Parno 28 SD L 3 Tajuk 

38 Summi 33 SD L 6 Tajuk 

39 Sukemi 47 SMP L 8 Tajuk 

40 Pareng 50 SD L 12 Tajuk 

41 Sutri 38 SD P 10 Tajuk 

42 Muji 55 SD L 12 Tajuk 

43 Pardi 53 SMP L 12 Tajuk 

44 Amiatun 50 SD L 12 Tajuk 

45 Tukini 36 SMP L 12 Tajuk 

46 Juli 35 SD P 10 Tajuk 

47 Bardi 50 SD L 10 Tajuk 
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48 Suprayadi 35 SMA L 8 Tajuk 

49 Suyitno 36 SD L 3 Tajuk 

50 Widodo 39 SMP L 4 Getasan 

51 Suhadi 45 SMA L 14 Getasan 

52 Suharjo 37 SD L 12 Getasan 

53 Sugiyanto 38 SD L 5 Getasan 

54 Bakdi 39 SMA L 6 Getasan 

55 Pulihan 45 SD L 7 Getasan 

56 Muhari 54 TIDAK SEKOLAH L 13 Sumogawe 

57 Maryati 44 SD P 4 Sumogawe 

58 Supapri 32 SMA L 4 Sumogawe 

59 Gito 32 SMA L 4 Sumogawe 

60 Dul Rahman 37 SMP L 6 Sumogawe 

61 Rudi 49 SD L 7 Sumogawe 

62 Yitno 45 SMP L 9 Sumogawe 

63 David 33 SD L 3 Sumogawe 

64 Nyoto 37 SMP P 2 Ngarawan 

65 Rini 35 SMA L 4 Ngarawan 

66 Triyoto 45 SD L 12 Ngarawan 

67 Lumiah 38 SMA P 5 Ngarawan 

68 Cahya 28 SD L 5 Ngarawan 

69 Bejo 33 SD L 6 Ngarawan 

70 Samsi 65 SD  L 15 Manggihan 

71 Mislan 30 SMA L  5 Manggihan 

72 Wahyu 32 SD  L 4 Manggihan 



85 
 

 
 

73 Suwar 36 SMP  L 4 Manggihan 

74 Tumari 35 SMP  L 4 Manggihan 

75 Pangat 36 SMP  L 4 Manggihan 

76 Barnabes 35 SMP  L 3 Manggihan 

77 Kamari 41 SD  L 4 Manggihan 

78 Marsiah 36 SMP  L 2 Batur 

79 Rabun 35 SMP  L 2 Batur 

80 Wahyudi 43 SMP  L 3 Batur 

81 Sutaryadi 42 SMP  L 5 Batur 

82 Triyono 25 SMA  L 3 Batur 

83 Ragil 27 SMA  L 4 Batur 

84 Suwandi 28 SD  L 3 Batur 

85 Tugimin 54 SD  L 12 Batur 

86 Jurami 34 SMA  L 8 Batur 

87 Ari Panjono 37 SD  L 8 Batur 

88 Abdul Wahid 36 SMA  L 7 Batur 

89 Adi Suparan 38 SD  L 4 Batur 

90 Kuwadi Tri 56 SD  L 8 Batur 

91 Agus Setiono 28 SD  L 3 Batur 
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DATA HASIL PENDAPATAN  DAN BIAYA RESPONDEN  

PETERNAK SAPI PERAH KECAMATAN GETASAN TAHUN 2010 

No Nama 

Jumlah 

Sapi 
Laktasi 

(Ekor) 

Rata-Rata 

Hasil 
Susu/hari 

(Liter) 

Total Hasil 

Susu(Liter) Harga Rata-rata (Rp) Pendapatan(Rp) 

 
DESA JETAK 

     1 Suro 2 24 7200         2,800             20,160,000  

2 Sutresno 3 30 9000         2,800             25,200,000  

3 Muhadi 2 24 7200         2,800             20,160,000  

4 Kasminto 2 16 4800         2,800             13,440,000  

5 Tiyono 4 32 9600         2,800             26,880,000  

6 Sunardi  2 16 4800         2,800             13,440,000  

7 Iskak 4 38 11400         2,800             31,920,000  

8 Maryono 3 36 10800         2,800             30,240,000  

9 Mukri 2 24 7200         2,800             20,160,000  

10 Suratman 4 40 12000         2,800             33,600,000  

11 Bambnag 4 36 10800         2,800             30,240,000  

12 Cokro 3 27 8100         2,800             22,680,000  

13 Darno 2 26 7800         2,800             21,840,000  

14 Judi 3 36 10800         2,800             30,240,000  

15 Lumriah 4 48 14400         2,800             40,320,000  

16 Sukardi 4 40 12000         2,800             33,600,000  
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17 Saridi 4 32 9600         2,800             26,880,000  

18 Nundin 2 14 4200         2,800             11,760,000  

19 Suparno 5 40 12000         2,600             31,200,000  

20 Muhari 2 14 4200         2,600             10,920,000  

21 Yudhi 3 27 8100         2,600             21,060,000  

22 Wati 3 27 8100         2,600             21,060,000  

23 Siah 3 27 8100         2,600             21,060,000  

24 Sidin 2 20 6000         2,600             15,600,000  

 

Tajuk   

 

      

25 Suparno 1 12 3600         2,700               9,720,000  

26 Hariayanto 2 24 7200         2,700             19,440,000  

27 Marsiah 2 20 6000         2,700             16,200,000  

28 Harun Purwanto 1 10 3000         2,700               8,100,000  

29 Priyanto 2 20 6000         2,700             16,200,000  

30 Riyanto 2 18 5400         2,700             14,580,000  

31 Ruslan 1 9 2700         2,700               7,290,000  

32 Sidiharjo Bejo 3 27 8100         2,700             21,870,000  

33 Yadi 3 24 7200         2,700             19,440,000  

34 Heri 2 17 5100         2,700             13,770,000  

35 Suji 3 24 7200         2,700             19,440,000  

36 Yuhri 2 15.54 4662         2,800             13,053,600  

37 Parno 2 17 5100         2,800             14,280,000  

38 Summi 1 13 3900         2,800             10,920,000  

39 Sukemi 3 36 10800         2,800             30,240,000  

40 Pareng 1 12 3600         2,800             10,080,000  
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41 Sutri 1 12 3600         2,800             10,080,000  

42 Muji 1 10 3000         2,800               8,400,000  

43 Pardi 2 26 7800         2,800             21,840,000  

44 Amiatun 2 24 7200         2,800             20,160,000  

45 Tukini 3 30 9000         2,700             24,300,000  

46 Juli 1 10 3000         2,700               8,100,000  

47 Bardi 2 22 6600         2,700             17,820,000  

48 Suprayadi 2 20 6000         2,700             16,200,000  

49 Suyitno 1 11.7 3510         2,700               9,477,000  

 
Desa Getasan   

 
      

50 Widodo 2 20 6000         2,700             16,200,000  

51 Suhadi 3 24 7200         2,700             19,440,000  

52 Suharjo 2 16 4800         2,700             12,960,000  

53 Sugiyanto 1 8.7 2610         2,700               7,047,000  

54 Bakdi 3 27 8100         2,700             21,870,000  

55 Pulihan 2 18 5400         2,700             14,580,000  

 
 Desa Sumogawe   

 
      

56 Muhari 3 39 11700         2,700             31,590,000  

57 Maryati 1 12 3600         2,700               9,720,000  

58 Supapri 2 24 7200         2,700             19,440,000  

59 Gito 4 48 14400         2,700             38,880,000  

60 Dul Rahman 2 20 6000         2,700             16,200,000  

61 Rudi 2 20 6000         2,700             16,200,000  

62 Yitno 3 24 7200         2,700             19,440,000  

63 David 2 16 4800         2,700             12,960,000  
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Desa Ngarawan   0       

64 Nyoto 2 20 6000         2,700             16,200,000  

65 Rini 3 36 10800         2,700             29,160,000  

66 Triyoto 2 24 7200         2,700             19,440,000  

67 Lumiah 1 13 3900         2,700             10,530,000  

68 Cahya 3 42 12600         2,700             34,020,000  

69 Bejo 2 20 6000         2,700             16,200,000  

 

Desa Manggihan   0       

70 Samsi 2 24 7200         2,900             20,880,000  

71 Mislan 3 36 10800         2,900             31,320,000  

72 Wahyu 3 39 11700         2,900             33,930,000  

73 Suwar 3 30 9000         2,900             26,100,000  

74 Tumari 3 27 8100         2,900             23,490,000  

75 Pangat 2 16 4800         2,900             13,920,000  

76 Barnabes 2 14 4200         2,900             12,180,000  

77 Kamari 1 13 3900         2,900             11,310,000  

 
Desa Batur   0       

78 Marsiah 2 24 7200         2,700             19,440,000  

79 Rabun 1 14 4200         2,600             10,920,000  

80 Wahyudi 3 30 9000         2,600             23,400,000  

81 Sutaryadi 3 36 10800         2,600             28,080,000  

82 Triyono 2 24 7200         2,800             20,160,000  

83 Ragil 3 39 11700         2,800             32,760,000  

84 Suwandi 2 20 6000         2,800             16,800,000  

85 Tugimin 3 27 8100         2,800             22,680,000  
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86 Jurami 3 24 7200         2,600             18,720,000  

87 Ari Panjono 2 18 5400         2,600             14,040,000  

88 Abdul Wahid 3 25.5 7650         2,600             19,890,000  

89 Adi Suparan 2 18 5400         2,600             14,040,000  

90 Kuwadi Tri 2 24 7200         2,600             18,720,000  

91 Agus Setiono 2 20 6000         2,600             15,600,000  

  TOTAL 215   651732        1,785,117,600  

  Rata-Rata 2.3626   7161.89        19,616,676.92  
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HASIL PENELITIAN BIAYA BAHAN BAKU, BIAYA BAHAN PENOLONG, BIAYA TENAGA KERJA, BIAYA PERALATAN DAN PENDAPATAN  

RESPONDENPER SATU EKOR SAPI  LAKTASI DI KECAMATAN GETASAN 

N0 Nama 

Biaya Bahan 

Baku(Rp) 

Biaya Bahan 

penolong (Rp) 

Biaya Tenaga 

Kerja(Rp) 

Biaya 

Peralatan 

(Rp) 

Total Biaya 

(Rp) 

Pendapatan 

(Rp) 

1 Suro 2,741,095 3,487,500 750,000 17,500 4,255,000 10,080,000 

2 Sutresno 3,061,800 2,325,000 500,000 11,667 2,836,667 8,400,000 

3 Muhadi 2,322,000 3,487,500 1,500,000 17,500 5,005,000 10,080,000 

4 Kasminto 2,938,500 3,487,500 750,000 17,500 4,255,000 6,720,000 

5 Tiyono 1,250,000 1,743,750 750,000 8,750 2,502,500 6,720,000 

6 sunardi 1,250,000 3,487,500 1,500,000 17,500 5,005,000 6,720,000 

7 Iskak 2,322,000 1,743,750 750,000 8,750 2,502,500 7,980,000 

8 Maryono 2,741,095 2,325,000 1,000,000 11,667 3,336,667 10,080,000 

9 Mukri 3,123,200 3,487,500 750,000 17,500 4,255,000 10,080,000 

10 Suratman 3,123,200 1,743,750 750,000 8,750 2,502,500 8,400,000 

11 Bambang 2,867,120 1,743,750 1,125,000 8,750 2,877,500 7,560,000 

12 Cokro 2,867,120 2,325,000 1,000,000 11,667 3,336,667 7,560,000 

13 Darno 2,975,000 3,487,500 750,000 17,500 4,255,000 10,920,000 

14 judi 2,975,000 2,325,000 1,500,000 11,667 3,836,667 10,080,000 

15 Lumriah 9,000,000 1,743,750 1,125,000 8,750 2,877,500 10,080,000 

16 Sukardi 2,506,800 1,743,750 750,000 8,750 2,502,500 8,400,000 

17 Saridi 2,506,800 1,743,750 750,000 8,750 2,502,500 6,720,000 

18 Nundin 2,506,800 3,487,500 3,000,000 17,500 6,505,000 5,880,000 

19 Suparno 2,506,800 1,395,000 600,000 7,000 2,002,000 6,240,000 

20 Muhari 2,506,800 3,487,500 1,500,000 17,500 5,005,000 5,460,000 
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21 Yudhi 3,000,000 2,325,000 500,000 11,667 2,836,667 7,020,000 

22 Wati 2,260,200 2,325,000 750,000 11,667 2,836,667 7,020,000 

23 Siah 2,260,200 2,325,000 2,000,000 11,667 4,336,667 7,020,000 

24 Sidin 2,260,200 3,487,500 1,500,000 17,500 5,005,000 7,800,000 

25 Suparno 2,054,795 6,975,000 2,250,000 70,000 9,295,000 9,720,000 

26 Hariayanto 2,753,425 3,487,500 1,500,000 35,000 5,022,500 9,720,000 

27 Marsiah 2,876,712 3,487,500 750,000 35,000 4,272,500 8,100,000 

28 Harun Purwanto 3,267,500 6,975,000 1,500,000 70,000 8,545,000 8,100,000 

29 Priyanto 4,109,589 3,487,500 1,500,000 35,000 5,022,500 8,100,000 

30 Riyanto 4,109,589 3,487,500 1,500,000 35,000 5,022,500 7,290,000 

31 Ruslan 3,800,000 6,975,000 3,000,000 70,000 10,045,000 7,290,000 

32 Sidiharjo Bejo 2,054,795 2,325,000 1,500,000 23,333 3,848,333 7,290,000 

33 Yadi 3,123,288 2,325,000 2,000,000 23,333 4,348,333 6,480,000 

34 Heri 3,275,000 3,487,500 3,000,000 35,000 6,522,500 6,885,000 

35 Suji 2,630,100 2,325,000 500,000 23,333 2,848,333 6,480,000 

36 Yuhri 2,630,100 3,487,500 2,250,000 35,000 5,772,500 6,526,800 

37 Parno 2,630,100 3,487,500 1,500,000 35,000 5,022,500 7,140,000 

38 Summi 2,815,200 6,975,000 3,000,000 70,000 10,045,000 10,920,000 

39 Sukemi 3,061,644 2,325,000 2,000,000 23,333 4,348,333 10,080,000 

40 Pareng 2,876,700 6,975,000 3,000,000 70,000 10,045,000 10,080,000 

41 Sutri 3,123,288 6,975,000 3,000,000 70,000 10,045,000 10,080,000 

42 Muji 2,815,200 6,975,000 1,500,000 70,000 8,545,000 8,400,000 

43 Pardi 3,061,644 3,487,500 750,000 35,000 4,272,500 10,920,000 

44 Amiatun 2,054,795 3,487,500 750,000 35,000 4,272,500 10,080,000 

45 Tukini 2,054,795 2,325,000 1,000,000 23,333 3,348,333 8,100,000 
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46 Juli 2,054,795 6,975,000 3,000,000 70,000 10,045,000 8,100,000 

47 Bardi 3,000,000 3,487,500 1,500,000 35,000 5,022,500 8,910,000 

48 Suprayadi 2,054,795 3,487,500 1,500,000 35,000 5,022,500 8,100,000 

49 Suyitno 2,054,795 

 

6,975,000 

 

3,000,000 

 

70,000 

 

10,045,000 9,477,000 

50 Widodo 2,876,700 3,487,500 750,000 179,000 4,416,500 8,100,000 

51 Suhadi 3,000,000 2,325,000 1,000,000 119,333 3,444,333 6,480,000 

52 Suharjo 2,000,000 3,487,500 750,000 179,000 4,416,500 6,480,000 

53 sugiyanto 2,630,100 6,975,000 1,500,000 358,000 8,833,000 7,047,000 

54 Bakdi 2,054,795 2,325,000 500,000 119,333 2,944,333 7,290,000 

55 Pulihan 2,815,200 3,487,500 750,000 179,000 4,416,500 7,290,000 

56 Muhari 2,876,700 2,325,000 1,000,000 24,876 3,349,876 10,530,000 

57 Maryati 2,350,000 6,975,000 2,250,000 74,629 9,299,629 9,720,000 

58 Supapri 1,875,000 3,487,500 750,000 37,315 4,274,815 9,720,000 

59 Gito 1,875,000 1,743,750 375,000 18,657 2,137,407 9,720,000 

60 Dul Rahman 2,350,000 3,487,500 1,500,000 37,315 5,024,815 8,100,000 

61 Rudi 3,184,800 3,487,500 1,500,000 37,315 5,024,815 8,100,000 

62 Yitno 3,275,000 2,325,000 1,000,000 24,876 3,349,876 6,480,000 

63 David 3,275,000 3,487,500 1,500,000 37,315 5,024,815 6,480,000 

64 Nyoto 3,267,500 3,487,500 1,500,000 38,750 5,026,250 8,100,000 

65 Rini 2,630,100 2,325,000 1,500,000 25,833 3,850,833 9,720,000 

66 Triyoto 11,000,000 6,975,000 4,500,000 77,500 11,552,500 9,720,000 

67 Lumiah 2,630,000 6,975,000 3,000,000 77,500 10,052,500 10,530,000 

68 Cahya 3,123,288 2,325,000 2,000,000 25,833 4,350,833 11,340,000 

69 Bejo 2,630,000 3,487,500 1,500,000 38,750 5,026,250 8,100,000 
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70 Samsi 2,815,200 3,487,500 1,500,000 28,500 5,016,000 10,440,000 

71 Mislan 2,815,200 2,325,000 1,500,000 19,000 3,844,000 10,440,000 

72 Wahyu 3,061,400 2,325,000 2,000,000 19,000 4,344,000 11,310,000 

73 Suwar 3,061,400 2,325,000 2,000,000 19,000 4,344,000 8,700,000 

74 Tumari 2,938,500 2,325,000 2,000,000 19,000 4,344,000 7,830,000 

75 pangat 2,938,500 3,487,500 1,500,000 28,500 5,016,000 6,960,000 

76 Barnabes 11,000,000 3,487,500 1,125,000 28,500 4,641,000 6,090,000 

77 Kamari 2,938,500 6,975,000 3,000,000 57,000 10,032,000 11,310,000 

78 Marsiah 2,876,712 3,487,500 750,000 28,500 7,142,712 9,720,000 

79 Rabun 2,876,712 6,975,000 3,000,000 107,500 10,082,500 10,920,000 

80 Wahyudi 12,000,000 2,325,000 1,500,000 35,833 3,860,833 7,800,000 

81 Sutaryadi 2,815,000 2,325,000 2,000,000 35,833 4,360,833 9,360,000 

82 Triyono 1,050,000 3,487,500 1,500,000 53,750 5,041,250 10,080,000 

83 Ragil 1,050,000 2,325,000 1,500,000 35,833 3,860,833 10,920,000 

84 Suwandi 2,975,000 3,487,500 1,500,000 53,750 5,041,250 8,400,000 

85 Tugimin 3,275,000 2,325,000 2,000,000 35,833 4,360,833 7,560,000 

86 Jurami 3,275,000 2,325,000 2,000,000 35,833 4,360,833 6,240,000 

87 Ari Panjono 3,000,000 3,487,500 1,500,000 53,750 5,041,250 7,020,000 

88 Abdul Wahid 2,815,000 2,325,000 1,000,000 35,833 3,360,833 6,630,000 

89 Adi Suparan 1,050,000 3,487,500 1,500,000 53,750 5,041,250 7,020,000 

90 Kuwadi Tri 4,500,000 3,487,500 1,500,000 53,750 5,041,250 9,360,000 

91 Agus Setiono 1,050,000 3,487,500 1,125,000 53,750 4,666,250 7,800,000 

  

 

 



95 
 

 
 

NPar Tests 

 
 

[DataSet1] E:\fario\tina\DATA.sav 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
BAHAN_BAKU 

BAHAN_PENOL

ONG 

TENAGA_KERJ

A PERALATAN PENDAPATAN 

N 92 92 92 92 92 

Normal Parameters
a
 Mean 3195074.67 3641330.62 1539438.26 44853.97 8421382.42 

Std. Deviation 1730096.457 1994644.939 808461.416 48398.871 1558016.262 

Most Extreme Differences Absolute .351 .357 .237 .257 .135 

Positive .351 .357 .237 .257 .125 

Negative -.233 -.160 -.106 -.217 -.135 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.368 3.423 2.272 2.462 1.292 

Asymp. Sig. (2-tailed) .410 .070 6.583 1.085 .271 

a. Test distribution is Normal.      
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Regression 
 
 

[DataSet1]  

 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 PERALATAN, 

BAHAN_BAKU, 

TENAGA_KERJA, 

BAHAN_PENOLONG

a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: LAG  

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 87433.389 8544.645  17.455 .000   

BAHAN_BAKU 5371.247 1.251 .472 4.346 .246 .827 3.286 

BAHAN_PENOL

ONG 
3691.251 .246 .162 2.641 .313 .628 2.431 

TENAGA_KERJA 502.251 .253 .468 1.429 .699 .469 3.690 

PERALATAN 74.257 2.147 .127 4.416 .071 .570 4.252 

 

 

 

 

 

 
 

odel Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .830
a
 .688 .650 3.54997 

a. Predictors: (Constant), PERALATAN, BAHAN_BAKU, 

TENAGA_KERJA, BAHAN_PENOLONG 

b. Dependent Variable: LAG  
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Regression 
 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .870
a
 .757 .738 .410 

a. Predictors: (Constant), PERALATAN, BAHAN_BAKU, TENAGA_KERJA, 

BAHAN_PENOLONG 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.911 4 4.777E12 3.060 .030
a
 

Residual 2.018 87 2.319E12   

Total 2.209 91    

a. Predictors: (Constant), PERALATAN, BAHAN_BAKU, TENAGA_KERJA, BAHAN_PENOLONG 

b. Dependent Variable: PENDAPATAN    

 

 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 PERALATAN, 

BAHAN_BAKU, 

TENAGA_KERJA, 

BAHAN_PENOLON

G
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: PENDAPATAN 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 78081.691 7317.120  17.455 .000 

BAHAN_BAKU 4947.029 .094 .032 2.303 .046 

BAHAN_PENOLONG 2671.197 .120 .252 1.945 .013 

TENAGA_KERJA 753.170 .271 .088 4.629 .000 

PERALATAN 69.106 3.777 .190 2.616 .011 

a. Dependent Variable: PENDAPATAN     
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