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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Saputri dan Wantara (2015), melakukan penelitian untuk menganalisis 

pengaruh jumlah pakan hijuan dan jumlah pakan konsentrat terhadap hasil 

produksi susu sapi di Desa Sumogawe, Kec. Getasan, Kab. Semarang, Jawa 

Tengah pada tahun 2015. Dengan menggunakan metode penelitian analisis 

Auxiliary Regression berupa data cross section. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa jumlah pakan hijauan dan jumlah pakan konsentrat secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap hasil produksi susu sapi perah di Desa Sumogawe, 

Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pasaribu, Firmansyah dan Idris (2015). 

Dengan menggunakan variabel jumlah pakan, jumlah minum, umur ternak, 

interval pemerahan dan luas kandang. Dengan menggunakan metode penelitian 

alat analisis regresi berupa linear berganda. Hasil penelitian bahwa  faktor-faktor 

yang mempengaruhi produksi susu sapi perah di Kabupaten Karo adalah jumlah 

pakan dan interval pemerahan, sedangkan jumlah air minum dan luas kandang 

tidak berpengaruh. 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Budianto (2014). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu modal, tenaga kerja dan 

tekhnologi. Dengan menggunakan metode penelitian analisis berupa regresi 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa modal, tenaga kerja dan 
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tekhnologi secara bersama sama berpengaruh terhadap produksi susu di 

Kecamatan Musuk 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-

sama melakukan analisis yang mempengaruhi produksi susu . Perbedaan terletak 

pada penggunaan variabel yang mempengaruhi produksi susu, analisa data dan 

lokasi yang diteliti. Penelitian sekarang menggunakan variabel bebas  jumlah 

sapi perah, pakan dan tenaga kerja dengan menggunakan analisis regresi linear 

berganda, uji asumsi klasik, perhitungan pendapatan, efisiensi biaya produksi 

dan break event point. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Produksi  

Produksi menurut Fahmi (2012 : 2) adalah suatu yang dihasilkan oleh 

perusahaan baik bentuk barang (goods) maupun jasa (service) dalam suatu 

periode waktu yang selanjutnya dihitung sebagai nilai tambah bagi 

perusahaan. Jika ditelaah lebih lanjut, pengertian produksi dapat ditinjau dari 

dua sudut. Menurut Fahmi (2012 : 2) dua sudut tersebut adalah : 

a. Pengertian produksi dalam arti sempit, yaitu mengubah bentuk barang 

menjadi barang baru, ini menimbulkan Form Utility 

b. Pengertian produksi dalam arti luas, yaitu usaha yang menimbulkan 

kegunaan karena place, time, dan possesion. 

Berdasarkan pengertian diatas, kegiatan produksi pada suatu perusahaan 

dapat menghasilkan produk berkualitas baik barang atau jasa, yang diawali 
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dari pembelian bahan baku sampai pada hasil akhir yang baik karena adanya 

proses produksi yang baik dan penggunaan bahan baku yang optimal. 

2. Fungsi Produksi 

Fungsi produksi adalah hubungan antara dua faktor, yaitu faktor produksi 

(input) dan hasil produksi (output). Fungsi produksi menjelaskan tentang 

bagaimana memproduksi suatu barang secara efisien, karena produksi yang 

efisien dapat menekan jumlah pengeluaran dan mempengaruhi kualitas hasil 

produksi. Fungsi produksi adalah hal yang saling berkaitan dengan proses 

produksi, karena jumlah barang produksi tergantung terhadap faktor produksi 

berjalan, oleh karena itu hasil produksi merupakan variabel terikat dan faktor 

produksi merupakan faktor tidak terikat. Fungsi Produksi dapat ditulis 

sebagai berikut: 

Q = F (K, L, R, T)…………………(2.1) 

Dimana :  

Q = Output/ Produksi 

K = Kapital/modal 

  L  = Labour / tenaga kerja 

R            = Resources / sumber daya 

T            = Teknologi    

F =  Symbol persamaan (Fungsi)  

Dari persamaan bisa disimpulkan bahwa besar kecilnya tingkat produksi 

mempunyai kaitan yang erat terhadap modal, tenaga kerja, sumber daya 

(alam, manusia), dan teknologi yang digunakan. Namun ada kemungkinan  
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bahwa jumlah produksi yang tidak sama akan dihasilkan oleh faktor produksi 

yang dianggap tetap, biasanya adalah faktor produksi seperti modal , mesin, 

peralatanya serta bangunan perusahaan . sedangkan faktor produksi yang 

mengalami perubahan adalah tenaga kerja. (Nuraini: 2013).  

 

 

TP = Total Produksi 

L = Tenaga Kerja 

MPL = Produksi Batas (Marginal 

Product Tenaga Kerja ) 

APL = Produksi rata-rata kerja (Average 

Product) 

Dimana : 

MPL=
⍙𝑇𝑃

⍙𝐿
                 APL= 𝑇𝑃

𝐿
 

 

Gambar 2.1 Kurva Produksi Total, Produksi Marginal, dan Produksi 

Rata-Rata 

3. Biaya Produksi 

Mulyadi (2014: 13) berpendapat bahwa biaya produksi biaya untuk 

mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Contohnya adalah biaya depriasi 

Sumber: Nuraini (2013) 
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mesin, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, gaji karyawan yang bekerja 

dalam bagian-bagian, maupun langsung ataupun tidak langsung. 

Menurut Kuswadi (2005: 22) biaya produksi adalah biaya yang berkaitan 

dengan perhitugan beban pokok produksi atau beban pokok penjualan. Biaya 

produksi atau penjulan terdiri dari biaya bahan baku dan bahan penolong, 

biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. 

a) Biaya bahan baku, yaitu besarnya nilai bahan baku yang dimasukan 

ke dalam proses produksi untuk diubah menjadi barang jadi 

b) Biaya tenaga kerja, yaitu biaya yang terjadi untuk menggunakan 

tenaga karyawan untuk proses produksi 

c) Biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang tidak bias digolongkan dalam 

biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. 

4. Pendapatan  

Menurut Sumitro dalam Prakoso (2013) pendapatan merupakan jumlah 

barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan 

adanya pendapatan yang dimiliki oleh setiap jiwa disebut dengan pendapatan 

perkapita dimana pendapatan perkapita menjadi tolok ukur kemajuan atau 

perkembangan ekonomi. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan 

suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar 

kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan – 

kegiatan yang akan dilakukan. 
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5. Efisiensi Biaya 

Efisiensi dapat diartikan sebagai peningkatan keluaran (output) satuan 

produksi dibandingkan dengan satuan pemasukan (input). Salah satu cara 

untuk meningkatkan produksi ternak sapi perah yakni susu adalah dengan 

meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam 

peternakan sapi perah. Identifikasi efisiensi penggunaan dan alokasi 

sumberdaya di tingkat petani ternak merupakan isu penting yang menentukan 

eksistensi berbagai peluang di subsektor peternakan berkaitan dengan potensi 

kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 

rumah tangga tani (Anandra, 2010). 

Menurut Hartati dan Mulyani (2009), R/C ratio merupakan perbandingan 

antara penerimaan dan biaya. Besarnya R/C ratio mempunyai prospek baik. 

Nilai R/C ratio yang lebih besar dari 1 menunjukan bahwa usaha yang 

dijalankan layak untuk diusahakan. 

Soekartiwi (2002) menyatakan R/C ratio adalah perbandingan antara 

(nisbah) penerimaan biaya. Biasanya, akan lebih baik kalau analisis R/C 

dibagi dua yaitu menggunakan data pengeluaran produksi secara rill 

dikeluarkan oleh petani yang menghitung juga tenaga kerja nya, serta bibit 

yang telah disiapkan sendiri untuk diperhitungkan. 

1. Apabila nilai R/C ratio lebih besar daripada 1 maka penggunaan 

biaya tersebut menguntungkan 

2. Apabila nilai R/C ratio sama dengan 1 maka penggunaan biaya 

tersebut seimbang (balance) 
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3. Apabila R/C ratio lebih kecil daripada 1 makan penggunaan biaya 

tersebut tidak menguntungkan 

R/C Ratio = TR/TC 

Keterangan: 

R/C Ratio = Efiisiensi Biaya 

TR  = Total Revenue 

TC  = Total Cost (biaya) 

6. Break Event Point 

Menurut Abdullah (2013: 70), break event point merupakan titik atau 

keadaaan dimana perusahaan dalam operasionalnya tidak memperoleh laba 

dan juga tidak mengalami kerugian laba = 0. Apa yang dipaparkan dapat 

dijelaskan dengan formula sebagai berikut : 

1. Apabila TR > TC maka memperoleh laba 

2. Apabila TR = TC maka terjadi pulang pokok 

3. Apabila TR < TC maka perusahaan mengalami kerguian 

Unsur-unsur BEP meliputi : 

1) Biaya Tetap 

2) Biaya Variabel 

3) Biaya Total 

4) Keuntungan  

5) Pendapatan Total 
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Sumber: Abdullah 2013 
Gambar 2.2 kurva titik BEP pada penjualan tertentu 

7. Usaha Peternakan Sapi Perah 

Faktor terpenting untuk sukses dalam peternakan sapi perah adalah 

peternaknya sendiri. Mereka harus tahu bagaimana menanam modal untuk 

usaha peternakannya serta meenentukan keuntungan apa yang didapat untuk 

tiap-tiap investasi. Pada pengelolaan ternak perah tidak hanya pakan saja 

yang perlu dibahas melainkan pemeliharaan dan pencatatannya (Firman, 

2010). 

Menurut Sudono dalam Ako (2013), peternak harus dapat mengetahui tata 

laksana yang baik dan menentukan lokasi peternakan yang baik, besarya 

usaha peternakan, sapi sapi yang dapat berproduksi tinggi, pemakaian 

peralatan yang tepat, lahan yang subur untuk penanaman pakan dan 

pemasaran yang baik. 
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8. Produksi Susu 

      Walaupun perhatian banyak dicurahkan pada efisiensi penggunaan pakan 

dan tenaga kerja, tetapi rata-rata produksi susu yang tinggi setiap sapi masih 

merupakan faktor yang amat penting. Hendaknya sapi-sapi berproduksi tinggi 

secara seragam dana bervariasi, sebab usaha peternakan dengan produksi 

tinggi merata menggunakan pejantan unggul yang baik, produksi susu dapat 

ditingkatkan dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Sebaliknya 

produksi susu yang bervariasi, sulit diharapkan produksi tinggi pada generasi 

yang akan datang. Pada umunya keuntungan diperoleh akan meningkat 

dengan meningkatnya produksi susu, walaupun keutuhan pakan untuk sapi-

sapi yang berproduksi tinggi akan bertambah. Rata-rata di Indonesia produksi 

susu sapi yang tinggi hingga 25 liter per ekor sekali proses pemerahan  (Ako, 

2013). 

9. Pakan 

Pakan adalah semua yang bisa dimakan oleh ternak dan tidak mengganggu 

kesehatannya. Pada umumnya pengertian pakan (feed) digunakan untuk 

hewan yang meliputi kuantitatif, kualitatif, kontinuitas serta keseimbangan 

zat pakan yang terkandung di dalamnya. (Anonim, 2009). 

Pakan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan 

peternakan sapi perah. Tingkat produksi susu yang rendah lebih dipengaruhi 

oleh pakan yang kurang memaadai. Hal ini disebabkan pakan hijauan dan 

konsentrat yang cukup potensial tersedia di Indonesia belum dimanfaatkan 

secara optimal. Pakan merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi 
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pemeliharaan ternak perah karena biaya pakan mencapai 60-70% dari total 

biaya. Tujuan pemberian pakan pada sapi perah adalah menyediakan ransum 

ekonomis, tetapi dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok, kebutingan, 

produksi susu serta kebutuhan pertumbuhan ternak yang masih muda (Ako 

2013). 

Adiarto (2012) mengemukakan bahwa pada prinsipnya pakan sapi terdiri 

atas pakan hijauan (rumput dan legume/kacang-kacangan) dan konsesntrat 

yang ketersediaan dan kualitasnya perlu terus menerus dipertahankan dan 

dijaga selama masa pemeliharaan sapi. 

 

10. Tenaga Kerja 

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang 

Ketenagakerjaan , tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan baik didalam maupun diluar kerja guna menghasilkan barang dan 

jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Usaha peternakan sapi perah modern harus mempunyai tenaga kerja yang 

terampil dan berpengalaman. Karena itu diperlukan fasilitas perumahan untuk 

dapat menarik tenaga tersebut dan bekerja dengan baik di perusahaan 

peternakan. Pada suatu peternakan sapi perah di negara bagian AS seorang 

tenaga kerja yang berproduktif membutuhkan waktu 21 menit perhari per 

sapi, tetapi suatu peternakan dengan 330 ekor sapi yang diperah dibutuhkan 

hanya 13 menit per ekor sapi (Ako,2013). 
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11. Hubungan Antar Variabel 

a) Hubungan Jumlah Sapi Perah Terhadap Produksi Susu Sapi 

Susanto, Prasetyo dan Roesalli (2006) berpendapat bahwa  jumlah 

ternak mempunyai pengaruh positif terhadap produktivitas usaha. 

Ketersediaan pakan merupakan faktor penting dalam usaha sapi perah 

yaitu untuk menjamin kestabilan produksi susu. Tingkat produksi susu 

yang tinggi secara langsung akan mempengaruhi penerimaan peternak. 

Keuntungan yang diterima oleh petani akan dapat memberi gambaran 

seberapa susu, penjulan kotoran, penjualan pedet dan penjulan sapi 

afkir. Tipologi usaha ternak sapi berdasarkan kontribusi usaha ternak 

sapi terhadap pendapatan usaha keluarga. Usaha sambilan 

kontribusinya (≤ 30%), cabang usaha kontribusinya (30-70%) 

sedangkan usaha pokok kontibusinya (70 - 100%).besar peran usaha 

sapi perah dalam memberikan kontribusi terhadap pendatan keluarga.  

Penerimaan dari usaha sapi perah terdiri dari penjualan susu, penjualan 

sapi-sapi yang tidak produktif lagi, anak sapi yang tidak digunakan 

untuk peremajaan dan hasil penjualan pupuk kandang. Penerimaan 

usaha ternak sapi perah adalah nilai produk total usaha ternak sapi perah 

dalam jangka waktu tertentu. 

b) Hubungan Jumlah Pakan Terhadap Produksi Susu Sapi 

Ako (2013) mengemukakan bahwa, ternak sapi yang kekurangan 

makanan menyebabkan menurunnya produksi susu dan persentase 

laktosa susu, tetapi meningkatkan kandungan lemak susu. Sebaliknya, 
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bila mendapatkan makanan yang secukupnya akan meningkatkan 

produksi susu dan umumnya persentase lemak akan menurun. 

Pemberian makanan yang banyak pada seekor sapi yang kondisinya 

jelek pada waktu sapi itu sedang kering dapat menaikan produksi susu 

sebesar 10-30%. 

c) Hubungan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Produksi Susu Sapi 

 (Ako, 2013) berpendapat bahwa, setiap usaha peternakan yang 

dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja. Oleh karena itu dalam 

analisa ketenagakerjaan dibidang peternakan, penggunaan tenaga kerja 

didasarkan pada tenaga kerja efektif yang dipakai. Skala usaha akan 

mempengaruhi besarnya kecilnya tenaga kerja yang akan dipakai dan 

diperlukan. Biasanya skala kecil menggunakan tenaga kerja dalam 

keluarga dan tidak diperlukan tenaga kerja ahli. Sebaliknya skala besar 

akan memerlukan tenaga kerja dari luar dan bahkan memerlukan tenaga 

kerja yang ahli. 

Karuniawati (2012) mengemukakan jumlah tenaga kerja mempunyai 

pengaruh negatif terhadap produksi susu sapi. Artinya ketika jumlah 

tenaga kerja meningkat akan menurunkan produksi susu sapi. 

Menurut Esmara (1990) tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam 

suatu Negara yang dapat memproduksi barang atau jasa dan mereka 

mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tenaga kerja dalam 

kegiatan produksi ditentukan oleh jumlah dan mutu tenaga kerja untuk 

pelaksanaan berbagai usaha (Soekartawi, 1997:7). 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa proses 

produksi atau produksi susu sapi sebagai variabel (Y) diduga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor produksi sebagai berikut: jumlah sapi perah (X1), pakan (X2), 

tenaga kerja (X3). Selanjutnya dari proses produksi akan diketahui bagaimana 

keterkaitan antara variabel-variabel bebas atau (X) terhadap proses produksi atau 

jumlah produksi bawang merah (Y). Selain itu, dari data yang sama akan 

diperoleh pula besaran biaya yang dibutuhkan dalam produksi susu sapi. 

Besaran biaya produksi selanjunya dapat digunakan dalam menentukan 

tingkat pendapatan sekaligus memungkinkan dilakukannya analisis pada 

pendapatan yang diperoleh menggunakan rumusan (TR – TC) untuk mengetahui 

berapa banyak pendapatan bersih dan pendapatan kotor yang diperoleh petani 

bawang merah selama periode tersebut. Selain itu dapat pula dilakukan analisis  

efisiensi dan BEP atau pulang pokok untuk mengetahui kelayakan usaha 

Jumlah Sapi 

Perah 

(X1) 

Pakan 

(X2) 

Tenaga 

Kerja 

(X3)  

Produksi Susu 

(Y) 

Analisis Pendapatan: 

TR-TC 

Efisiensi 

BEP 
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produksi susu sapi peternak Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten 

Pasuruan. 

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori di atas, penelitian yang relevan dan penjelasan 

diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Diduga  jumlah sapi perah, pakan dan tenaga kerja berpengaruh signifikan 

terhadap produksi susu 




