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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Yoga pada tahun 2007. Dengan variabel yang 

digunakan yaitu lama pendidikan, lama usaha serta hasil produksi 

Dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Pendapatan rata-rata peternak sapi perah di desa Wonokerto selama 1 

tahun pada masing-masing strata yaitu untuk strata 1 sejumlah Rp. 

13.025.416,96; strata II Rp. 29.637.331,18 dan untuk strata III sebesar 

Rp. 57.113.422,67. 

2. R/C rasio pada setiap strata yaitu 1,63, 1,73, dan 1,77. Nilai R/C pada 

setiap strata lebih dari satu, ini usaha peternakan sapi perah 

dikategorikan menguntungkan. 

3. Variabel yang berpengaruh dalam penelitian ini yaitu variabel lama 

pendidikan, dan hasil produksi. 

Penelitian oleh Martadipura pada tahun 2015. Variabel yang 

digunakan yaitu pengaruh teknologi, tingkat pendidikan, usia, dan 

pengalaman. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: Pengaruh 

teknologi, tingkat pendidikan, usia, berpengaruh  terhadap pendapatan nelayan 

di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. Sedangkan 

untuk variabel pengalaman tidak ada pengaruh terhadap pendapatan nelayan di 

Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Sutibondo. 
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Penelitian oleh Hamzah pada tahun 2015. Jenis penelitian ini 

adalah jenis penelitian survey. Variabel yang digunakan yaitu jumlah 

produksi susu, dan biaya pakan. 

 Dan hasil penelitian tersebut antara lain: 

1. Jumlah pendapatan peternak susu sapi perah dipengaruhi jumlah produksi 

susu yang dihasilkan. Jika peternak ingin mendapatkan lebih banyak 

pendapatan maka peternak harus memberikan tambahan pakan yang cukup 

agar menghasilkan jumlah produksi susu yang lebih maksimal. 

2. Di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dalam 

pengembangan usaha ternak sapi perah sangat strategis. Karena lokasi 

tersebut memiliki udara yang cocok untuk beternak sapi perah. Sehingga 

kebanyakan masyarakat adalah peternak susu sapi perah dan disamping itu 

terdapat koperasi susu SAE Pujon yang dapat menampung hasil produksi 

susu sapi perah yang telah diproduksi oleh peternak. 

Penelitian oleh Ekowati pada tahun 2014. Variabel yang 

digunakan yaitu usia, pengalaman, dan tingkat pendidikan. Dalam 

penelitian ini dikatakan bahwa faktor sumberdaya manusia dari sisi 

usia merupakan hal penting dalam mengembangkan usaha sapi perah. 

Selain itu tingkat Pendidikan juga akan mempengaruhi kemampuan 

dalam beternak karena jika tingkat pendidikan tinggi maka akan 

mempengaruhi kemampuan dalam mempelajari ilmu pengetahuan 

tentang ilmu peternakan. Dan faktor yang lain yaitu pengalaman. 

Karena pengalaman akan mempengaruhi tingkat pengetahuan serta 

keterampilan peternak dalam mengelola usaha ternaknya. 
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Penelitian oleh Rahayu pada tahun 2011. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan variable biaya pakan konsentrat, biaya pakan 

hijauan, biaya obat, biaya tenaga kerja dan biaya sapi perah. Hasil dari 

penelitian ini yaitu pada Kecamatan Cepogo memperoleh pendapatan 

rata-rata sebesar Rp. 7.803.395.833 per tahun. Serta biaya dalam 

pembelian sapi perah merupakan faktor produksi yang paling 

bepengaruh terhadap usaha peternakan susu sapi perah. 

 

B. Landasan Teori 

1. Usaha Ternak Sapi Perah 

Menurut Swastika et al. (2005)  peternakan sapi perah di 

Indonesia pada dasarnya adalah usaha keluarga di pedesaan dalam 

skala kecil, sedangkan usaha skala besar masih sangat terbatas dan 

umumnya merupakan usaha sapi perah yang baru tumbuh. Pada 

dasarnya tata laksana yang digunakan dalam beternak sapi perah 

sangat mempengaruhi keberhasilannya. Maka hal ini harus  sangat 

diperhatikan dalam melakukan tata laksana yang baik dan teratur. 

Dalam mengatur segala tata laksana peternakan diperlukan peran 

seorang manajer. Santosa, 2003 mengatakan bahwa tata laksana yang 

baik akan memacu ternak yang memiliki nilai genetis yang tinggi guna 

memberikan hasil dengan kuantitas serta kualitas yang baik.  

  Keunggulan yang dimiliki jika beternak sapi perah diantaranya: 

a. Jika dilihat dari segi harga susu dan konsumen susu tidak 

banyak berubah atau relatif konstan setiap tahunnya, maka 

peternakan sapi perah dapat digolongkan sebagai usaha tetap.  
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b. Dalam beternak sapi perah tidak mengenal musim jadi para 

peternak bisa menghasilkan pendapatan setiap hari sehingga 

memperoleh pendapatan yang relatif tetap. 

c. Dapat mengurangi tingkat pengangguran karena dalam usaha 

peternakan sapi perah ini dibutuhkan tenaga kerja secara terus 

menerus 

d. Tidak membutuhkan biaya pakan terlalu besar karena pakan 

sapi yang mudah ditemui dan harganya yang relatif murah. 

Karena sapi perah dapat memakan jenis hijau hijauan dan sisa 

dari hasil pertanian. 

e. Kotoran sapi perah dapat digunakan untuk menyuburkan tanah 

Kekurangan usaha peternakan sapi perah antara lain: 

a. Membutuhkan modal yang cukup besar 

b. Membutuhkan seseorang yang terampil dan ahli dalam 

mengelola sapi perah 

c.  Usaha ini dilakukan di tempat atau daerah yang memiliki 

lokasi pemasaran susu sapi dan berada di dataran tinggi dengan 

suhu 15 sampai 21 derajat celcius. 

2. Teori Produksi 

a. Pengertian Produksi 

Produksi dalam pengertian umum adalah aktivitas dalam 

rangka menciptakan sebuah produk baikbarang maupun jasa. 

Menurut Sumoiningrat (1990) produksi yaitu setiap perbuatan yang 

menjadikan barang dapat lebih sempurna untuk memenuhi berbagai 
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kebutuhan manusia. Dalam artian bahwa produksi yaitu 

pengubahan bahan-bahan dari berbagai sumber menjadi suatu hasil 

yang dibutuhkan oleh konsumen baik berupa barang maupun jasa.   

b. Fungsi Produksi 

Fungsi produksi yaitu hubungan antara faktor produksi 

yang biasa disebut input dengan hasil yang berupa output (produk). 

Fungsi produksi pada dasarnya menggambarkan tekonologi yang 

dipakai oleh perusahaan atau produsen secara keseluruhan. Proses 

produksi yang sederhana hanya menggunakan 2 variabel input 

yaitu dan  serta 1 atau lebih input tetap untuk menghasilkan satu 

output.  Bentuk umum fungsi produksi dengan persamaan 

matematik mislanya Q = f (yang artinya kombinasi input  sangat 

nenpengaruhi Q. Masih ada berbagai bentuk umum fungsi 

produksi, tetapi intinya tetap sama menjelaskan hubungan antara 

input dan output. Dikatakan input tetap karena berlaku untuk 

jangka pendek dan dikatakan input variabel jika dalam jangka 

panjang.  

Input dan output produksi yaitu barang maupun jasa yang 

digunakan perusahaan atau produsen dalam melakukan proses 

produksi. Sedangkan output yaitu barang-barang maupun jasa yang 

bisa diproduksi langsung maupun menjadi input yang kemudian 

diproses untuk produksi secara lebih lanjut. Pada dasarnya untuk 

menghasilkan suatu output atau produk diperlukannya input. 

Kembali lagi dikatakan bahwa teori produksi membahas tentang 
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hubungan antara kuantitas produksi dengan faktor produksi yang 

digunakan untuk memproduksi output. Hubungan tersebut 

dinyatakan: 

Q = f.(K,L,T,R) 

 Q = Jumlah output yang dihasilkan 

 K = Jumlah modal 

 L = Tenaga kerja (input variabel) 

 T = Tingkat teknologi (input tetap) 

 R = Kekayaan alam 

Yang dapat disimpulkan dari persamaan tersebut yaitu tingkat 

output atau produksi suatu barang tergantung jumlah modal atau input, 

jumlah pekerja,tingkat teknologi yang dimiliki serta kekayaan alam. 

c. Biaya Produksi 

Biaya produksi secara sederhana dicerminkan dari sejumlah 

uang yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan atau input. 

Menurut Suherman (1991) biaya produksi yaitu seluruh pengeluaran 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau barang yang dinilai 

dengan uang.  

Biaya produksi mencakup biaya implisit dan biaya eksplisit. 

Biaya implisit yaitu nilai input yang dimiliki oleh produsen atau 

perusahaan yang digunakan dalam memproduksi. Biaya eksplisit yaitu 

pengeluaran yang dilakukan oleh produsen atau perusahaan untuk 

menyewa atau membeli keperluan input yang dibutuhkan. 
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Di dalam biaya produksi juga dijelaskan adanya biaya 

produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek juga 

dicirikan adanya biaya tetap (fixed cost). Menurut Case and Fair 

(2007:192) biaya tetap (fixed cost) adalah seluruh biaya yang tidak 

tergantung kepada tingkat output perusahaan. Jadi biaya ini tetap 

akan ada walaupun produsen atau perusahaan tidak sedang dalam 

proses produksi. Dalam artian lain bahwa biaya tetap yaitu biaya 

produksi yang digunakan untuk faktor-faktor produksi yang tetap, 

sehingga berapapun jumlah output atau produksi yang dihasilkan 

biaya yang dikorbankan tetap sama. Sesuai dengan permasalahan 

yang akan dibahas, maka biaya tetap yang digunakan misalnya : 

biaya simpanan wajib, biaya tenaga kerja  

Biaya variabel juga termasuk dalam biaya produksi jangka 

pendek. Menurut Nuraini (2001) biaya variabel adalah biaya yang 

dikeluarkan perusahaaan yang besar kecilnya tergantung pada jumlah 

uotput atau barang yang dihasilkan. Jadi semakin banyak produksi yang 

dihasilkan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan.  

Biaya tetap dan biaya variabel jika dijumlahkan maka 

hasilnya yaitu Biaya Total / Total Cost (TC) atau biaya 

keseluruhan. Total Cost atau Biaya Total adalah keseluruhan biaya 

yang digunakan unutk memproduksi output. Rumus Total Cost : 

  TC = TVC + TFC 

 TC  = Total cost (biaya total) 

 TVC  =  Variabel cost (biaya variabel) 

 TFC  = Fixed cost (biaya tetap) 
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Selain adanya biaya jangka pendek, juga ada biaya jangka 

panjang. Biaya disebut jangka panjang jika seluruh inputnya 

bersifat variabel. Sebagai contoh jika input dapat disesuaikan untuk 

tingkat-tingkat produksi tertentu.  

3. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah penduduk dengan usia-usia tertentu yang 

tergolong kedalam usia kerja. Biasanya usia-usia yang digolongkan 

sebagai usia tenaga kerja yaitu penduduk yang berusia antara 15 tahun 

samapi dengan 64 tahun. 

 Di Indonesia ukuran usia tengaa kerja yang dipakai yaitu 

penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Disamping itu juga termasuk 

semua orang yang sanggup dan bersedia bekerja. Dalam golongan ini 

meliputi penduduk yang bekerja untuk dirinya sendiri, dan atau untuk 

anggota keluarga yang tidak menerima upah berupa uang dan mereka 

yang bekerja untuk upah. Golongan tenaga kerja yang lain juga 

meliputi penduduk dengan usia produktif tetapi menganggur 

diakibatkan sempitnya kesempatan kerja padahal mereka sanggup 

bekerja. Faktor tenaga kerja merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan dalam proses produksi. Berikut ini yang perlu 

diperhatikan dalam faktor produksi tenaga kerja: 

a. Kualitas Tenaga Kerja 

Spesialisasi yang dimiliki oleh tenaga kerja sangat diperlukan 

untuk meningkatkan nilai produksinya. Dalam hal spesialisasi, 

jumlahnya masih tergolong terbatas. 
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b. Tersedianya Tenaga Kerja 

Pada saat akan melakukan proses produksi dibutuhkan tenaga kerja 

yang cukup dan memadai. Jika jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan produksi maka hasilnya juga 

akan optimal. 

Menurut Sadono Sukirno (2007:6) tenaga kerja dari segi 

keahlian dan pendidikan dibagi menjadi tiga, antara lain: 

a. Tenaga Kerja Kasar 

Yaitu tenaga kerja yang umumnya tidak memiliki pendidikan 

yang cukup dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang 

pekerajaan 

b. Tenaga Kerja Terampil 

Tenaga kerja terampil artinya memiliki keahlian dan atau 

memiliki pengalaman kerja  

c. Tenaga Kerja Terdidik 

Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memiliki 

pendidikan yang cukup tinggi dan ahli dalam suatu bidang 

pekerjaan tertentu. 

Menurut Soekarwati (2002), skala usaha daan modal usaha 

akan berpengaruh signifikan terhadap besar kecilnya usaha dan 

beraapa banyak tenaga kerja yang diperlukan. Dalam produksi susu 

sapi perah, tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pengelolaan sapi 

perah harus memiliki keahlian dan keterampilan dalam menangani 

sapi perah. Sehingga nantinya dapat menghasilkan produksi yang 
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optimal karena ditangani oleh tenaga-tenaga kerja yang memang ahli 

dalam bidang tersebut. 

4. Upah Tenaga Kerja 

Upah yang di berikan untuk imbalan sangat bergantung dari 

sistem yang dipakai. Salah satunya yang dipakai yaitu menggunakan  

sistem upah per hari, antara lain: 

a. Standar jam tenaga kerja yang di butuhkan untuk pembuatan satu 

unit produksi 

b. Jumlah barang/produk yang diproduksi 

c. Jenis barang yang dihasilkan 

d. Waktu produksi 

e. Tingkat rata-rata upah per jam 

5. Teori Pendapatan 

Pada dasarnya pendapatan adalah imbalan yang diterima oleh 

rumah tangga dalam lapisan masyarakat dalam suatu daerah atau 

negara setelah melakukan kegiatan ekonomi. Pendapatan digunakan 

pastinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan sisa nya disimpan 

dalam bentuk tabungan untuk simpanan dalam hal memenuhi 

kebutuhan di masa yang akan datang. Jika dijelaskan secara lebih 

mendalam lagi, pendapatan yaitu hasil pengurangan jumlah 

penerimaan dengan biaya yang digunakan atau dikeluarkan. 

Pendapatan total adalah penjumlahan dari segala income yang 

didapatkan dari hasil produksi atau hasil usaha. Terdapat hubungan 

antara hasil produksi yang dijual dengan pendapatan yaitu artinya 
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semakin banyak produksi yang dijual dan dipasarkan maka pendapatan 

yang diperoleh pun juga akan meningkat. Pendapatan merupakan salah 

satu unsur penting di dalam laporan keuangan. Dikatakan penting 

karena di dalam melakukan suatu aktifitas perekonomian di suatu 

tempat usaha atau perusahaan pasti ingin mengetahui jumlah atau nilai 

pendapatan atau income yang diperoleh dalam suatu periode. 

Jumlah pendapatan atau uang yang diperoleh seorang produsen  

(peternak susu sapi perah) untuk  proses produksi tergantung oleh: 

1. Besarnya atau jumlah produk yang dipasarkan  

2. Harga dari produk tersebut 

3. Biaya untuk menggerakkan produk ke pasar 

Pendapatan juga dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya: 

1. Pendapatan bersih: yaitu pendapatan yang didapatkan setelah 

dikurangi biaya pajak langsung 

2. Pendapatan kotor: yaitu pendapatan yang didapatkan sebelum 

dikurangi biaya pajak  

3. Pendapatan lain-lain: yaitu pendapatan yang didapatkan produsen 

atau perusahaan yang bersumber dari luar kegiatan utama misalnya 

seperti pendapatan sewa, pendapatan bunga, dll 

4. Pendapatan usaha: yaitu pendapatan yang didapat dari kegiatan 

utama pada perusahaan 

Pada umumnya jumlah pendapatan yang didapatkan tidak 

selalu stabil secara terus menerus. Artinya pendapatan mengalami 

pasang surut dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya: 
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1. Faktor Internal, meliputi: 

a. Dana modal kerja dan kapasitas produksi 

Pada dasarnya modal dibagi menjadi dua jenis yaitu 

modal tetap dan modal tidak tetap. Secara sederhana modal tetap 

dapat diartikan sebagai biaya yang digunakan atau dikeluarkan 

untuk produksi yang tidak habis setelah sekali proses produksi. 

Artinya masih tetap dapat digunakan untuk jangka waktu yang 

lama. Sedangkan biaya tidak tetap yaitu kebalikan dari biaya 

tetap yang artinya biaya yang digunakan untuk produksi akan 

habis dalam sekali setelah melakukan satu proses produksi 

b. Kesan konsumen terhadap hasil produksi 

Jika konsumen atau pembeli memberikan kesan baik, 

maka tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali 

mengonsumsi hasil dari produksi tersebut di lain waktu. Dan 

bisa juga konsumen tersebut akan mengajak kerabat dekatnya 

untuk mengonsumsi atau membeli hasil produksi tersebut saat 

mereka sedang membutuhkan. 

c. Kebijakan harga jual  

Dalam pasar pastinya ada persaingan salah satunya yang 

paling terlihat adalah persaingan harga. Oleh karena itu para 

produsen dalam menyusun perkiraan pendapatan harus melihat 

dan meninjau kebijakan harga yang akan digunakan. Hal ini 

untuk mengurangi dan mencegah resiko kerugian. 
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2. Faktor Eksternal 

a. Perkembangan ekonomi dunia 

Perkembangan ekonomi dalam negeri sangat dipengaruhi 

oleh perkembangan ekonomi dunia. Salah satu contoh yang 

sering terjadi yaitu melonjaknya harga minyak dunia sangat 

mempengaruhi biaya produksi 

b. Kebijakan pemerintah 

Dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah 

sangat berpengaruh terhadap produsen dalam memproduksi 

outputnya. Salah satu contohnya jika kebijakan pemerintah 

dalam menaikkan harga bahan pokok. Secara tidak langsung 

harga harga yang lain juga terkena dampaknya. Dan hal ini 

dapat mempengaruhi harga dari produksi tersebut. 

c. Situasi persaingan 

Jika persaingan di pasar semakin banyak maupun sedikit, 

maka akan mempengaruhi kedudukan barang maupun jasa dari 

masing-masing produsen. Jika persaingannya sedikit maka nilai 

dari barang atau jasa tersevut akan bertambah karena permintaan 

akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya. 
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6. Kerangka Pemikiran 

  Kerangka pemikiran di dalam penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

7. Hipotesis Penelitian 

Diduga terdapat pengaruh cost, hasil produksi susu sapi, dan lama 

usaha terhadap pendapatan peternak sapi perah di Desa Pandesari 

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. 

 

Cost (biaya) 

Lama Usaha 

Hasil Produksi Pendapatan Peternak Sapi 

Perah 


