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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan 

laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu sebesar 237.641.326 

penduduk (Badan Pusat Statistik, 2010), sehingga memerlukan protein 

hewani dalam jumlah yang mencukupi yaitu rata-rata konsumsi protein 

hewani 2,54 gr/kapita/hari (Badan Pusat Statistik, 2005). Usaha peternakan 

Babi memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan dan usaha peternakan 

Babi memiliki arti sebagai sumber pendapatan. 

 Setiap wilayah perlu melihat komoditas apa yang memiliki potensi 

besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam 

maupun karna sector tersebut memiliki keunggulan komparatif (comparative 

advantage) untuk dikembangkan. Babi merupakan salah satu komoditas 

ternak penghasil daging. Pertambahan jumlah penduduk yang meningkat 

dari tahun ke tahun juga menjadikan kebutuhan protein hewani dan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan bergizi semakin meningkat. 

Babi memiliki sifat-sifat dan kemampuan yang menguntungkan 

antara lain adalah memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat dan juga 

memiliki laju pertumbuhan yang cukup cepat dan juga memiliki jumlah anak 

per kelahiran (litter size) yang tinggi. Data Badan Pusat Statistik (2014) 

tentang jumlah ternak yang dipotong di RPH dan di luar RPH yang 

dilaporkan terdapat 458.153 ekor Babi pada tahun 2014 yang di potong. 

Data dari Dinas Peternakan kabupaten Malang (2015) menunjukkan 

populasi Babi di Kabupaten Malang pada tahun 2011 sebesar 6.102 ekor dan 

meningkat hingga mencapai 12.826 pada tahun 2015 dan berhasil 

memproduksi sebanyak 20.944 kg pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 

36.252 kg pada tahun 2015. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (2014) 

populasi ternak Babi di Jawa Timur tahun 2011 sebesar 34.465 ekor dan 

pada tahun 2015 meningkat menjadi 44.602 ekor. Produksi daging Babi 

Provinsi Jawa Timur mencapai 2.283.094 kg pada tahun 2011 dan mencapai 

3.072.818 kg pada tahun 2015. 

Sehingga jika dilihat dari kelebihannya tersebut maka Babi 

memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai penghasil daging. Data 

Dirjen Peternakan (2015) menunjukkan bahwa populasi ternak Babi di 

Indonesia tahun 2011 berada pada kisaran 7.524.788 ekor dan tumbuh di 
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angka 8.043.794 ekor di tahun 2015, lebih rendah daripada populasi 

kambing yang berjumlah 16.946.187 ekor dan domba yang berjumlah 

11.790.612 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan perternakan 

Babi di Indonesia masih belum maksimal dibandingkan dengan negara 

sedang berkembang lainnya seperti Vietnam, Thailand dan Filipina. 

 Metode suatu usaha pada dasarnya selalu diarahkan untuk 

mendapat keuntungan atau laba. Keuntungan merupakan selisih antara 

penerimaan dan biaya prouksi. Biaya produksi adalah nilai dari semua 

korbanan ekonomi yang dapat diperkirakan dan dapat diukur untuk 

menghasilkan suatu produk (Rodjak 2006). 

 Daging Babi memiliki harga yang sangat fluktuatif, sehingga 

usaha peternakan Babi rentan dalam perkembangannya, karena itu peluang 

untuk mendapat keuntungan ataupun kerugian juga sangat besar 

kemungkinannya dan tidak sedikit usaha peternakan yang mengalami 

kerugian tersebut dan pada akhirnya menutup usahanya. Upaya memperoleh 

keuntungan yang besar dan berkelanjutan merupakan sasaran utama bagi 

semua kegiatan usaha termasuk didalamnya usaha peternakan Babi tersebut. 

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu adanya langkah upaya, salah satu 

diantaranya dengan mengetahui kelayakan suatu usaha peternakan Babi. 

 Peternakan Babi UD Bisa yang berada di Jalan Lawu Desa 

Cempokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Berpijak dari 

keadaan diatas maka diperlukan suatu analisi ekonomi (revenue cost ratio, 

break even point, margin of safety) pada peternakan Babi UD Bisa untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dari usaha peternakan Babi 

tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Peternakan Babi UD Bisa di Kecamatan Kepanjen Kabupaten 

Malang memiliki pertimbangan sendiri tentang usaha yang dilakukan. 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dapat diangkat pada 

penelitian adalah: 

1. Bagaimana struktur modal usaha ternak Babi di peternakan UD Bisa? 

2. Bagaimana sturkur biaya produksi, struktur penerimaan dan struktur 

keuntungan usaha ternak Babi di peternakan UD Bisa? 

3. Bagaimana analisis usaha ternak Babi di UD Bisa ditinjau dari analisis 

finansial (revenue cost ratio, break even point, margin of safety) ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah:  

1. Untuk mengetahui struktur modal usaha ternak Babi di peternakan UD 

Bisa. 

2. Untuk mengetahui struktur biaya produksi, struktur penerimaan dan 

struktur keuntungan usaha ternak Babi di peternakan UD Bisa. 

3. Untuk melakukan analisis finansial usaha ternak Babi ditinjau analisis 

finansial (revenue cost ratio, break even point, margin of safety). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat berguna sebagai: 

1. Pedoman atau informasi bagi peternak Babi dalam pengendalian dan 

pengembangan usahanya. 

2. Informasi dan bahan pertimbangan bagi perusahaan ditinjau dari 

profitabilitas usahanya. 

3. Bahan informasi bagi peneliti bidang peternakan Babi rumah tangga 

atau perusahaan. 

 

1.5 Kerangka Konsep Penelitian 

 Babi dapat memenuhi sebagian dari permintaan kebutuhan protein 

hewani. Dilihat dari aspek reproduksinya Babi cukup produktif untuk 

diternakkan secara intensif karena daya reproduksinya cukup cepat. Babi 

bisa menghasilkan 12-16 ekor anak per kelahiran dengan masa bunting 114 

hari. Berdasarkan kelebihan tersebut, Babi dapat dijadikan sebagai pemasok 

daging yang handal dan mempunyai potensi sebagai usaha ternak yang 

menguntungkan. 

 Karkas/daging Babi merupakan salah satu komoditas penting 

ditinjau dari aspek gizi, sosial budaya, dan ekonomi. Industri karkas Babi 

mempunyai prospek ekonomi yang cukup cerah, karena usaha peternakan 

Babi relatif mudah dikembangkan, daya produksi tinggi dan cepat 

menghasilkan. Untuk memenuhi permintaan pasar, maka selain kuantitas, 

produsen diharapkan dapat menyediakan karkas Babi yang berkualitas. 

 Berdasarkan biaya produksi dan penerimaan akan diketahui 

revenue cost ratio (R/C) yang diterima. Usaha yang layak dan efisien perlu 

dikembangkan lebih lanjut sedangkan jika belum, perlu dilakukan evaluasi 

agar kedepannya usaha peternakan tersebut layak untuk dikembangkan. 

Kerangka konsep penelitian dapat dilihat lebih jelas pada gambar 1 dibawah 

ini. 
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Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 
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