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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Usaha Peternakan Babi UD Bisa 

4.1.1. Gambaran Umum Peternakan UD Bisa 

Peternakan Babi UD Bisa milik Bapak Yahya baru dimulai sejak 

tahun 2010. Peternakan Babi tersebut sebenarnya sudah ada sejak tahun 

1996 ketika itu pemiliknya adalah Bapak Gunawan. Pada tahun 2010 

berpindah kepemilikan kepada Bapak Yahya selaku pemilik peternakan Babi 

UD Bisa. Peternakan Babi UD bisa berlokasi di Jalan Lawu No. 3 Desa 

Cempakamulya Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Usaha peternakan 

UD Bisa merupakan peternakan pribadi yang dimiliki oleh Bapak Yahya 

diawali dengan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Bapak Gunawan 

dengan memiliki populasi sebesar 2.000 ekor ternak Babi. Usaha peternakan 

Babi UD Bisa tidak mengalami kesulitan baik dalam pemeliharaan maupun 

pemasarannya sehingga pada tahun selanjutnya usaha tersebut semakin 

berkembang dengan bertambahnya jumlah ternak secara terus-menerus. 

Pada saat dilakukan penelitian tahun 2017, jumlah ternak yang dipelihara 

mencapai 4.200 ekor, dimana bangunan kandang berada dalam satu lokasi 

yang berjarak tidak jauh antar kandang. Hal ini memudahkan kegiatan 

produksi dan pengontrolan peternakan berjalan lebih mudah. Kondisi 

masyarakat sekitar juga mendukung adanya peternakan Babi, karena 

bangunan kandang dikelilingi oleh sawah dan berjarak 100 meter dari rumah 

penduduk, kandang memiliki pembuangan kotoran sendiri serta tenaga kerja 

yang digunakan adalah penduduk sekitar kandang. 

Penyediaan pakan, obat-obatan, dan vitamin sudah disiapkan oleh 

perusahaan. Lokasi peternakan berjarak sekitar 20 km dengan penyedia 

bahan baku pakan dan konsentrat yang dapat ditempuh dengan waktu 60 

menit. Lokasi peternakan dapat di tempuh dari Kota Malang dalam waktu 45 

menit.  Hal ini mendukung penjualan Babi yang telah dipelihara karena jarak 

lokasi peternakan dengan RPH Gadang dekat, sehingga mampu menekan 

biaya penyusutan ternak, resiko distribusi dan biaya produksi. 

Luas area peternakan mencapai yakni 2.400 m² untuk 320 Babi 

induk, 8.416 m² untuk Babi prestarter dan starter (bobot 15-25 kg) 1764 ekor 

dan 1.882 m² untuk Babi grower ( bobot 25- 40 kg) 1.255 ekor, 6.027 m² 

untuk Babi finisher ( bobot 40-80 kg) 861 ekor.  
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Selain  itu, lokasi peternakan Babi telah sesuai dengan pendapat 

(Rohani dkk, 2011) Lahan kandang harus dipilih yang bertopografi yang 

memungkinkan digunakan untuk peternakan Babi. Sedapat mungkin dari 

areal perkandangan dapat disalurkan limbah ternak ketempat penampungan 

limbah. Air permukaan diarahkan menjauh dari tempat perkandangan dan 

penampungan limbah. Rambesan dari kandang dan dari penampungan 

limbah sedapat mungkin ada dilahan peternak itu sendiri dan jangan 

mencemari lahan milik orang lain. 

 

4.1.2. Sistem Agribisnis Peternakan UD Bisa 

Peternakan Babi UD Bisa dalam menjalankan usaha ini tidak lepas 

dari beberapa mitra kerjasama mulai dari penyedia jasa pakan hingga mitra 

pembeli ternak tersebut. Seperti peternakan mandiri pada umumnya, untuk 

penyediaan sarana produksi peternakan didapatkan dari penyedia sarana 

produksi peternakan seperti poultry shop. Peternakan pola kemitraan 

mendapatkan bimbingan dari Petugas Penyuluh Lapang (PPL) dan 

pemasaran dibantu oleh perusahaan sebagai perusahaan inti dari peternak 

mitra. Peternakan pola mandiri tidak mendapatkan bimbingan seperti 

layaknya peternakan pola mandiri, dimana usaha peternakan dilakukan 

secara mandiri namun tidak menutup kemungkinan pemeliharaan dan 

pemasaran mendapatkan bantuan dari perusahaan diluar lingkungan 

peternakan yang melakukan kerjasama di bidang pemasaran ternak Babi. 

 

4.1.2.1. Hulu 

Subsistem hulu ini menjelaskan mengenai pengadaan sarana  dan 

penyaluran sarana produksi peternakan UD Bisa yang meliputi hal-hal 

dibawah ini:  

a. Populasi ternak Babi. 

Babi yang dipelihara oleh peternakan Babi UD Bisa adalah jenis 

Babi Landrace, Yorkshire, Duroc. Tidak terdapat kualifikasi mengenai jenis 

Babi yang dipelihara karena sebagian besar jenis Babi tersebut bukan bangsa 

Babi yang murni namun merupakan jenis Babi yang telah disilangkan 

dengan bangsa lain, selain itu Babi dengan galur yang murni sulit didapatkan 

sehingga peternak memilih beberapa jenis yang dianggap unggul. Sriyani 

dan Ariana (2014) menyatakan bahwa Babi Landrace merupakan Babi 

unggul yang berasal dari Denmark. Jenis ini merupakan ternak Babi yang 

diseleksi untuk produksi bacon. Babi Landrace adalah Babi yang 

diternakkan untuk meningkatkan produksi daging di Indonesia. 
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Pada awalnya peternakan UD Bisa ini meneruskan usaha 

peternakan Babi milik Bapak Gunawan yg menjual seluruh aset mulai dari 

ternak Babi, kandang, dan semua peralatan peternakan kepada Bapak Yahya 

pada tahun 2010. Dibawah pengelolaan peternakan Babi UD Bisa, jumlah 

ternak Babi dapat berkembang hingga memiliki 4.200 ekor pada tahun 2016. 

Dimana luas area peternakan mencapai 2 ha lahan yang meliputi peternakan 

Babi, mess karyawan, gudang pakan dan kantor. dengan luas kandang 

20.000 m² . Terdapat tiga bangunan kandang yang luas bangunan dan fungsi 

yang berbeda-beda. Jenis Babi dan luas kandang disajikan pada tabel 2. 

 

Tabel 1. Jenis Babi dan Luas Kandang 

Tipe Ternak Jumlah ST Umur Rataan 

Bobot Badan 

(kg) 

Luas  

Kandang (m²) 

Induk 128 1-5 tahun 100-150 2.400 

Prestarter 67,2 4-8 minggu 7-20 2.520 

Starter 109,2 8-12 

minggu 

20-30 5.896 

Grower 125,5 16-20 

minggu 

30-60 1.882 

Finisher 86,1 20-24 

minggu 

60-90 6.027 

Jumlah 516    

 

b. Sistem kandang Babi. 

Kandang harus memenuhi tuntutan biologis ternak Babi. Ternak 

Babi tergolong hewan berdarah panas atau homeoterm, yaitu mekanisme 

fisiologisnya selalu berusaha mempertahankan kemantapan keadaan internal 

tubuh dengan kondisi lingkungan eksternal yang cocok baginya. Babi akan 

bertumbuh baik di lingkungan zone termonetralnya, yakni berkisar antara 

20-26° C. 

 Bangunan kandang dilokasi penelitian menggunakan tipe kandang 

ganda yang terdiri dari dua baris yang saling berhadapan. Bangunan kandang 

berbeda-beda yang disesuaikan dengan kegunaan kandang yakni : 

1. Kandang induk individual untuk satu ekor Babi induk ukuran panjang 

2 m², lebar 3 m² untuk satu ekor Babi induk 
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2. Kandang induk kelompok yakni kandang yang dikelompokkan atas 

kandang induk bunting, kandang melahirkan serta kandang induk 

laktasi ukuran panjang 2,5 m², lebar 4 m² 

3. Kandang pejantan untuk ukuran panjang 2,5 m², lebar 4 m² untuk satu 

ekor Babi. Kandang pejantan ini sekaligus digunakan sebagai tempat 

untuk kawin. 

4. Kandang starter ukuran panjang 5 m², lebar 4,5 m² untuk 25 ekor Babi. 

5. Kandang grower ukuran panjang 5 m², lebar 6 m² untuk 20 ekor Babi. 

6. Kandang finisher ukuran panjang 5.5 m², lebar 6 m² untuk 20 ekor 

Babi. 

Tata letak bangunan biasanya disesuaikan dengan keadaan atau 

topografi lahan, namun harus memenuhi persyaratan teknis kandang ternak 

Babi. Dalam bangunan kandang tersebut sudah dapat petak kandang jantan, 

induk tak bunting dan Babi bunting, kandang melahirkan sekaligus untuk 

induk berlaktasi serta kandang membesarkan anak atau kandang 

penggemukan.  

Syarat faktor-faktor fisik bangunan kandang untuk daerah tropis: 

1. Bahan bangunan yang tahan lama, relatif murah dan berdaya pantul 

tinggi terhadap sinar. 

2. Landasan (slope) atap 30-45oC sehingga ternak terlindung baik 

terhadap panas sinar, hujan dan angin. 

3. Langit-langit bangunan cukup tinggi sesuai kebutuhan sehingga 

sirkulasi udara baik. 

4. Arah memanjang (poros) bangunan kandang adalah Timur-Barat. 

c. Fasilitas dan peralatan kandang Babi. 

Sarana dan prasarana kandang dalam usaha peternakan sangat 

diperlukan untuk menunjang kegiatan dalam peternakan. Sarana dan 

prasarana yang terdapat di peternakan Babi UD Bisa milik Bapak Yahya 

antara lain sumber air yang diperoleh dari sumur dengan kedalaman ± 40 m, 

listrik. Keterangan lebih lengkap mengenai pertalatan kandang bisa dilihat 

pada lampiran 6. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari 

tergolong lengkap yakni arco, sekop, genset, mixer, timbangan pakan, 

timbangan Babi, rill guard, dll. Tempat pakan terbuat dari semen dan batu 

bata dengan ukuran lebar 30 cm, panjang 100 cm. Tempat air minum 

menggunakan nipple stainless yang terhubung langsung dengan tandon 

penampung air. Selain fasilitas produksi, peternak juga menyediakan 

fasilitas rumah lengkap dengan kebutuhannya yang berada di depan gudang 

pakan sehingga pegawai kandang yang menginap di lokasi peternakan tetap 
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bertempat tinggal dekat dengan kandang. Dengan adanya hal ini peternak 

Babi UD Bisa bertujuan agar pegawai kandang dapat dengan mudah 

memantau ternaknya dan kandang Babi lebih aman. 

d. Pakan ternak Babi. 

Peternakan Babi UD Bisa memperoleh bahan baku pakan dari 

(penyedia bahan pakan seperti jagung, bekatul, minyak sawit dan konsentrat. 

Konsentrat yang digunakan yaitu combo 72, combo 76, dan combo 77 yang 

dibuat oleh PT. Tri Dinamika Nusantara. Pakan yang diberikan berupa 

konsentrat. Jumlah penggunaan pakan dan jenis pakan yang diberikan pada 

masing-masing jenis Babi dapat dilihat pada lampiran 8. 

e. Fasilitas vaksin, obat-obatan, dan vitamin. 

Penyediaan vaksin, obat-obatan dan vitamin diperoleh dari PT. Tri 

Dinamika Nusantara. Kebutuhan vaksin, obat-obatan dan vitamin tidak 

sama, tergantung dengan kondisi kesehatan dan jumlah ternak Babi yang 

dipelihara. 

f. Tenaga kerja. 

Tenaga kerja yang dimiliki peternakan Babi ini sebanyak 10 

orang. Tenaga kerja ini terdiri dari 1 orang wanita dan 9 orang pria. Para 

pekerja ini di izinkan untuk tinggal di lokasi peternakan. Pekerjaan yang 

dilakukan pekerja wanita ini yakni memasak untuk pekerja lainnya, dan 

membersihkan lingkungan sekitar mess karyawan. Dari 9 orang pria terdapat 

pekerjaan yang berbeda 1 orang sebagai manajer peternakan, 1 orang untuk 

posisi pengawas lapangan, dan 1 orang lagi sebagai admin. Pekerjaan yang 

dilakukan 6 pekerja pria adalah sebagai petugas kandang yang mencampur 

pakan, memberi pakan, memandikan Babi setiap hari pada waktu sore hari, 

membersihkan kandang setiap dua hari sekali, memindahkan Babi dan 

mengontrol serta bertanggung jawab pada setiap blok kandang. Pemindahan 

Babi dilakukan dengan tujuan menggelompokkan Babi sesuai dengan bobot 

dan keadaan Babi. Pemindahan Babi ini dilakukan setiap dua hari sekali. 

Proses pencampuran pakan dilakukan setiap tiga hari sekali. Jam kerja antara 

pukul 06:00 – 11:00 dan 13:00 – 17:00. Terdapat pembagian pekerjaan pada 

setiap karyawan, dimana pengawas lapang bertugas mengontrol semua 

kegiatan produksi kandang sehingga tidak ada yang terlewat satupun 

kegiatan produksi di peternakan Babi UD Bisa. Terdapat lagi tugas dari 

pengawas lapang, yang bertugas menjaga jalannya proses semua kegiatan 

produksi yang terjadi di dalam area peternakan, mengontrol pekerjaan anak 

kandang tentang pemberian pakan dan kesehatan ternak serta produktifitas 

ternak. Terdapat pula petugas admin yang bertugas untuk menjalankan alur 
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penjualan ternak Babi. Admin bertanggung jawab atas jumlah ternak, bobot, 

dan surat jalan yang dikeluarkan untuk pengiriman penjualan ternak Babi 

dan semua data keluar masuk segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya 

produksi peternakan Babi. 

 

4.1.2.2. On Farm 

Subsistem on farm ini menjelaskan mengenai kegiatan 

penggunaan barang-barang modal dan sumber daya alam  yang dijelaskan 

dibawah ini: 

a. Manajemen pemeliharaan. 

Pemeliharaan Babi pada lokasi penelitian tidak jauh berbeda 

dengan pemeliharaan Babi pada umumnya. Babi dikawinkan dengan cara 1 

ekor pejantan dan 13-15 ekor betina ditempatkan dalam satu kandang 

kemudian dibiarkan kawin secara alami setelah satu bulan induk yang 

bunting dipindahkan ke kandang bunting sampai tiga bulan masa bunting 

selanjutnya dipindah ke kandang melahirkan dua minggu sebelum 

melahirkan dengan tujuan agar tidak asing di tempat yang baru sebab 

kontruksi kandang beranak berbeda dengan kandang biasa. Pada kandang 

beranak diperlukan guard- rail (penghalang). Setiap hari dilakukan seleksi 

sesuai dengan bobot badan terhadap Babi sehingga mempermudah dalam 

memilih Babi yang siap untuk di panen.dan penyeragaman Babi sesuai 

dengan fase tersebut.  Babi dipelihari mulai lahir  yaitu fase prestarter 

hingga fase finisher dengan rata-rata umur 4 bulan.  

b. Manajemen pemberian pakan. 

Pemberian pakan pada Babi dilakukan 2 kali sehari yaitu pagi jam 

08:00 wib dan siang 14:00 wib. Jenis pakan yang diberikan adalah 

konsentrat, yaitu konsentrat untuk babi yang terdiri dari jagung, bekatul, 

minyak sawit. Konsentrat yang digunakan untuk campuran pakan Babi 

berbeda disesuaikan dengan umur ternak tersebut, Konsentrat yang 

digunakan yaitu combo 72, combo 76 dan combo 77 yang dibuat oleh PT. 

Tri Dinamika Nusantara. Setiap 1 kg konsentrat mengandung multivitamin 

komplit, mineral, asam amino essensial, antimikroba, antioksidan, enzim, 

tepung susu dan bungkil kacang kedelai sebanyak 48%. Komposisi pakan 

dan tambahan bahan pakan seperti jagung, bekatul dan minyak goreng sawit 

disesuaikan dengan formula pakan yang telah dibuat oleh PT. Tri Dinamika 

Nusantara. Alasan peternak memilih penggunaan konsentrat combo ini 

karena memiliki kandungan protein yang tinggi yang sangat baik untuk 

menunjang pertumbuhan ternak Babi. Proses pencampuran pakan dilakukan 
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di gudang pakan dengan menggunakan mixer supaya mempermudah 

pekerjaan kemudian diratakan kembalikan dengan menggunakan sekop 

setelah merata pakan di masukkan kedalam karung pakan. Proses 

pencampuran pakan ini dilakukan setiap dua hari sekali.  Berikut prosentase 

bahan baku pembuatan pakan dijelaskan pada Tabel 3. 

 

Tabel 2. Persentase pakan Babi 

Bahan 
Presarter 

(%) 

Starter 

(%) 

Grower 

(%) 

Finisher 

(%) 

Induk 

(%) 

Jagung 63,50  58,00  40 37,5 40,00  

Bekatul - 10,50  35 40 40,00  

Minyak 

sawit 
1,50  1,50  - - - 

Konsentrat 

combo 72 
15,00 - - - 20,00  

Konsentrat 

combo 76 
20,00  30,00  - - - 

Konsentrat 

combo 77 
- - 25 22,5  - 

Total 100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  

Sumber : Data Primer diolah, 2016 

 

Tabel 3. Kandungan nutrisi pakan Babi 

Bahan 

Baku 

M.E 

(kcal/kg) 

Air 

(%) 

Protein 

Kasar 

(%) 

Lemak 

Kasar 

(%) 

Serat 

Kasar 

(%) 

Abu 

(%) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

Jagung 3.82 11,00 8,30 3,90 2,30 - 0,03 0,28 

Bekatul 1.63 11,00 15,70 1,08 10,0 - 0,16 1,20 

Minyak 

sawit 
8.6 - - - - - - - 

Konsentrat 

combo 72 
- 14,00 38,00 5,00 6,00 16,00 3,00 1,20 

Konsentrat 

combo 76 
- 14,00 39,00 5,00 6,00 18,00 3,00 1,20 

Konsentrat 

combo 77 
- 14,00 43,00 5,00 6,00 18,00 3,00 1,20 

Sumber : Data Primer diolah, 2016 
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Tabel 4.Jumlah pemberian pakan dan rataan harga pakan Babi 

 Keterangan 
Jumlah 

(ekor) 

Pemberian 

pakan/hari/

ekor (kg) 

Pakan/hari 

(kg) 

Harga 

pakan/kg 

(Rp) 

Total harga 

pakan/hari 

(Rp) 

Presarter 672 0,25 168 6.548,00 1.100.064,00 

Starter 1.092 0,5 546 6.931,00 3.784.326,00 

Grower 1.255 1 1.255 6.235,00 7.824.925,00 

Finisher 861 1,5 1.291 5.875,00 7.587.563,00 

Induk 320 2 640 3.950,00 2.528.000,00 

 Total 4.200   3.900,50   22.824.878,00 

Sumber : Data Primer diolah, 2016 

 

Pada tabel 3 diketahui bahwa prosentase bahan baku dalam 

pembuatan pakan berbeda karena disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi 

ternak tersebut. Konsumsi pakan setiap bobot Babi berbeda hal ini 

disesuaikan dengan kebutuhan pakan Babi tersebut. Harga pakan Babi 

dipengaruhi oleh bahan baku dalam pembuatan pakan, peternak memilih 

mencampur pakan sendiri dengan tujuan agar memperoleh harga yang lebih 

murah daripada pakan jadi buatan pabrik serta kualitas pakannya akan selalu 

terjaga dan terkontrol. Menurut pendapat Sihombing (2010) biaya produksi 

terbesar dalam usaha ternak Babi adalah biaya pakan yang mencapai 65-80 

persen dari total biaya produksi. Biaya ongkos pakan menduduki tempat 

tertinggi dari ongkos produksi total yang kadang-kadang mencapai 80%. Hal 

ini disebabkan oleh Babi tumbuh begitu cepat sehingga keperluan akan 

makanan sangat tinggi, misalnya kategori anak Babi baru lahir sampai 

dipasarkan, pada waktu Babi lahir beratnya 1,4 kg  (berat lahir 1,0-1,5 kg) 

dan mencapai 150 kg setelah 18 bulan.  

c. Manajemen kesehatan 

Pengobatan dilakukan secara kondisional pada ternak yang 

terjangkit penyakit tertentu. Penyakit yang sering muncul adalah penyakit 

pernafasan (pneumonia), penyakit pencernaan.  Obat yang digunakan untuk 

penyakit pernafasan yaitu enrovet dengan harga Rp90.000,00/100ml dengan 

pemberian obat secara disuntik dosis 2,5ml/100kg bobot badan sedangkan 
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untuk penyakit penceranaan yaitu amoxilin dosis 0,5ml/10kg bobot badan 

dengan harga Rp45.000,00/100ml dan tylosin dosis 25ml/50kg bobot badan 

dengan harga Rp60.000,00/100ml. Keseluruhan obat-obatan yang digunakan 

di peternakan Babi UD Bisa berasal dari pembelian obat maupun vitamin 

yang dibutuhkan. Selain mengawasi kegiatan produksi peternakan Babi, 

pengawas lapang mempunyai kemampuan untuk pengobatan pada Babi yang 

terkena penyakit umum, petugas lapang juga dibekali sedikit kemampuan 

untuk memberikan penanganan penyakit umum, pemeriksaan rutin terhadap 

ternak juga terus dilakukan sehingga kesehatan ternak tetap terjaga. 

 

4.1.2.3. Hilir 

Subsistem hilir ini menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi yang 

didistribusikan kepada konsumen. Dalam hal ini peternakan Babi UD Bisa 

mendistribusikan Babinya ke pengepul yang datang di lokasi peternakan 

Babi UD Bisa, Babi yang telah memenuhi target bobot badan dijual melalui 

pengepul. Penjualan ternak Babi tidak dilakukan setiap hari, karena sangat 

tergantung dengan kebutuhan dan permintaan dari pengepul dan pelanggan. 

 

4.2 Permodalan Peternakan Babi 

Modal adalah salah satu faktor yang cukup menentukan terhadap 

besar kecilnya suatu usaha. Modal merupakan dana awal untuk memulai 

usaha. Modal digunakan untuk menghasilkan barang-barang konsumsi atau 

jasa. Modal dapat berupa uang atau lainnya sedangkan barang modal antara 

lain alat-alat peternakan atau kandang. Penggunaan modal yang besar maka 

akan besar pula skala suatu usaha. Rohani, dkk (2011) menyatakan bahwa 

modal dalam pengertian ekonomi adalah barang atau uang bersama-sama 

dengan faktor produksi  produksi peternakan, lain dan tenaga kerja serta 

pengelolaan menghasilkan barang-barang baru bersifat produksi yang lain 

yaitu produksi peternakan, diketahui oleh Sofyan (2003) bahwa modal 

merupakan sumber dana atau kekayaan yang digunakan dalam proses 

produksi. Modal tersebut dapat diartikan bersama-sama dengan faktor 

produksi yang lain untuk menghasilkan barang baru. 

Modal usaha peternakan Babi berasal dari modal intern. Modal 

intern ini berasal dari pemilik sendiri. Modal awal yang ditanam untuk 

ternak Babi adalah modal digunakan untuk pembuatan kandang, pembelikan 

bakalan dan peralatan pendukung proses kerja di dalam peternakan. Modal 

terdiri dari biaya pembuatan kandang, pembelian peralatan, pembelian tanah, 
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pembelian ternak, pakan listrik, gaji tenaga kerja, obat-obatan,lain-lain. 

Rincian modal secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 12. 

Berikut modal usaha ternak Babi pada bulan Januari hingga 

Desember 2016 disajikan pada gambar 3. 

 
Gambar 1. Modal Januari – Desember 2016 

Sumber : Data Primer diolah, 2016 

 

Tabel 5. Modal Januari – Desember 2016 

No Bulan 

Total Modal 

Tetap (Rp) / 

ST 

Total Modal 

Kerja (Rp) / 

ST 

Total Modal 

(Rp) / ST 

1 Januari 3.741.796 1.391.144 5.132.940 

    72,90% 27,10%   

2 Februari 3.741.796 1.315.582 5.057.378 

    73,99% 26,01%   

3 Maret 3.741.796 1.354.742 5.096.538 

    73,42% 26,58%   

4 April 3.741.796 1.384.607 5.126.403 

    72,99% 27,01%   

5 Mei 3.741.796 1.383.434 5.125.230 

    73,01% 26,99%   

6 Juni 3.741.796 1.340.993 5.082.789 

    73,62% 26,38%   

7 Juli 3.741.796 1.445.029 5.186.826 

    72,14% 27,86%   

8 Agustus 3.741.796 1.417.654 5.159.450 

    72,52% 27,48%   

9 September 3.741.796 1.334.499 5.076.295 

    73,71% 26,29%   

10 Oktober 3.741.796 1.390.913 5.132.710 
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No Bulan 

Total Modal 

Tetap (Rp) / 

ST 

Total Modal 

Kerja (Rp) / 

ST 

Total Modal 

(Rp) / ST 

    72,90% 27,10%   

11 November 3.741.796 1.431.857 5.173.653 

    72,32% 27,68%   

12 Desember 3.741.796 1.482.626 5.224.422 

    71,62% 28,38%   

Total 44.901.553 16.673.079 61.574.632 

Rata-rata 3.741.796 1.389.423 5.131.219 

    72,92% 27,08%   

Sumber : Data Primer diolah, 2016 

 

Total modal tetap yang digunakan pada peternakan Babi UD Bisa 

milik bapak Yahya sebesar Rp23.169.201.600,00. Total modal tetap ini 

memiliki nilai yang lebih besar daripada  total modal kerja sebesar 

Rp8.603.308.593,00. Modal tetap tidak akan habis dalam satu kali proses 

produksi, proses perputaran modal dalam jangka panjang, dan disusutkan 

dalam biaya produksi. Modal tetap akan bernilai efektif dan efisien apabila 

peternak mampu menggunakan modal tetap ini dalam jangka waktu yang 

lama sehingga umur ekonomis lebih tinggi. Umur ekonomi suatu barang 

modal yang tinggi menunjukkan bahwa barang tersebut efisien dalam proses 

produksi sehingga nilai penyusutannya menjadi rendah.  

 Modal tetap yang paling besar adalah pembelian ternak sebesar 

Rp15.447.321.600,00. Pembelian tanah menempati urutan kedua dengan 

total Rp3.600.000.000,00. Skala usaha peternakan Babi UD Bisa milik 

bapak Yahya cukup besar yaitu 4.200 ekor Babi sehingga dibutuhkan lahan 

dan kandang yang luas dan sesuai dengan kebutuhan Babi untuk mendukung 

proses produksi. Karena modal yang diinvestasi untuk tanah dan pembuatan 

kandang tinggi, peternak telah memiliki perencanaan yang matang untuk 

jangka waktu yang akan datang mengenai dampak lingkungan. Tanah dan 

kandang memliki nilai ekonomis lebih dari 20 tahun sehingga meskipun 

biaya yang dikeluarkan besar namun biaya penyusutan dalam proses 

produksi kecil. Sesuai dengan pendapat Ucokaren (2011) modal dapat 

berupa uang atau lainnya sedangkan barang modal antara lain alat-alat 

peternakan atau kandang. Penggunaan modal yang besar maka akan besar 

pula skala suatu usaha. 

Modal tidak tetap pada setiap bulan mengalami perubahan, hal ini 

dipengaruhi oleh harga pakan, adanya ternak yang sakit, penggunaan listrik 
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serta bahan bakar untuk kepentingan produksi di peternakan Babi. Harga 

bahan baku pakan merupakan pengaruh terbesar dalam perubahan modal 

tidak tetap ini dimana pakan menduduki biaya tertinggi. 

Struktur modal kerja paling tinggi berada pada bulan Desember 

yang mencapai Rp765.034.876,00 yang disebabkan biaya pakan dan tenaga 

kerja. Penambahan petugas kandang menyebabkan penambahan pada modal 

kerja mencapai Rp20.300.000,00 dan kenaikan harga bahan pakan seperti 

jagung dan combo 77. Struktur modal kerja paling rendah berada pada bulan 

Februari yang mencapai Rp650.640.145,00 yang disebabkan oleh penurunan 

harga pakan combo 72, combo 76, dan combo 77.   

Suatu modal dapat di tentukan menjadi modal tetap dan modal 

kerja di sesuaikan dengan fungsi modal pada usaha atau perusahaan yang 

bersangkutan. Perbedaan fungsional antara modal tetap dan modal kerja 

adalah : 

 Susunan modal kerja relatif variabel. Elemen-elemen modal kerja akan 

berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan sedangkan modal tetap 

susunannya relatif permanen dalam jangka waktu tertentu dan elemen-

elemen dari modal tetap tidak segera mengalami perubahan. 

 Jumlah modal kerja lebih mudah diperbesar atau diperkecil sesuai 

dengan kebutuhannya sedangkan modal tetap sama sekali tidak mudah 

di kurangi atau di perkecil. 

Sumber modal harus di perhitungkan secara jelas dalam 

melakukan evaluasi usaha karena keadaan ini bisa menganggu aktifitas 

perusahaan dan kelancaran usaha, apabila modal kerja di rencanakan dari 

keuntungan usaha yang tidak di bagi maupun dari cadangan penyusutan 

terhadap modal tetap. Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian 

adalah berapa besar kemampuan dana yang berasal dari dalam perusahaan 

tresebut untuk  mencukupi segala biaya, baik biaya operasi maupun biaya 

pemeliharaan seperti pembelian bahan baku, upah tenaga kerja dan berbagai 

biaya lainnya. 

 

4.3 Biaya Produksi 

Biaya produksi yang dikeluarkan peternakan Babi UD Bisa milik 

bapak Yahya terdiri atas biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap 

ini mampu mengalami perubahan dikarenakan berbagai faktor antara lain 

harga bahan baku pakan, terdapat peningkatan jumlah ternak, penggunaan 

obat-obatan dll. Biaya tidak tetap atau biaya variabel menunjukkan adanya 

peningkatan dan penurunan disetiap bulan, pada umumnya hal yang paling 
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mempengaruhi adalah bahan baku pakan. Bahan baku pakan yang digunakan 

yaitu bekatul, jagung sering mengalami kenaikan maupun penurunan harga 

namun harga pakan konsentrat harga tidak pernah mengalami kenaikan. 

Bahan baku pakan umumnya terjadi kenaikan pada saat musim kemarau, 

untuk menanggulangi hal ini peternak menampung bahan pakan di dalam 

gudang pakan. Jagung disimpan dalam bentuk kering selanjutnya jagung 

akan di giling dengan menggunakan mesin giling ketika akan digunakan 

sehingga peternak mampu menekan biaya pakan. 

Biaya produksi diartikan sebagai semua pengorbanan yang berupa 

pemakaian faktor-faktor produksi atau sumber-sumber ekonomi seperti 

bahan-bahan yang habis pakai oleh waktu dan tenaga kerja yang dicurahkan, 

peralatan dan mesin yang terpakai, upah yang harus dibayar dan sebagainya 

untuk suatu proses produksi, dinyatakan dalam uang menurut harga pasar 

yang berlaku. Biaya produksi total didapatkan dari menjumlah total biaya 

tetap dan total biaya tidak tetap. Total biaya tetap adalah keseluruhan biaya 

yang dikeuarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat berubah 

jumlahnya seiring dengan perubahan nilai investasi. Penyusutan adalah 

penurunan faktor-faktor produksi tetap akibat penggunaanya dalam proses 

produksi. 

Perhitungan biaya produksi di peternakan Babi UD Bisa milik 

bapak Yahya dapat dilihat pada Gambar 4 dibawah ini. 

 

Gambar 2. Biaya Produksi Januari – Desember 2016 

Sumber : Data Primer diolah, 2016 
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Tabel 6. Biaya Produksi Januari – Desember 2016 

No Bulan 

Total Biaya 

Tetap (Rp) / 

ST 

Total Biaya 

Tidak Tetap 

(Rp) / ST 

Total Biaya 

Produksi/ST (Rp) 

/ ST 

1 Januari 158.579 1.391.144 1.549.723 

    10,23% 89,77%   

2 Februari 158.579 1.315.582 1.474.161 

    10,76% 89,24%   

3 Maret 158.579 1.354.742 1.513.320 

    10,48% 89,52%   

4 April 158.579 1.384.607 1.543.186 

    10,28% 89,72%   

5 Mei 158.579 1.355.139 1.513.718 

    10,48% 89,52%   

6 Juni 158.579 1.340.993 1.499.572 

    10,57% 89,43%   

7 Juli 158.579 1.445.029 1.603.608 

    9,89% 90,11%   

8 Agustus 158.579 1.417.654 1.576.233 

    10,06% 89,94%   

9 September 158.579 1.334.499 1.493.078 

    10,62% 89,38%   

10 Oktober 158.579 1.390.913 1.549.492 

    10,23% 89,77%   

11 November 158.579 1.431.857 1.590.436 

    9,97% 90,03%   

12 Desember 158.579 1.482.626 1.641.205 

    9,66% 90,34%   

Total 1.902.948 16.644.784 18.547.732 

Rata-rata 158.579 1.387.065 1.545.644 

    10,26% 89,74%   

Sumber : Data Primer diolah, 2016 
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Biaya tetap peternakan Babi ini terdiri dari penyusutan ternak yaitu 

induk jantan dan betina, penyusutan kandang, nilai apresiasi tanah dan 

penyusutan peralatan. Biaya tidak tetap terdiri dari pakan, obat-obatan, 

listrik, tenaga kerja, bahan bakar dan biaya lain-lain. Maksud dari biaya lain-

lain untuk kebutuhan yang bersifat kondisional yaitu untuk biaya-biaya yang 

tak terduga. Dari prosentase biaya tetap ini diketahui bahwa jumlah biaya 

tetap yang tinggi dan tidak bergantung dengan jumlah output yang 

dihasilkan sehingga apabila jumlah biaya tetap dibagi dengan jumlah ternak 

yang besar maka prosentasenya akan semakin kecil. Perhitungan biaya 

produksi secara lengkap dapat dilihat di lampiran 14. Hasil perhitungan 

biaya tetap dan biaya variabel menunjukkan bahwa biaya tetap lebih rendah 

dari pada biaya variabel hal ini dikarenakan jumlah ternak yang dipelihara 

banyak. Karena prosentase biaya tetap ini memiliki kecenderungan bahwa 

semakin besar skala usaha, maka biaya tetap akan semakin kecil karena 

biaya tetap tidak tergantung dari jumlah output yang dihasilkan sehingga 

apabila biaya itu dibagi dengan jumlah pemilikan yang semakin besar maka 

prosentasenya akan semakin kecil. Prosentase semakin kecil ini berarti biaya 

yang dikeluarkan semakin efisien.  Peternak mampu mengatur biaya tetap 

yang telah disesuaikan dengan skala usaha sehingga memiliki 

kecenderungan biaya tetap efisien dengan komposisi ternak. 

Berdasarkan hasil perhitungan biaya pakan menempati prosentase 

terbesar dari biaya variabel hal ini disebabkan oleh Babi tumbuh begitu 

cepat sehingga keperluan akan kebutuhan pakan sangat tinggi. Misalnya saja 

untuk kategori anak lahir sampai dipasarkan, pada waktu Babi lahir beratnya 

1,4 kg  (berat lahir 1,0-1,5 kg) dan mencapai 150 kg setelah 18 bulan. Biaya 

pakan pada peternakan Babi sangat tinggi dikarenakan harga pakan 

konsentrat dan bahan baku pakan serta total pemberian pakan. Hal ini yang 

menyebabkan biaya pakan menjadi sangat tinggi. Pakan merupakan salah 

satu faktor penting sebab pakan adalah salah satu unsur yang  berperan 

dalam proses produksi ternak. 

 

4.4 Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok 

yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang, dan 

mendapatkan laba. Tujuan dari pemasaran yaitu mempromosikan dan 

mendistribusikan barang yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli 

yang ada maupun pembeli potensial (Assegaf, 2010). Konsep pemasaran 
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merupakan kegiatan yang meliputi semua bagian yang ada, seperti kegiatan 

personalia, produksi, keuangan, riset dan pengembangan. Meskipun orientasi 

pemasaran dibatasi oleh tujuan laba dan pertumbuhan, tetapi konsep tersebut 

perlu dilaksakan. Hal ini disebabkan akan mampu menunjang bisnis yang 

dilakukan.  

Babi yang telah memenuhi target bobot badan dijual melalui 

pengepul yang datang di lokasi peternakan. Penjualan ternak Babi tidak 

setiap hari dilakukan, karena sangat tergantung dengan kebutuhan dan 

permintaan dari pengepul dan pelanggan. Harga jual ternak Babi beragam 

dari bulan Januari hingga Desember 2016. Untuk harga terendah berkisar 

Rp32.000,00/kg bobot hidup, dan untuk harga tertinggi mencapai 

Rp33.500,00/kg bobot hidup. Terdapatnya perbedaan harga pada bulan-

bulan tertentu dan meningkatnya permintaan pengepul terhadap daging Babi 

dipengaruhi oleh kebutuhan akan daging Babi dipasaran. Hal ini biasanya 

dipengaruhi oleh adanya hari besar dan hari-hari tertentu yang biasanya 

merayakan dengan menggunakan daging Babi sebagai hidangan utama. 

Sebagaimana diketahui bahwa daging Babi merupakan daging yang biasa 

disajikan pada saat adanya peristiwa adat maupun perayaan-perayaan 

tertentu. 

Peternakan Babi UD Bisa tidak menyediakan tempat pemotongan 

Babi di lokasi kandang. Babi yang telah ditimbang kemudian dipindahkan ke 

alat transportasi yang nantinya akan mengangkut ternak Babi untuk 

didistribusikan kepada pembeli. Pendistribusian ternak Babi dilakukan oleh 

pihak pengepul atau pembeli, alat transportasi milik pembeli datang ke 

lokasi peternakan Babi UD Bisa untuk pengangkutan pembelian ternak Babi. 

Resiko yang disebabkan oleh kegiatan distribusi berupa penyusutan atau 

kematian pada saat distribusi bukan tanggung jawab dari pihak peternakan 

Babi UD Bisa, melainkan menjadi tanggung jawab pembeli atau pengepul. 

 

4.5 Penerimaan 

Penerimaan pada peternakan Babi UD Bisa hanya berasal dari 

hasil penjualan ternak Babi. Penerimaan ini tergantung dari jumlah Babi 

yang dijual dan bobot hidup di setiap hari. Peternak tidak menjual ataupun 

memanfaatkan limbah dari hasil samping peternakan sehingga penerimaan 

dari usaha peternakan Babi didapatkan hanya dari penjualan ternak Babi. 

Menurut Soekartawi (2006), total penerimaan merupakan perkalian antara 

produksi yang diperoleh dengan harga jual atau penerimaan dapat 

dimaksudkan sebagai pendapatan kotor usaha, sebab belum dikurangi 
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dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi 

berlangsung. Total penerimaan pada usaha peternak Babi ini disajikan pada 

gambar 5. 

 
Gambar 3. Total Penerimaan Hasil Penjualan Babi Januari – Desember 2016 

 

Hasil dari perhitungan menunjukkan total penerimaan adalah 

Rp10.510.080.500,00 dengan total bobot 321.904 kg atau 2.920 ekor Babi . 

Penerimaan pada setiap bulan ini berbeda-beda yang dipengaruhi oleh harga 

daging bobot hidup Babi, jumlah ekoran Babi yang dijual serta total bobot 

Babi. Penerimaan tertinggi yakni Rp958.310.400,00 dengan total bobot 

29.947 kg  yang berasal dari 269 ekor Babi dengan bobot badan rata-rata 

antara 95 kg hingga 120 kg berada di bulan Desember. Penerimaan terendah 

terjadi dibulan Februari yakni Rp799.145.600,00. Rendahnya total 

penerimaan dibulan Februari ini dikarenakan jumlah ternak yang dijual tidak 

selalu konstan.  

Selama bulan Januari hingga Desember yang terjadi secara acak 

peternak hanya mampu menjual 226 hingga 269 ekor ternak Babi pada 

setiap bulannya sehingga hal ini menyebabkan menurunnya total penerimaan 

namun hal ini tidak menimbulkan kerugian karena harga daging bobot hidup 

perkilo berkisar antara Rp32.000,00 hingga Rp33.500,00. Peternak tidak 

mampu memperoleh penerimaan yang tinggi meskipun harga jual di pasar 

yang  tinggi karena produsen tidak mampu memproduksi daging Babi 

dengan maksimal atau permintaan pasar yang menurun sehingga penerimaan 

yang diterima mengalami penurunan.  

Pada bulan Januari hingga Desember terdapat perbedaan harga 

daging bobot hidup Babi yang berkisar pada harga Rp32.000 hingga 

Rp33.500,-. Harga jual yang fluktuatif ini dipengaruhi oleh jumlah 

penawaran dan besarnya jumlah permintaan. Semakin tinggi jumlah 

penawaran, maka harga akan semakin rendah, sebaliknya jika jumlah 

penawaran semakin rendah, maka harga akan semakin tinggi. Namun jumlah 
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output yang dihasilkan oleh peternakan Babi ini besar seiring dengan 

besarnya skala usaha sehingga semakin besar jumlah penerimaan. 

 

4.6 Keuntungan 

Keuntungan usaha diperoleh apabila penjualan lebih besar dari 

biaya yang dikeluarkan. Keuntungan pada peternakan ini diperoleh dari 

selisih antara total penerimaan dan total biaya. Perhitungan keuntungan pada 

peternakan ini dapat pada gambar 6 dibawah ini. 

Data pada gambar 6 menunjukkan bahwa keuntungan peternakan 

Babi pada bulan Januari hingga Desember 2016 sebesar Rp939.450.947,00. 

Keuntungan ini secara keseluruhan diperoleh dari hasil penjualan ternak 

Babi. Keuntungan perekor Babi didapatkan dengan mengurangi penerimaan 

dengan biaya produksi. Rendahnya keuntungan apabila dibandingan dengan 

besarnya biaya produksi yang dikeluarkan dikarenakan jumlah penjualan 

ternak hanya sejumlah 2.920 ekor dari jumlah 4.200 ekor ternak yang 

dipelihara sehingga penerimaan dan keuntungan yang diperoleh kurang 

maksimal serta biaya produksi yang ditanggung oleh peternak sangat besar 

terutama biaya pakan. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 30. 

Keuntungan terbesar terdapat pada bulan Desember dengan total keuntungan 

Rp111.448.778,00. Pada bulan Desember nilai keuntungan ini sangat besar 

dikarenakan permintaan yang lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. 

Pada bulan Juli, Juni, Agustus, dan November harga Babi lebih tinggi 

daripada bulan yang lain namun peternak tidak mampu memperoleh 

keuntungan yang tinggi dikarenakan total produksi tidak maksimal, besarnya 

biaya produksi yang tinggi, dan permintaan Babi yang tidak begitu banyak.  

Besar kecilnya keuntungan ini dipengaruhi oleh biaya produksi, jumlah 

penjualan ternak, total bobot badan dan harga yang berlaku dipasar pada saat 

penjualan. 

Penerimaan peternakan Babi berhubungan dengan jumlah 

produksi ternak, besarnya modal biaya, penerimaan yang berbeda disetiap 

bulan, harga daging Babi bobot hidup. Keuntungan dapat berkurang apabila 

biaya produksi tinggi dan tidak diimbangi dengan hasil produksi yang 

maksimal disebabkan produsen tidak mampu memanajemen keuangan 

meskipun mempunyai jumlah penerimaan yang besar dari harga jual di pasar 

yang tinggi. Keuntungan terbesar yang diperoleh dari suatu proses produksi 

adalah pengusaha yang mampu memanajemen biaya produksi secara efektif 

dan efisien. 
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Pendapatan merupakan selisih penerimaan dan semua biaya 

(Soekartawi, 2006). Lumintang (2013) menyebutkan bahwa pendapatan 

merupakan penerimaan yang dikurangi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan. 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi 

pendapatan keluarga peternak adalah jumlah ternak per usaha tani, tingkat 

produksi, pilihan dan kombinasi cabang usaha, intensitas pengusahaan 

pertanaman dan efisiensi tenaga kerja. Usaha tani akan menghasilkan 

pendapatan maksimum dengan mengalokasikan input seefisien mungkin 

untuk memperoleh output maksimal dan menekan biaya produksi sekecil-

kecilnya (Zulkifli dan Said, 2009). 
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Gambar 4. Perhitungan Keuntungan Januari – Desember 2016
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4.7 Revenue cost Ratio (R/C Ratio) 

Dikemukakan bahwa efisiensi merupakan ukuran dalam mencapai 

hasil produksi (output) yang didapat dari kesatuan biaya (input), kemudian 

rasio input output dijadikan dasar dalam menentukan nilai efisiensi. Untuk 

digambarkan oleh nilai rasio antara jumlah penerimaan dengan jumlah 

biaya, yang secara sederhana dapat diturunkan dari rumus total penerimaan 

dibagi total biaya (Soekartawi, 2006). 

Keberhasilan suatu usaha dapat diukur dengan revenue cost ratio 

(R/C ratio). Suatu usaha dapat dikatakan layak atau masih dalam tingkat 

efisien apabila nilai R/C ratio sama dengan satu yang artinya nilai 

penerimaan sama dengan total biaya, maka semakin besar nilai R/C ratio 

maka semakin besar tingkat efisien, Nilai R/C ratio pada usaha peternakan 

Babi disajikan pada Gambar 7. 

 
Gambar 5. R/C Ratio Januari- Desember 2016 

 

Keseluruhan nilai R/C ratio pada bulan Januari hingga bulan 

Desember menunjukkan nilai lebih dari 1 yang berarti bahwa usaha layak 

dikembangkan dan angka yang didapat melebihi 1 berarti penerimaan lebih 

banyak dari biaya yang dikeluarkan. Peternakan Babi tersebut sudah 

dikatakan layak. 

Dari gambar 7 dapat dibanding keuntungan dan nilai R/C ratio 

pada bulan Januari hingga Desember. R/C ratio tertinggi pada bulan April 

dan Desember yakni dengan angka 1,13 dan keuntungan pada bulan tersebut 

sebesar Rp102.512.893,00 pada bulan April dan sebesar Rp111.448.778,00 

pada bulan Desember. Sedangkan nilai R/C ratio terendah pada bulan 

Februari dan Juli yakni 1,05 dengan nilai keuntungan pada bulan tersebut 

merupakan nilai keuntungan terendah yakni bulan Februari sebesar 
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Rp38.478.709,00 dan bulan Juli sebesar Rp42.439.282,00. Melihat hal ini 

dapat diketahui bahwa semakin tinggi keuntungan yang diterima maka 

semakin besar nilai R/C ratio dan semakin sedikit keuntungan yang 

diperoleh maka nilai R/C ratio semakin kecil. Perbedaan nilai R/C ratio 

pada setiap bulan ini dipengaruhi oleh keuntungan yang diterima dan biaya 

produksi yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan tersebut.  

Peternakan Babi UD Bisa milik bapak Yahya mampu menunjukan 

kelayakan usahanya untuk dikembangan dengan nilai R/C ratio yang di 

dapat dalam perhitungan yang dapat dilihat pada lampiran 30. Meskipun 

nilai R/C ratio pada setiap bulannya mengalami fluktuasi namun peternak 

masih dapat menunjukkan bahwa usaha peternakan Babi UD Bisa milik 

bapak Yahya cukup efisien dalam penggunaan biaya produksi dan efektif 

dalam menghasilkan produk. Semakin tinggi nilai R/C ratio yang dihasilkan 

berarti menyatakan bahwa suatu usaha tersebut efektif dan efisien dalam 

menggunakan kebutuhan produksi sehingga biaya produksi dapat ditekan 

serendah mungkin tanpa mempengaruhi hasil produksi dalam artian hasil 

produksi tetap maksimal meskipun biaya proses produksi rendah.  Hal ini 

sesuai dengan pendapat Kartasapoetra (2001) Salah satu cara untuk 

menghitung nilai efisiensi usaha tani adalah dengan menggunakan analisis 

R/C ratio. Analisis R/C ratio merupakan alat analisis untuk melihat 

keuntungan relatif suatu usaha terhadap biaya yang dipakai dalam kegiatan 

tersebut. Suatu usaha dikatakan layak jika nilai R/C lebih besar dari 1. 

Semakin tinggi nilai R/C, maka tingkat keuntungan suatu usaha semakin 

tinggi (Mahyuddin, 2009). 

 

4.8 Analisis Break Even Point (BEP) 

BEP merupakan suatu titik yang menunjukkan keadaan total 

penerimaan sama dengan total biaya yang ada dalam suatu usaha yang 

dijalankan. Analisis ini menggambarkan sejauh mana hasil penjualan yang 

dikeluarkan dan diperlukan untuk mengetahui seberapa besar volume 

produksi minimum agar suatu usaha tidak rugi, tetapi belum memperoleh 

keuntungan. Analisis ini memberikan informasi bagi suatu usaha pada 

tingkat volume berapa dan juga berapa rupiah yang harus diterima 

pengusaha dari hasil penjualan produk agar tidak menderita kerugian. 

Perhitungan nilai BEP produksi dan harga pada peternakan Babi UD Bisa 

milik bapak Yahya ini dilakukan pada setiap bulan dikarenakan adanya 

perbedaan biaya produksi, hasil produksi, total penerimaan serta harga jual 

daging Babi hidup.  Analisis break even point adalah teknik analisis yang 
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digunakan untuk menentukan tingkat penjualan dan komposisi produksi 

yang diperlukan hanya untuk menutup semua biaya yang terjadi selama 

periode tertentu. Titik impas (BEP) adalah titik dimana semua biaya sama 

dengan total penghasilan. Dengan demikian pada titik impas tidak ada laba 

maupun rugi yang diterima perusahaan (Samahati, 2013). 

 

 
Gambar 6. Analisa BEP Harga (Rp) Januari – Desember 2016 

 

 
Gambar 7. Analisa BEP Hasil (Kg) Januari – Desember 2016 

Berdasarkan data pada gambar 8, nilai BEP harga dalam rupiah 

terendah ditunjukkan pada bulan Desember hal ini di karenakan pada bulan 

Desember lebih efisien dalam penggunaan biaya terutama biaya pakan. 

Perbedaan nilai BEP diatas dikarenakan perbedaan jumlah produksi yang 

dihasilkan oleh peternak, dan biaya yang dikeluarkan. 
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Hasil perhitungan BEP  produk  ini berarti peternak akan mencapai 

titik impas apabila menjual Babi bobot hidup yang ditunjukkan pada gambar 

9, yaitu sebanyak 293.069 kg bobot hidup selama bulan Januari sampai 

Desember, sedangkan pada bulan Januari hingga Desember peternak mampu 

menjual 321.904 kg bobot hidup. Hal ini berarti peternak  berada diatas titik 

impas. Perbedaan  nilai BEP hasil dipengaruhi oleh hasil produksi daging 

Babi yang telah dijual secara keseluruhan  hanya terdapat selisih 28.836 kg, 

yang artinya memiliki selisih kurang lebih 261 ekor Babi. BEP hasil cukup 

jauh dari hasil produksi aktual sehingga peternak jauh dari titik impas serta 

kerugian. 

 Dari perhitungan gambar 8 diatas diketahui bahwa BEP harga 

berada pada kisaran Rp28.278,00 hingga Rp31.866,00 dimana harga daging 

Babi bobot hidup selama bulan Januari hingga Desember 2016 yakni 

berkisar Rp32.000,00 hingga Rp32.500,00 sehingga peternak masih 

memperoleh keuntungan. Peternak akan memperoleh keuntungan apabila 

tingkat harga jual daging Babi dipasar berada diatas nilai BEP harga tersebut 

dan pada tingkat penjual BEP tersebut peternak tidak akan mengalami 

kerugian ataupun keuntungan. Semakin kecil nilai BEP harga yang diperoleh 

maka hal tersebut semakin baik, sebaliknya semakin besar nilai BEP harga 

yang diperoleh maka semakin jelek karena apabila nilai BEP harga 

mendekati dengan harga aktual maka peternak berada dengan titik impas 

dimana peternakan tidak akan memperoleh keuntungan dan kerugiaan 

sehingga peternak harus lebih efisien dalam penggunaan biaya produksi 

serta berusaha menjaga kualitas ternak dan produk yang dihasilkan dengan 

demikian peternak tidak akan mengalami titip impas ataupun kerugian. 

 

4.9 Analisis Margin of Safety (MoS) 

Ponomban (2013) mengatakan bahwa margin of safety (MoS) 

memberikan informasi tentang seberapa jauh realisasi penjualan dapat turun 

dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Penurunan 

realisasi penjualan dari rencana penjualan maksimum harus sebesar margin 

of safety agar perusahaan tidak menderita kerugian. Besar volume margin of 

safety dapat memberikan informasi pada pengusaha seberapa besarnya 

penurunan volume penjualan yang dapat diterima agar perusahaan tersebut 

tidak mengalami kerugian. Informasi tentang budget dapat dinyatakan dalam 

ratio (prosentase) antara penjualan menurut break even point, atau dalam 

prosentase dengan volume penjualan pada tingkat (ratio) dari selisih antara 

penjualan yang dibudgetkan dan penjualan pada tingkat break even point 
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dengan penjualan yang dibudgetkan itu sendiri. Perhitungan margin of safety 

pada peternakan Babi milik bapak Yahya dilakukan untuk mengetahui 

batasan penurunan hasil produksi dan penurunan volume penjualan daging 

Babi. 

Rendahnya nilai margin of safety dikarenakan selisih antara harga 

jual aktual dengan harga jual pada saat BEP sangat sedikit. Selisih BEP 

harga yang rendah dikarenakan biaya produksi yang tinggi dan tidak 

diimbangi dengan penjualan ternak yang sepadan dengan jumlah ternak yang 

dipelihara sehingga terjadi pembengkakan biaya produksi pakan. Peternakan 

akan berada dalam batas aman apabila nilai BEP harga dan BEP produk jauh 

lebih rendah dengan nilai aktual dan nilai margin of safety tinggi hingga 

mencapai 50%. Hal ini pada dasarnya dipengaruhi oleh total penerimaan, 

biaya produksi yang tinggi terutama biaya pakan. Untuk menghindari 

kerugian peternak harus mampu meningkatkan penjualan Babi agar 

penerimaan yang diperoleh tinggi dengan demikian maka keuntungan yang 

di dapat semakin maksimal. 

 
Gambar 8. Margin of Safety (MoS) Januari – Desember 2016 

 

Dari hasil perhitungan gambar 10, nilai margin of safety diketahui 

bahwa selama bulan Januari sampai Desember 2016 nilai margin of safety 

peternakan Babi menunjukkan bahwa penjualan ternak Babi yang harus 

dicapai oleh peternakan Babi UD Bisa tidak boleh turun lebih dari 8,96% 

atau 28.835kg dari penjualan yang direncanakan, dimana nilai tersebut 

adalah niliai minimum yang harus dicapai agar peternakan Babi UD Bisa 

tidak mengalami kerugian.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Munawir (2002), perusahaan yang 

mempunyai margin of safety yang besar lebih baik dibandingkan dengan 

perusahaan yang mempunyai margin of safety yang rendah, karena margin 
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of safety menunjukkan indikasi atau memberikan gambaran kepada 

manajemen berapakah penurunan penjualan yang dapat ditolerir sehingga 

perusahaan tidak menderita rugi tetapi juga belum memperoleh laba. 

 


