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THE PROFITABILITY RENTABILITY BREAK EVENT POINT AND 
PAYBACK PERIODE  ANALYSIS IN CATTLE BREEDING FARMING. 

 
ABSTRACT 

 
 

The reseach for a month at Wonorejo Village Poncokusumo District 
Malang. Purpose of reseach to determine profitibility, rentability, break event 
point and payback periode of cattle breeding farm. Data are collected using a 
descriptive analysis of tables and count was there are. The result of reseach 
appointed are R/C ratio value at 2007 are 1,29 mean this cattle breeding farm 
ability for adventages presentages of profitibility in 2007 apointed that are 2%.  
Value of 2% is indicates that worst. Break event point of price 2007 are in scale 
Rp. 14.603.030,29, break event point unit apointed are 14,96 breed cattle. 
Payback periode was apointed 2007 are 51 years and 7 months. 
 
Keywords: Profitibility, Rentability, Break Event Point and Payback Periode 
Analysis. 
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ANALISIS PROFITABILITAS, RENTABILITAS, BREAK EVENT POINT 
DAN PAYBACK PERIODE  PADA USAHA PEMBIBITAN SAPI POTONG  
Studi kasus pada usaha pembibitan sapi potong milik Bapak Andru Sopii di Desa 

Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang 
 

Ringkasan 
 

 Penelitian dilaksanakan pada 17 November - 18 Desember 2008 di usaha 
pembibitan sapi potong di Desa Wonorejo kecamatan Poncokusumo Kabupaten 
Malang. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja karena populasi ternak yaitu 131 
ekor, masih jarang perusahaan pembibitan yang ada di Indonesia. Tujuan 
peneliaan ini adalah untuk mengetahui profitabilitas, rentabilitas, Break Event 
Point dan Payback Periode perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode studi kasus. Data yang diperoleh berupa data primer 
dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif yaitu dengan 
menggunakan tabel dari angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian 
dengan menggunakan rumus-rumus ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian. 
 

Hasil dari penelitian adalah usaha pembibitan sapi potong ini mempunyai 
kemampuan untuk memperoleh keuntungan usahanya yaitu nilai R/C ratio pada 
tahun 2007 sebesar 1,29. Rentabilitas usaha menunjukkan bahwa prosentasenya 
pada tahun 2007 2% dan Break event point harga menunjukkan bahwa              
Rp. 14.603.030,29/ unit ternak, sedangkan BEP hasilnya 14,96 unit ternak. Hasil 
perhitungan payback periode menunjukkan bahwa investasi atau modal yang 
ditanam akan kembali dalam jangka waktu 51 tahun dan 7 bulan. 
  
 Kesimpulan yang dapat diambil adalah meninjau dari analisis yang diteliti 
oleh Penulis adalah usaha pembibitan sapi potong ini layak untuk dijalankan jika 
dilihat dari angka R/C ratio. Saran yang bisa diberikan yaitu banyak perbaikan 
antara lain memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada, pengembangan usaha 
dengan memperbanyak jumlah ternak agar lahan yang tersisa bisa dimanfaatkan 
secara maksimal dan sebaiknya peternak melakukan analisa tentang keuangan 
lebih teratur untuk mengetahui penerimaan, keuntungan tiap bulan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kebutuhan daging sapi sebagai salah satu sumber protein hewani semakin 

meningkat sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya gizi yang seimbang, pertambahan penduduk dan meningkatnya daya 

beli masyarakat. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan daging tersebut 

yaitu dengan meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas sapi potong. 

Bibit sapi potong merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan dan 

mempunyai nilai strategis dalam upaya mendukung terpenuhinya kebutuhan 

daging, sehingga diperlukan upaya pengembangan pembibitan sapi potong secara 

berkelanjutan.  

Pembibitan sapi potong saat ini masih berbasis pada peternakan rakyat 

yang berciri skala usaha kecil, pemanfaatan teknologi masih sederhana, 

manajemen masih sederhana dan lokasinya belum terkonsentrasi. Hal ini 

membutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan peternak atau pengusaha 

pembibitan sapi potong untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin 

meningkat. 

Fenomena yang ada di Indonesia saat ini seharusnya mendapatkan satu 

perhatian yang lebih, dimana dalam proses pemenuhan kebutuhan konsumsi 

daging sapi, Indonesia masih kekurangan sebesar 135,1 ribu ton/th dari 

permintaan sebesar 385 ribu ton/th . Artinya sekitar 35% kebutuhan daging sapi 

dipenuhi melalui impor dari luar negeri. Keadaan yang demikian akan seharusnya 
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lebih diperhatikan oleh pemerintah untuk lebih mengembangkan peternakan  sapi 

di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan dari luar negeri. Hal ini juga bisa 

dibuktikan dari menurunnya jumlah pemotongan sapi di Rumah Pemotongan 

Hewan tahun 2000 yaitu sebesar 1.538.420 ekor sampai tahun 2005 yaitu sebesar 

1.303.575 ekor (Anonymous, 2008). 

Salah satu upaya yang dapat diusahakan untuk mengatasi permasalahan 

pemenuhan kebutuhan konsumsi daging sapi potong yaitu dengan cara 

pengembangan potensi sapi potong yang selama ini kurang mendapat perhatian 

dengan baik. Mengingat jumlah populasi ternak sapi potong di Kabupaten Malang 

cukup besar yaitu 3.090.960 ekor pada tahun 2007 (Disnak Prop Jatim, 2007) 

maka pengembangan sapi potong diharapkan mampu memberikan daya dukung 

terhadap pemenuhan kebutuhan daging yang belum tercukupi sehingga mampu 

memberikan perbaikan produksi daging dalam negeri di masa mendatang.  

Usaha pembibitan sapi potong milik bapak Andru Sopii merupakan salah 

satu usaha pembibitan sapi potong yang berada di Kabupaten Malang yang 

didirikan sejak tahun 1997. Peternakan pembibitan sapi potong ini merupakan 

peternakan yang cukup besar dengan 131 ekor sapi, peternakan sapi potong ini 

menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya tentang perhitungan ekonominya 

yang terdiri dari biaya produksi, penerimaan, pendapatan, rentabilitas, BEP, dan 

Payback Period karena dengan mengetahui perhitungan ekonomi suatu usaha 

maka dapat dilihat efisien atau tidaknya usaha peternakannya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Uraian di atas menjelaskan bahwa pentingnya usaha peternakan untuk 

memenuhi kebutuhan daging di masyarakat. Pembibitan sapi potong adalah salah 

satu upaya untuk mengatasi kekurangan daging dan meminimalkan import daging 

sapi di Indonesia. Usaha pembibitan didaerah Poncukusumo sangat cocok karena 

terletak didaerah dataran tinggi. Berdasarkan pernyataan sebelumnya, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengelolaan usaha pembibitan sapi potong. 

2. Bagaimana struktur biaya produksi yang digunakan pada usaha pembibitan 

sapi potong. 

3. Berapa besar penerimaan, pendapatan, rentabilitas, BEP, dan Payback 

Period. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengelolaan usaha pembibitan sapi potong.  

2. Untuk mengetahui struktur biaya produksi yang digunakan pada usaha 

pembibitan sapi potong. 

3. Untuk mengetahui besarnya penerimaan, pendapatan, rentabilitas, BEP, 

dan Payback Period. 

1.4 Kegunaan 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan  

dalam perencanaan usaha pembibitan sapi potong serta sebagai pedoman 

dalam pengaturan skala usaha, sehingga dapat meningkatkan keuntungan. 
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2. Sebagai bahan informasi bagi peternak tentang model analisis usaha 

pembibitan sapi potong. 

3. Menambah pengetahuan dan ketrampilan tentang usaha ternak sapi potong 

bagi mahasiswa dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Usaha ternak sapi potong di Indonesia pada umumnya merupakan 

peternakan rakyat yang didukung oleh modal dan tenaga kerja terbatas yaitu 

dengan menggunakan tenaga kerja keluarga yang mempunyai keterampilan yang 

relatif rendah, skala usaha yang kecil dan pemberian pakan yang belum sempurna 

sehingga menyebabkan produktivitas ternak tidak maksimal dan kecilnya 

pendapatan peternak. Pengembangan peternakan memerlukan modal yang cukup 

disertai dengan SDM yang baik. Harapan yang dapat dicapai dari usaha 

peternakan adalah produksi yang dihasilkan meningkat dan harga jual yang 

diterima tinggi sehingga diperoleh pendapatan yang dapat atau bahkan melebihi 

kebutuhan hidup. 

Penentuan suatu usaha peternakan perkembangannya dapat dikatakan baik 

atau tidak baik dilatarbelakangi oleh banyak faktor dalam usaha, faktor-faktor 

tersebut antara lain, yaitu pendapatan dari hasil usaha. Pendapatan usaha 

peternakan sapi potong dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan adalah besarnya skala usaha yang dikelola, besar 

kecilnya biaya operasional, baik tidaknya menajemen operasional dan pemasaran. 

Besarnya skala usaha dalam usaha peternakan sapi potong berpengaruh pada 

jumlah produksi yang dihasilkan. Setiap usaha peternakan perlu melakukan 
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pertimbangan dalam usahanya, yaitu menentukan besar dan volume usaha untuk 

memperoleh biaya produksi yang minimum sehingga diperoleh skala usaha yang 

ekonomis. Usaha yang lebih besar, pemanfatan biaya produksi diharapkan dapat 

lebih efisisen sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha peternakan. 

 Skala usaha peternakan merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya 

produksi dan besarnya revenue yang diterima. Biaya produksi yang dikeluarkan 

untuk usaha peternakan sapi potong terdiri atas biaya tetap dan biaya tidak tetap. 

Biaya tetap yang dikeluarkan adalah penyusutan bangunan, mesin-mesin, 

peralatan, perlengkapan kantor, pajak dan gaji pegawai. Biaya tidak tetap yang 

dikeluarkan adalah listrik, air, pakan ternak, obat-obatan dan transportasi. 

Penerimaan yang diterima oleh usaha pembibitan sapi potong berasal dari 

penjualan sapi. Biaya produksi bisa diketahui dari menjumlahkan biaya tidak tetap 

ditambah biaya tetap. Penerimaan akan diketahui dari total penjualan dan 

besarnya pendapatan yang diterima bisa diketahui dengan mengurangi penerimaan 

dengan total biaya produksi. Dari pendapatan yang diperoleh kemudian dilihat 

efisiensinya dengan menghitung nilai rentabilitas usaha yaitu dengan 

membandingkan laba yang diperoleh dengan modal usaha. Nilai BEP juga dapat 

mengukur efisiensi usaha yaitu dengan menggunakan hubungan antara total biaya 

dan hasil yang diharapkan. 

 Sedangkan untuk kelancaran usaha, maka perputaran modal perlu 

dipertimbangkan, untuk itu peternak juga harus memperhitungkan kapan modal 

itu kembali. Faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha peternakan sapi potong 

adalah jumlah kepemilikan ternak yang berkualitas. Nilai Profitabilitas, Break 

Event Point dan Payback Periode  yang telah diketahui dalam suatu usaha, maka 
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usaha tersebut dapat diketahui efisien atau tidak, meskipun sudah efisien usaha 

tersebut perlu pengembangan lebih lanjut agar pendapatan usaha peternakan yang 

dijalankan meningkat. Kerangka pikir ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Bagan kerangka pikir 

Usaha Peternakan 

Modal  

Biaya Produksi  Total Revenue : Penjualan sapi  

Tidak layak 

Analisis usaha peternakan  

Payback Periode  BEP  Rentabilitas  R/C ratio  

Pengembangan Usaha Peternakan 

Layak 

Evaluasi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Usaha Ternak Sapi Potong   

 Usaha ternak sapi sebagai salah satu ternak besar, khususnya di Indonesia 

telah lama diusahakan oleh para petani. Ternak itu memang bisa menjadi kawan 

baik bagi para petani., sehubungan dengan kemanfaatan tenaga dan kotoranya 

sebelum ternak tadi diafkir dan dijual sebagai ternak potong. Belakangan ini 

kedudukan dan fungsi ternak sapi mulai bergeser. Sapi-sapi yang tadinya 

dipelihara semata-mata sebagai tenaga kerja dan penghasil pupuk mulai 

ditinggalkan. Dewasa ini pada umumnya peternak mengusahakan ternak sapi 

terutama untuk mengejar produksi daging. Perkembangan kota-kota di berbagai 

penjuru tanah air begitu pesat. Ditambah semakin meningkatnya pengetahuan 

masyarakat dan kesadaran akan kebutuhan gizi mengakibatkan permintaan daging 

dari berbagai jenis ternak potong pun dari tahun ketahun meningkat dengan pesat 

(Sugeng, 2007).      

 Dewasa ini di dunia terdapat banyak bangsa sapi yang jumlahnya cukup 

banyak. Peternak yang maju pasti akan selalu mengikuti perkembangan dunia 

peternakan, khususnya perkembangan bangsa sapi potong (Sugeng, 2007). Usaha 

peternakan merupakan suatu kegiatan usaha dalam meningkatkan usaha ternak 

melalui organisasi operasional penerapan teknik tertentu yang secara ekonomis 

menguntungkan atau sekurang-kurangnya menjamin kelangsungan hidup. Usaha 

peternakan dapat diselenggarakan dalam dua bentuk, yaitu peternakan rakyat dan 

perusahaan peternakan. Peternakan rakyat ialah peternakan yang dilakukan oleh 
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rakyat dan didampingi usaha pertaniannya sedangkan perusahaan peternakan ialah 

peternakan yang diselenggarakan dalam bentuk suatu perusahaan secara komersil. 

Usaha-usaha peternakan tersebut diadakan dengan tidak mengganggu ketentraman 

masyarakat umum, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Anonymous,2000). 

 Dilihat dari pola pemeliharaannya peternakan di Indonesia dapat di bagi 

menjadi 3 kelompok (Mubyarto, 1989): 

1. Peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan yang tradisional 

Keterampilan sederhana dan menggunakan bibit lokal dalam jumlah dan 

mutu yang relatif terbatas. Ternak pemakan rumput digembalakan di 

padang umum, di pinggir sawah, di pinggir sungai atau di tegalan sendiri. 

Pemeliharaan dengan cara ini dilakukan setiap hari dan dikerjakan oleh 

anggota keluarga peternak.  

2. Peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan yang semi komersial 

Keterampilan yang mereka milikki dapat dikatakan lumayan. Penggunaan 

bibit unggul, obat-obatan dan makanan penguat cenderung meningkat 

walaupun lamban.  Jumlah ternak 2-5 ekor ternak besar dan 5-100 ekor 

ternak kecil, terutama ayam. Bahan makanan berupa hasil ikutan panen 

seperti bekatul, jagung dan jerami. Tujuan utama memelihara ternak untuk 

menambah pendapatan keluarga dan konsumsi sendiri. 

3. Peternak Komersial 

Usaha ini dijalankan oleh golongan ekonomi yang mempunyai kekampuan 

dalam segi modal dan sarana produksi dengan teknologi yang modern 

(menggunakan mesin seperti mesin choper, mesin untuk memerah sapi). 
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Semua tenaga kerja dibayar dan makanan ternak di beli dalam jumlah yang 

besar. Tujuan utamanya ialah mendapat laba sebanyak-banyaknya. 

 

2.2 Skala Usaha 

Usaha tani pada skala luas umumnya bermodal besar, berteknologi tinggi, 

manajemen modern,  lebih bersifat komersial dan sebaliknya usaha tani pada skala 

kecil umumnya bermodal pas–pasan, teknologinya tradisional dan lebih bersifat 

memenuhi kebutuhan konsumsi sendiri (Soekartawi, 1995). 

Pendapatan yang tinggi dapat diperoleh dengan skala usaha yang besar dan 

didukung oleh pengoperasian usaha yang efisien. Masalah yang berhubungan 

dengan minimisasi biaya salah satunya adalah skala usaha ternak, dimana 

peternak harus memutuskan tentang besar dan volume usaha ternaknya. Peternak 

perlu mempertimbangkan besar dan volume usaha untuk memperoleh skala usaha 

yang ekonomis (Noegroho, Wisaptiningsih, Fanani 1991). Menurut Sudono 

(1985), keberhasilan usaha peternakan terletak pada kemampuan petani peternak 

dalam menggabungkan beberapa faktor produksi, antara lain: tatalaksana yang 

baik, besarnya skala usaha dan biaya produksi. 

 

2.3 Modal    

Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama dengan faktor 

produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang–barang baru (Mubyarto, 

1989). Prawirokusumo (1990) menambahkan bahwa modal atau disebut juga 

investasi dalam usaha peternakan merupakan dana awal untuk memenuhi suatu 

usaha. Peternakan pada umumnya mempunyai tanah yang digunakan sebagai 
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lahan usaha. Investasi yang dimiliki peternakan pada umumnya selain tanah, juga 

dapat berupa kandang beserta peralatannya, bibit atau ternak, pakan, obat-obatan, 

vaksin, mineral dan desinfektan. 

Menurut Soekartawi, dkk (1986), modal usahatani terdiri dari berbagai 

macam masukan. Berbagai penggolongan modal pada prinsipnya dapat di bagi 

menjadi dua, yaitu: 1). Barang-barang yang tidak habis dalam   sekali proses 

produksi, misalnya peralatan pertanian dan bangunan, 2). Barang-barang yang 

langsung habis dalam sekali proses produksi, misalnya pupuk dan insektisida.                             

Modal barang atau uang yang bersama-sama dengan faktor produksi lain dan 

tenaga kerja serta pengelolaan menghasilkan barang-barang baru, yaitu produksi 

pertanian. Modal dibedakan oleh sifatnya menjadi dua (Hernanto, 1991) antara 

lain: 

1.   Modal tetap, meliputi: tanah dan bangunan. Modal tetap diartikan modal 

yang tidak habis pada satu periode produksi. Jenis modal ini memerlukan 

pemeliharaan agar dapat berdaya guna dalam jangka waktu yang lama. 

Jenis modal ini pun terkena penyusutan. 

2. Modal bergerak, meliputi alat-alat, bahan, uang tunai, piutang di bank, 

tanaman, ternak, ikan di lapangan. Jenis modal ini habis atau dianggap 

habis dalam satu periode proses produksi. 

 

2.4 Biaya Produksi 

 Biaya produksi didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk 

suatu proses produksi tanaman atau ternak dalam usaha tani dan pengeluaran total 

usaha tani didefinisikan sebagai semua biaya yang dikeluarkan dalam proses 
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produksi tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani (Soekartawi, Soeharjo, 

Dillon, 1986). Menurut Sukirno (2003) menyatakan bahwa biaya produksi adalah 

semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-

faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan 

barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut 

Biaya dalam pengertian ekonomi adalah suatu korbanan yang harus 

dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang yang siap dipakai konsumen 

(Sudarsono, 1986). Sovie (1982) mendefinisikan biaya produksi sebagai biaya 

keseluruhan yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Tinjauan ini 

penting karena tindakan ekonomi mempergunakan prinsip-prinsip ekonomi 

misalnya (to maximize profit and to minimize losses), sehingga keuntungan yang 

maksimal bisa dicapai. 

Biaya produksi dapat dibagi dalam dua jenis yaitu biaya tetap atau fixed 

cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap adalah sejumlah biaya yang 

dikeluarkan peternak atau produsen dan besar kecilnya tidak tergantung pada 

besar kecilnya produksi atau tingkat output. Biaya variabel adalah sejumlah biaya 

yang dikeluarkan peternak atau produsen dan besar kecilnya tergantung pada 

besar kecilnya produksi atau tingkat output (Mubyarto, 1991). Astuti dan 

Hardjosubroto (1993) menyatakan bahwa biaya tetap (Fixed cost) adalah biaya 

yang sifatnya tidak dipengaruhi besar kecilnya produk yang dihasilkan, misal 

penyusutan, bunga pinjaman dan sewa tanah, sedang biaya tidak tetap (Variabel 

cost) adalah biaya yang sifatnya tergantung besar kecilnya produk yang 

dihasilkan, misal biaya pakan, tenaga kerja dan obat-obatan. Biaya produksi 

menurut Harsono (1989), menyatakan bahwa produksi adalah setiap usaha yang 
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membawa benda kedalam suatu keadaan sehingga dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia supaya lebih baik. Biaya produksi adalah biaya-

biaya yang timbul dari penyelenggaraan proses produksi (Sugiri,1987). Astuti dan 

Hardjosubroto (1993), menyatakan bahwa biaya produksi terbagi atas dua jenis, 

yaitu biaya tetap (Fixed cost) dan biaya tidak tetap (Variabel cost). Biaya tetap 

(Fixed cost) adalah biaya yang sifatnya tidak dipengaruhi besar kecilnya produk 

yang dihasilkan, misal penyusutan, bunga pinjaman dan sewa tanah, sedang biaya 

tidak tetap (Variabel cost) adalah biaya yang sifatnya tergantung besar kecilnya 

produk yang dihasilkan, misal biaya pakan, tenaga kerja dan obat-obatan. Menurut 

Winardi (1993) biaya dibagi menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya tidak 

tetap.Biaya tetap atau fixed cost atau yang dikenal dengan biaya overhead adalah 

biaya yang tidak berubah dengan berubahnya output atau produksi atau tingkat 

penjualan. Biaya tidak tetap atau variable cost biaya yang berubah secara 

langsung dengan tingkat produksi. 

 

2.5 Penerimaan 

 Penerimaan usaha tani didefinisikan sebagai nilai uang yang diterima 

dari penjualan produk usaha tani (Soekartawi, dkk, 1986). Penerimaan usaha tani 

dapat berbentuk tunai dan tidak tunai. Sumbernya berasal dari pendapatan hasil, 

menyewakan, dari penjualan unsur-unsur produksi, subsidi dari pemerintah, dan 

penambahan nilai inventarisasi (Hernanto, 1991). Menurut Nordhous dan 

Samulson (1997), penerimaan total dari setiap tingkat penjualan yaitu dengan 

mengalikan harga dengan kuantitas. 
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2.6 Keuntungan 

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan biaya atau 

pengeluaran. Pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain skala usaha, 

pemilikan cabang usaha, efisiensi penggunaan tenaga kerja, tingkat produksi yang 

dihasilkan dan tingkat pengetahuan peternak dalam menangani usaha peternakan 

yang dikelolanya (Siregar , 1995). Menurut Soekartawi, dkk (1986) menyatakan 

bahwa selisih antara penerimaan tunai dan pengeluaran tunai disebut pendapatan 

tunai usaha tani (farm net cash flow) dan merupakan ukuran kemampuan untuk 

menghasilkan uang tunai. 

 Noegroho, dkk (1991) menyatakan bahwa pendapatan usaha ternak 

menggambarkan imbalan yang diperolah keluarga petani dari penggunaan faktor-

faktor produksi kerja, pengelolaan, dan modal yang diinvestasikan ke dalam usaha 

tersebut. Analisis dapat memberikan bantuan untuk mengukur keberhasilan usaha 

dan dapat digunakan untuk mengevaluasi usaha tani dalam satu tahun. 

 

2.7 Efisiensi Usaha 

 Secara umum efisiensi tidak terlepas dari produktivitas. Keduanya sama-

sama mengacu pada rasio input dibanding dengan output. Efisiensi 

menggambarkan berapa banyak masukan yang diperlukan untuk menghasilkan 

sejumlah output. Input organisasi yang paling efisien adalah unit yang dapat 

menghasilkan keluaran terbanyak dengan masukan yang tersedia 

(Prawirokusumo,1990). 

 Efisiensi usaha dapat pula digunakan untuk menilai kelayakan usaha tani, 

yaitu salah satunya melalui “Receipts per rupiah Expenses” atau penerimaan 
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(Revenue/R) yang dihasilkan dari setiap rupiah biaya (Cost/C). Usaha dikatakan 

menguntungkan jika perbandingan antara R dan C (R/C) bernilai lebih besar dari 

satu dan dapat dikatakan menguntungkan. R/C Rasio (Return Cost Ratio) yaitu 

perbandingan antara penerimaan dengan biaya (Soekartawi, 1993). 

 

2.8 Rentabilitas 

Rentabilitas (earning power) adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Rentabilitas dapat dihitung dengan membandingkan laba 

dengan modal yang digunakan dan dikalikan dengan 100 % (Wasis, 1992). 

Rentabilitas suatu usaha menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva 

atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah  

kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan laba selama periode tertentu 

(Riyanto, 1992). 

Tjiptoadinegoro (1989) menyatakan bahwa penentuan rentabilitas berguna 

untuk mengetahui hasil modal yang diputar dalam suatu usaha dalam kurun waktu 

satu tahun. Kriteria prosentase rentabilitas usaha adalah sebagai berikut: 

1. Rentabilitas 1 – 25 % termasuk dalam kategori buruk 

2. Rentabilitas 26 – 50 % termasuk dalam kategori rendah 

3. Rentabilitas 51 – 75 % termasuk dalam kategori cukup 

4. Rentabilitas 76 – 100 % termasuk dalam kategori baik 

5. Rentabilitas > 100 % termasuk dalam kategori baik sekali. 
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2.9 Break Even Point 

Analisa Break even point adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari 

hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan. 

Oleh karena analisa tersebut mempelajari hubungan antara biaya – keuntungan – 

volume kegiatan, maka analisa tersebut sering pula disebut ”Cost – Profit – 

volume analysis” (C.P.V. analysis). Dalam perencanaan keuntungan, analisa break 

even merupakan ”profit-planning approach” yang mendasarkan pada hubungan 

antara biaya dan penghasilan penjualan (Riyanto, 1999). 

 Break even ini dapat berubah sesuai dengan harga produk atau jumlah 

hasil jualnya. Bila harga produk turun, agar terjadi break even maka hasil harus 

lebih tinggi dan sebaliknya. Demikian pula untuk BEP harga, bila hasil per satuan 

makin besar maka BEP kecil (Prawirokusumo, 1990). Menurut Riyanto, (1999) 

Break even berarti suatu keadaan di mana suatu usaha tidak mengalami laba dan 

tidak mengalami rugi artinya artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

kegiatan produksi itu dapat ditutupi oleh penghasilan penjualan. Total biaya (tetap 

dan variabel) sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada 

rugi.  

 

2.10 Payback Period 

Payback Period yaitu cara untuk mengetahui kapan atau berapa lama modal 

yang ditanam akan kembali. Atau kapan masa pembayaran kembali dilakukan 

yaitu pada saat kas netto dapat menutup kembali seluruh ongkos proyek atau 

ongkos investasi. Untuk menghitung masa pembayaran kembali pada umumnya 

tidak dihitung tingkat bunga (Prawirokusumo, 1990). 
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Payback Period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup 

kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau aliran kas 

netto. Dengan demikian payback period dari suatu investasi menggambarkan 

panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi 

dapat diperoleh kembali seluruhnya (Riyanto, 1999). Menurut Ibrahim (1998) 

analisis Payback Period dalam studi kelayakan perlu juga ditampilkan untuk 

mengetahui berapa lama usaha/proyek yang dikerjakan baru dapat 

mengembalikan investasi. Semakin cepat dalam pengembalian biaya investasi 

suatu proyek, semakin baik usaha tersebut karena semakin lancar perputaran 

modal.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan selama pada 17 November - 18 Desember 2008 di 

usaha pembibitan sapi potong milik Bapak Andru sopii di Desa Wonorejo 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Lokasi penelitian dipilih secara 

sengaja karena jumlah populasi ternak yaitu 131 ekor atau 90 unit ternak, masih 

jarang perusahaan pembibitan yang ada di Indonesia oleh karena itu sangat 

menarik untuk diteliti. 

 
3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

studi kasus. Studi kasus adalah studi terhadap masalah atau kejadian yang terjadi. 

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang perusahaan pembibitan 

sapi potong dengan keterbatasan jumlah pakan, kandang yang terlalu luas tidak 

berimbang dengan jumlah ternak yang dimiliki sehingga kurang efisien dan jika 

dilihat dari sejarah perusahaan yaitu mengapa pemilik sampai tiga kali beralih 

usaha dari berternak sapi perah, penggemukan sapi dan akhirnya pembibitan sapi 

potong. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah informasi yang diperoleh peneliti secara langsung di tempat penelitian atau 

disuatu tempat yang menjadi obyek penelitian, yang diantaranya adalah data 

mengenai jumlah ternak, biaya operasional perusahaan, luas areal peternakan. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung 

dari catatan perusahaan sumber-sumber lain seperti buku-buku tentang ilmu 
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ekonomi, sapi potong dan data dari Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur tahun 

2007.  

 

3.3 Analisis Data  

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif yaitu dengan 

menggunakan tabel dari angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian 

dengan menggunakan rumus-rumus ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga dapat memberikan gambaran realitas yang ditemukan dari penelitian.  

Rumus ekonomi yang digunakan mengacu pada pendapat : 

1. Suratiyah, (1996) , meliputi analisa : 

a. Biaya Total  

TC = FC + VC      

   Keterangan : 

   TC = Total cost (biaya total) 
   FC = Fixed cost (biaya tetap) 
   VC = Variable cost (biaya tidak tetap)  
 

b. Penerimaan Total  

TR = Py x Y      

   Keterangan : 
   TR = Total revenue 
   Py  = Harga jual 
   Y   = Jumlah produksi 
 

c. Pendapatan  

π = TR – TC      

   Keterangan : 
   π    = Pendapatan  
   TR = Total revenue 
   TC = Total cost 
 

d. Break Even Point (BEP)  

              BEP(hasil        =    Biaya Total    
                    Harga Output 
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BEP(harga) =     Biaya Total  
                  Produksi 

 

2. Analisa Rentabilitas dan Efisiensi usaha dikemukakan oleh Riyanto, 

(1999) sebagai berikut :  

a. Efisiensi usaha 

RC Ratio = R/C     

Keterangan : 
   R = Revenue (penerimaan) 
   C = Cost (biaya) 
 

b. Rentabilitas usaha  

R = L / M       

Keterangan : 
R  = Rentability (rentabilitas) 
L  = Profit (laba bersih) 
M = Modal 

 

3. Analisis Payback Periode dikemukakan oleh Mulyadi, 1978 sebagai 

berikut : 

Payback periode   =  modal yang ditanam  
                 Laba tunai rata-rata 
 

3.4 Batasan Istilah  

1. Biaya (Cost) adalah keseluruhan pengorbanan yang digunakan dalam 

proses produksi untuk kelangsungan usaha. 

2. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang digunakan untuk kelangsungan 

usaha yang besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output. 

3. Biaya tidak tetap (variabel cost) adalah biaya yang berubah sesuai dengan 

perubahan besarnya produksi. 

4. Biaya total atau total biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang 

dipakai dalam usaha peternakan yang meliputi biaya tetap dan biaya tidak 

tetap. 
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5.  Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor-faktor produksi 

tanah dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang baru. 

6.  Modal tetap, yaitu modal yang tidak habis digunakan dalam satu periode 

produksi dan dapat mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktu, 

misalnya tanah dan bangunan. 

7.  Modal tidak tetap, yaitu modal yang habis digunakan dalam satu masa 

periode produksi, misalnya uang tunai dan bakalan. 

8.  Penerimaan merupakan nilai dari jumlah produk yang dihasilkan selama 

satu tahun 

9. Rentabilitas adalah kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. 

10. Break Even Point (BEP) adalah suatu keadaan dimana suatu usaha tidak 

untung maupun tidak rugi, dengan kata lain imbang. 

11. Payback Period adalah suatu cara untuk mengetahui kapan atau berapa 

lama modal yang ditanam akan kembali. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Keadaan Umum Peternakan 

4.1.1 Sejarah peternakan 

 Pembibitan sapi potong milik Bapak Andru Sopii berdiri sejak tahun 1997. 

Ketika itu berupa usaha kecil, penggemukan sapi dengan sistem penggaduhan. 

Tidak puas dengan sistem penggaduhan, pemilik mencoba memelihara sendiri, 

dan bertahan satu tahun. Setelah mencoba usaha penggemukan sapi potong 

pemilik beralih ke sapi perah dan hanya bertahan dua tahun. Kemudian dengan 

berbagai pertimbangan dan dengan segala resiko pemilik mempunyai ketetapan 

hati untuk menekuni pembibitan sapi potong mulai tahun 2001 dan bertahan 

hingga sekarang. 

 

4.1.2. Lokasi peternakan 

  Lokasi pembibitan sapi adalah di Desa Wonorejo Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang. Terletak di ketinggian 700 m diatas permukaan 

laut, jarak dari pemukiman penduduk ± 50 m dengan suhu 25°-27° C pada siang 

hari, 17°-25° C pada malam hari dan kelembaban rata-rata 60-80 %. Luas areal 

peternakan 5 Ha, dengan luas kandang 0,9 Ha, 0,1 Ha perumahan dan 4 Ha kebun 

rumput. Lokasi peternakan sangat dekat dengan sungai sehingga memudahkan 

untuk pemenuhan kebutuhan akan air. Lokasi dapat ditempuh dengan kendaraan 

dalam waktu 45 menit dari Blimbing Kota Malang.  
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Lokasi perusahaan peternakan hampir sesuai dengan pendapat Suharno 

dan Nazarudin (1994) bahwa lokasi kandang sebaiknya dibuat cukup jauh dari 

pemukiman penduduk agar penduduk tidak terasa terganggu dengan bau yang 

ditimbulkan dari limbah peternakan. Temperatur suhu peternakan berkisar antara  

20°C sampai  26°C dapat dikatakan cukup baik untuk penggemukan. Temperatur 

suhu tersebut masih memungkinkan ternak untuk beradaptasi karena didukung 

oleh pengaturan kandang yang baik. 

 

4.1.3 Sistem Kandang 

  Kandang merupakan habitat mikro bagi sapi. Kondisi dan lingkungan 

kandang diharapkan dapat mempertahankan suhu normal sapi dari berbagai 

perubahan iklim dan cuaca (Sarwono dan Arianto, 2001). Pembangunan kandang 

harus memberikan kemudahan perawatan sapi, mencegah sapi supaya tidak 

berkeliaran dan menjaga kebersihan lingkungan, sehinggga para peternak 

diharapkan memahami beberapa persyaratan dalam pembuatan kandang, seperti : 

memberi kenyamanan pada sapi, pemenuhan syarat bagi kesehatan sapi, ventilasi 

atau pertukaran udara sempurna, mudah dibersihkan, memberi kemudahan dan 

kelancaran pekerja kandang, kandang tahan lama dan tidak ada genangan air di 

dalam maupun di luar kandang (Siregar, 1995). 

  Bangunan kandang di lokasi penelitian menggunakan tipe kandang terbuka 

dengan atap monitor, kontruksi bangunan kombinasi besi baja dan beton, untuk 

dinding menggunakan batako dan atap mengunakan asbes. Pemilihan bahan dari 

asbes karena mempunyai beberapa keunggulan yaitu harganya murah, lebih tahan 

lama, kuat dan tidak begitu menyerap panas (Sugeng, 2003).  
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  Tinggi dinding berkisaran antara 1-2 m terdapat disekeliling kandang yang 

bertujuan untuk pagar dan meningkatkan keamanan dikandang. Kemiringan lantai 

± 2° untuk memudahkan pembersihan kandang dari kotoran sapi dan kondisi 

permukaan dibuat kasar supaya sapi bisa berjalan dengan aman, mengurangi 

resiko sapi terjatuh. Sesuai dengan pernyataan Anonymous (2008) lantai kandang 

harus dibuat lebih tinggi dari tanah disekitarnya dan dibuat sedikit miring, 

maksudnya agar air yang tumpah atau air kencing ternak bisa mengalir keluar 

lantai. Lantai kandang terbuat dari tanah padat atau dari semen dan mudah 

dibersihkan dari kotoran sapi. Untuk lantai yang terbuat dari tanah hendaknya 

diberi jerami kering agar ternak tetap hangat. 

  Tinggi bangunan kurang lebih 6,5 m bertujuan untuk menjaga suhu udara 

diareal kandang. Kandang terbagi menjadi 3-4 sekat, ukuran tiap sekat 27,9 x 

10,27 m, tempat pakan berukuran panjang 54 m, lebar 0,6 m dengan kedalaman 

0,40 m diletakkan di tepi kanan dan kiri jalan sejajar dengan arah kandang, 

sedangkan tempat minum terletak antara sekat kandang dengan ukuran 2 x 0,75 m 

dengan kedalaman 0,4 m. Tiap sekat menampung 9-10 ekor sapi, rata-rata luas 

kandang untuk satu ekor sapi 28,6 m². Kandang dilengkapi dengan umbaran yang 

berfungsi sebagai tempat exercise sapi. Luas kandang yang ada tidak sesuai 

dengan pendapat Anonymous (2008) luas kandang untuk satu ekor pejantan 

adalah 1,5 x 2 m, sedangkan untuk betina dewasa adalah 1,8 x 2 m dan untuk 

seekor anak sapi hanya 1,5 x 1 m. Kandang yang ada pada lokasi penelitian dinilai 

kurang efisien karena terlalu besar sehingga banyak lahan yang tidak terpakai. 

Jika disesuaikan dengan literatur yang ada satu petak bisa menampung kurang 

lebih 95 ekor sapi atau 191 ekor pedet. 
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Bangunan membujur dari arah utara ke selatan bertujuan untuk 

memudahkan sinar matahari masuk dan mengurangi kelembaban didalam 

kandang. Sesuai dengan pendapat Sugeng (2003), kandang membujur dari utara 

ke selatan memungkinkan masuknya sinar matahari yang berfungsi sebagai 

mempercepat proses pengeringan kandang yang basah akibat air kencing, dan juga 

dapat membantu proses pembentukan vitamin D di dalam tubuh, unsur ultraviolet 

berfungsi sebagai desinfektan dan pembasmi bibit penyakit. Untuk lebih jelasnya 

gambar kandang bisa dilihat pada lampiran 1 dan 2. 

4.1.4 Fasilitas dan peralatan peternakan 

Sarana dan prasarana kandang dalam usaha peternakan sangat diperlukan 

untuk menunjang kegiatan dalam peternakan. Sarana dan prasarana yang terdapat 

di peternakan milik Bapak Andru Sopii antara lain sumber air atau kolam 

penampungan air, lahan hijauan, listrik serta peralatan-peralatan kerja. Keterangan 

lebih lengkap mengenai peralatan kandang bisa dilihat pada lampiran 5 

Peralatan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari 

tergolong cukup lengkap, gerobak besar untuk mengangkut pakan hijauan, ember 

untuk mengangkut pakan konsentrat, sekop dan gerobak kecil untuk 

membersihkan kotoran ternak. Sumber air untuk penyediaan air minum ternak 

diperoleh dari air sungai yang dipompa dan disaring kemudian disalurkan lewat 

pipa-pipa menuju ke kran air yang terdapat di setiap tempat minum.  

Peralatan kandang cukup lengkap, hal ini digunakan sebagai sarana 

penunjang dan pendukung kelancaran kegiatan di kandang. Menurut pendapat 

Sugeng (2003), perlengkapan kandang untuk sapi potong cukup sederhana. 
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Perlengkapan kandang yang harus disediakan terutama adalah tempat pakan dan 

minum, sedangkan peralatan lainnya meliputi mesin choper, sekop, sapu lidi, 

selang air, sikat, ember dan kereta dorong atau gerobak. 

Tempat pakan dan minum pada usaha pembibitan sapi potong terbuat dari 

semen dengan dasar tempat pakan berbentuk cekung, hal ini dikarenakan besarnya 

ternak yang mengakibatkan mudah rusaknya kandang akibat benturan-benturan 

dari pada ternak yang gelisah. Peralatan yang dikemukakan di atas sesuai dengan 

pernyataan Siregar (1995) yang menjelaskan bahwa tempat pakan berbentuk 

cekung dengan tujuan memudahkan sapi makan dan tidak banyak tersisa, serta 

mudah dibersihkan. 

Daerah peternakan dekat dengan sumber air, sehingga menunjang dalam 

pemeliharaan sapi potong. Menurut Sugeng (2003), bahwa adanya sumber air 

yang dekat dengan kandang sangat baik, karena suatu perusahaan usaha 

peternakan sapi potong cukup banyak memerlukan air untuk memberi minum 

ternak, membersihkan kandang serta peralatannya dan untuk memandikan ternak. 

Lahan hijauan berada di sekeliling kandang dengan luas kurang lebih 4 ha. 

Lahan hijauan ini ditanami dengan Rumput Gajah dan digunakan sebagai sumber 

pakan hijauan untuk sapi potong. Rumput gajah diangkut dengan menggunakan 

mobil pick up. Pengambilan pakan hijauan ini dilakukan satu kali sehari sebanyak 

tiga pick up. Tersedianya  lahan hijauan di samping kandang, maka memudahkan 

dalam penyediaan pakan hijauan. 
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4.1.5 Tenaga kerja 

Tenaga kerja yang menangani pembibitan sapi potong sebanyak 7 orang 

yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Para pekerja ini 

bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi peternakan dan juga ada yang tinggal di 

lokasi peternakan. Pekerjaan yang biasa dilakukan adalah memberikan pakan dan 

minum sapi, serta membersihkan kandang. Pembagian pekerjaan dan pembagian 

upah kerja bisa dilihat pada tabel. 

Tabel 1. Tenaga kerja 

Posisi L/P Jumlah Gaji (Rp) 
Kepala kandang P 1 750.000
Tukang chopper L 2 420.000

Bagian pakan L 2 720.000
Bagian kebersihan L 2 420.000

Sumber : data primer yang diolah 

Kepala kandang pekerjaannya meliputi pengawasan kandang, mengawasi 

tenaga kerja dan membagi upah tenaga kerja. Tukang choper adalah tenaga kerja 

yang bertugas memotong rumput untuk pakan. Bagian pakan adalah tenaga kerja 

yang bekerja membagikan pakan pada sapi upah yang diterima lebih besar karena 

pekerjaanya dilakukan pagi dan sore. Bagian kebersihan adalah tenaga kerja yang 

bertugas membersihkan kotoran. Jumlah tenaga kerja telah sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Keseimbangan tersebut dapat diketahui dari semua pekerjaan dapat 

dilaksanakan dengan baik dan tidak ada yang terabaikan. Upah yang diterima para 

pekerja sangat rendah karena dibawah UMK (upah minimum kabupaten) sebesar 

Rp. 740.000. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik antar pekerja karena 

upah untuk pekerja di daerah Poncokusumo bisa dibilang rendah atau dibawah 

UMK.  
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Gambar 2. Struktur organisasi 

Tenaga kerja yang ada bertanggung jawab atas pekerjaannya dengan 

struktur organisasi seperti diatas. Pada struktur oganisasi disebutkan anak 

kandang, yang berarti bagian choper dan bagian kebersihan, yang berjumlah 4 

orang dan bagian pakan yang berjumlah 2 orang. 

 

4.1.6 Perawatan  

Program kebersihan pada ternak tidak dilakukan, ternak dibiarkan hidup 

secara bebas didalam kandang umbaran selama dipelihara. Kondisi ternak yang 

cukup bersih walaupun tidak pernah dimandikan hal ini dikarenakan kandang 

dibersihkan 1 kali sehari dan tempat yang cukup lebar sehingga sapi bisa 

beristirahat ditempat yang kering. Tidak sesuai dengan pendapat Murtijo (1990) 

memandikan sapi juga penting dan harus dilakukan secara rutin dan teratur, 

terutama memandikan sambil menghilangkan kotoran pada bulu dan kulit dengan 

Pemilik  
(Bapak Andru Sopii) 

Supervisor  
(Yulia Nur Rahmawati, SPt) 

Anak kandang : 
1. Mariadi 
2. Zainul 
3. Feri 
4. Jayadi 

Bagian pakan : 
1. Kusnadi 
2. Hari 
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cara menyikat. Kebersihan dilakukan dikandang dengan membuang kotoran atau 

sisa rumput satu kali sehari.  

Limbah atau kotoran sapi dikumpulkan dan ditampung pada halaman 

umbaran atau dikumpulkan dipinggiran lahan rumput, setelah menjadi kompos 

digunakan untuk pupuk. Kandang dibersihkan dari kotoran yang dialirkan melalui 

selokan ke tempat penampungan kotoran. Cara seperti diatas hampir sesuai 

dengan pendapat Sugeng (2003), bahwa kotoran hendaknya dibawa dan 

ditempatkan pada tempat khusus yaitu bak penampung kotoran yang nantinya bisa 

dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Penanganan lain yaitu lantai kandang 

disiram dengan air agar lebih bersih dan kotoran mudah lepas dan lantai 

mengering. 

Kesehatan pada ternak selalu diawasi dengan melihat tingkah laku ternak 

setiap hari dan pengobatan secara rutin dilakukan pada ternak yang sakit, ternak 

yang sakit tidak diletakkan pada kandang karantina melainkan dibiarkan 

berkumpul dengan ternak lainnya atau dibiarkan berkumpul dengan kelompok 

kelompoknya. Pencegahan penyakit juga dilakukan dengan pemberian vaksin 

Verm-O dengan dosis 1 bolus / 200 Kg berat badan setiap empat bulan sekali.  

Harga untuk setiap bolusnya Rp 9000. Pemberian vaksin dilakukan dengan cara 

membuka mulut sapi secara paksa dan memasukkan bolus kedalam mulut sapi. 

Hal ini dilakukan untuk mencegah parasit atau cacingan pada sapi. Keberhasilan 

peternakan sapi potong tidak hanya terletak pada usaha pengembangan jumlah 

ternak yang dipelihara, namun juga pada perawatan dan pengawasan, sehingga 

kesehatan ternak tetap terjaga. 
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4.1.7 Pemasaran 

Pembibitan sapi potong mempunyai produk utama yaitu pedet. dalam 

penanganan hasil produksi sangat mengutamakan mutu, pedet baru lahir sebelum 

dijual dipelihara sampai lepas sapih empat bulan. Karena pedet yang dijual 

sebelum lepas sapih akan tumbuh kurang baik sehingga merugikan konsumen. 

Pemasaran dilakukan dilokasi kandang secara langsung  ke konsumen atau 

melalui perantara (Blantik). Harga jual berdasarkan harga dipasaran lokal. 

Pemilihan metode seperti ini bertujuan untuk mengurangi kontaminasi dari bakteri 

atau cacing yang ada diluar. Setiap tahun perusahaan melakukan penjualan pedet 

± 40 ekor dengan kisaran umur empat bulan. Rata-rata harga Rp. 6.346.491 / ekor. 

Keterangan lebih lengkap mengenai pemasaran dan harga sapi bisa dilihat pada 

lampiran 3. Alur pemasaran pada lokasi penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Produsen            Konsumen  

Produsen dalam hal ini menjual secara langsung produknya ke konsumen 

secara langsung. Konsumen membeli ternak untuk kemudian diternakkan 

sendiri. Jalur pemasaran seperti ini sesuai dengan pendapat swastha 

(1982), jalur pemasaran seperti ini dapat digolongkan sebagai direct 

distribution atau direct market yaitu saluran pemasaran secara langsung 

dari produsen kekonsumen, dan merupakan saluran pemasaran yang paling 

efisien dilihat dari pihak konsumen akhir maupun produsen. Efisien dilihat 

dari produsen maksudnya adalah keuntungan yang didapat produsen yang 

dalam hal ini adalah peternak semakin besar karena tidak banyak jalur 

distribusi yang dilewati. Sedangkan menurut konsumen akhir adalah 
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dengan semakin sedikitnya jalur distribusi maka harga yang diperoleh 

akan semakin murah  

2. Produsen            Perantara            Konsumen 

Produsen menjual produknya melalui perantara atau Blantik yang 

berjumlah 2 orang (Bapak Misto dan Bapak Muji) kemudian ke 

konsumen. Blantik biasa menjual pedetnya di pasar terdekat (pasar hewan 

Tumpang). Hal ini sesuai dengan pendapat walner (1969), yaitu Single 

Middleman Channel yaitu perpindahan barang dari produsen melalui satu 

perantara yaitu pedagang besar atau pengecer ke konsumen. 

Alur pemasaran yang digunakan oleh perusahaan cukup efektif hal ini bisa dilihat 

dari terjualnya semua produk yang dihasilkan. 

 

4.2 Keadaan Sapi Potong 

Sapi potong yang ada pada peternakan ini adalah jenis Limousin, 

Simmental, Brangus dan Angus. Sapi-sapi tersebut dibeli dari pedagang perantara 

atau blantik yang yang diperoleh dari Lamongan, Kediri dan Bojonegoro. 

Menurut Sugeng (2003) ciri-ciri yang dimiliki Sapi Simental adalah ukuran tubuh 

besar, pertumbuhan otot bagus, penimbunan lemak dibawah kulit rendah. Warna 

bulu pada umumnya krem agak coklat atau sedikit merah, sedangkan pada muka 

keempat kaki mulai dari lutut dan ujung ekor berwarna putih. Ukuran tanduk 

kecil. Berat sapi betina mencapai 800 Kg dan jantan 1150 Kg. Ciri Sapi Limousin 

adalah  berwarna hitam bervariasi dengan warna merah bata dan putih, terdapat 

warna putih pada moncong kepalanya, tubuh berukuran besar dan mempunyai 

tingkat produksi yang tinggi (Anonymous, 2006). Menurut Anonymous (2008) 
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sapi brangus adalah persilangan dari Brahman dan Abreden Angus, dengan ciri-

ciri badan hitam, bergelambir, daya pertumbuhannya cepat. Angus atau Abreden 

Angus mempunya ciri-ciri bulu berwarna hitam, tidak bertanduk, bentuk tubuh 

rata seperti papan dan dagingnya padat. Populasi sapi bisa dilihat pada tabel 

berikut. Pada Tabel 2 adalah data jumlah sapi bedasar umur sapi, pada salah satu 

kolom terdapat pejantan potong yang berarti sapi dipelihara hanya untuk 

digemukkan dan dipotong. 

Tabel 2. Populasi ternak pada saat penelitian November – Desember 20008 
Jenis Jantan (♂) Betina (♀) Jumlah (Ekor) Unit ternak  

Pedet - - - -
0 – 12 bulan 15 18 33 8,25
Muda - - - -
>12 – 15 bulan - 9 9 4,5
>15 – 18 bulan 1 23 24 12
Dewasa Betina - - - -
Belum kawin - 5 5 -
Sudah kawin - 2 2 -
Bunting  - 31 31 -
Laktasi  - 17 17 -
Total  - - 55 55
Dewasa jantan - - - -
Pejantan 6 - 6 -
Potong 4 - 4 -
Total - - 10 10
Total keseluruhan - - 131 89,75

Sumber : data primer yang diolah 

Pada Tabel 2 adalah data jumlah sapi berdasar umur sapi, pada salah satu 

kolom terdapat pejantan potong yang berarti sapi dipelihara hanya untuk 

digemukkan dan dipotong. Kolom sebelah kanan adalah jumlah unit ternak. 

Menurut  Siregar (1995) unit ternak dihitung berdasarkan umur yaitu : 

a. Sapi umur 2 tahun atau lebih   = 1,0 Unit ternak 

b. Sapi umur 1-2 tahun  = 0,5 Unit ternak 

c. Sapi muda umur <1 tahun   = 0,25 Unit ternak 
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Berdasarkan keterangan diatas maka didapatkan 89,75 atau dibulatkan 

menjadi 90 unit ternak. Untuk perhitungan mengenai unit ternak bisa dilihat pada 

lampiran 5  Pemilihan bibit induk dan pejantan mempunyai kriteria antara lain : 

a. Badan tidak terlalu kurus, sehat, gesit dan lincah. 

b. Tidak sakit atau cacat, warna bulu mengkilat dan tidak kusut. 

c. Umur betina berkisar 1,5-2 tahun dan pejantan kurang lebih 2,5-3 

tahun. 

d. Pejantan memiliki testis besar dan simetris. 

e. Sapi jenis unggul. 

f. Ukuran tubuh panjang, berbentuk persegi empat seperti balok, kaki 

tegak berdiri. 

Pedet yang akan digunakan sebagai bakalan dipilih berdasarkan kriteria : 

a. Badan tidak terlalu kurus, sehat, gesit dan lincah 

b. Ukuran tubuh panjang. 

c. Tidak cacat, bulu mengkilap dan tidak kusut. 

Sistem perkawinan sapi dilokasi penelitian menggunakan sistem 

perkawinan alami, dengan perbandingan satu pejantan banding lima sampai enam 

betina. Pernyataan tersebut hampir sesuai dengan pendapat Anonymous (2008) 

bahwa pejantan pada usia kawin 2 tahun bisa melayani 2-3 betina, pada usia 3-4 

tahun bisa melayani 4 betina, untuk usia 5-7 tahun bisa melayani 6-7 betina. 

Perkawinan alamiah sengaja dipakai karena dinilai lebih efisien karena dalam 

praktek kendala sistem kawin suntik atau IB angka service per coception (S/C) 2-
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3,  untuk menghasilkan 1 kali kebuntingan dibutuhkan 2-3 kali perkawinan. 

Menurut Santosa (2005)  untuk menghasilkan satu kali kebuntingan dibutuhkan 

satu kali perkawinan, tetapi pada kenyataan sangat susah untuk mendapatkan hasil 

yang seperti itu. Banyak hal yang menyebabkan angka kegagalan antara lain 

peternak kurang memahami ciri-ciri birahi pada ternak dan petugas IB kurang 

terampil. Angka Service per coception adalah perkawinan yang sampai bisa 

menghasilkan kehamilan pada ternak. Tidak sesuai dengan pendapat Murtijo 

(1990) bahwa perkawinan alamiah kurang efisien. Didukung pendapat Riyanto 

(1999) dalam pelaksanaan inseminasi dibutuhkan seorang inseminator yang 

terampil dan memiliki kemahiran dalam melakukan inseminasi sehingga 

kegagalan dalam pelaksanaan inseminasi dapat dikurangi. Calving Interval (jarak 

antara kelahiran satu dengan kelahiran berikutnya) pada lokasi penelitian rata-rata 

13 bulan hampir sesuai dengan pendapat Santosa (2005) yaitu calving interval 

yang baik adalah 14 bulan. 

4.3 Manajemen Pemberian Pakan 

Manajemen pemberian pakan penting bagi kelangsungan perusahaan,  

biaya pakan mendominasi dalam usaha pembibitan sapi potong. Pakan merupakan 

biaya yang cukup besar yaitu Rp 158.346.000. pakan yang digunakan adalah 

hijauan (rumput gajah dan jerami) dan pakan tambahan antara lain tetes, katul, 

polar dan garam. 

 

4.3.1 Penyediaan bahan pakan 

Pakan yang diberikan berupa rumput gajah, yang diperoleh dari lahan 

sendiri seluas kurang lebih 4 Ha. Pemotongan rumput dilakukan 1 kali sehari 
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untuk mengindari penumpukan pakan segar. Rumput gajah diberikan dalam 

keadaan terpotong-potong kecil atau setelah dilakukan proses choper. Pembagian 

pakan dibagi rata tanpa memperhatikan kebutuhan nutrisi masing-masing ternak, 

karena dalam pemeliharaan pedet, dara, induk, pejantan tidak dipisahkan 

dipelihara dalam satu koloni. Pemberian pakan dengan sistem ini disebut juga 

Resticted (dibatasi) hal itu dilakukan untuk mengurangi jumlah pakan yang 

tercecer dan terbuang. Keterangan lebih lengkap mengenai harga dan komposisi 

pakan bisa dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi pakan di perusahaan Pembibitan Sapi Potong 

Jenis pakan Volume 
(Kg)/bulan 

Harga 
(Rp)/bulan 

Persen 
(%) 

Kg/hari/Unit 
ternak 

Rumput gajah 110.500 7.182.500 54 39,60 
Jerami  35.000 2.450.000 18 12,50 
Katul  919 1.759.000 13 0,30 
Polar  600 1.512.000 12 0,20 
Tetes  300 250.000 2 0,10 
Garam 70 42.000 1 0,02 
Total 147.389 13.195.500 100 52,72 

Keterangan biaya pakan / hari / unit ternak Rp 4.730 

Pakan lain yang digunakan antara lain katul, pollar, garam. Pakan yang 

tidak tersedia dilahan didatangkan dari daerah disekitar lokasi untuk tetes, jerami 

didatangkan dari luar daerah seperti pabrik gula Krebet, Turendan diangkut 

dengan menggunakan mobil pick up yang ada. Untuk tetes diangkut dengan 

menggunakan tong atau drum. Pakan yang berupa jerami diberikan apabila stok 

hijauan mulai menipis. Pemberian jerami secara berlebih kurang baik bagi ternak 

karena mengandung serat kasar yang tinggi, untuk pakan lain rutin diberikan 

setiap hari. 

Winarno (1995), bahwa jenis pakan yang dibutuhkan ternak ruminansia 

termasuk sapi potong harus mampu menjaga, agar kondisi rumen tetap stabil. 
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Rumen dapat berfungsi dengan baik dan dapat mencerna pakan, maka dibutuhkan 

kombinasi energi dan protein dalam ransum ternak dengan keadaan yang 

seimbang, termasuk kuantitas yang cukup dan kualitas yang baik. Kuantitas yang 

cukup diperoleh dari mengkonsumsi pakan hijauan yang mensuplai energi seperti 

rumput dan sisa hasil pertanian. Kualitas diperoleh dengan mengkonsumsi pakan 

hijauan bergizi dengan daya cerna tinggi seperti legum atau bisa digantikan 

dengan konsentrat sumber protein. Ransum yang baik haruslah terdiri dari 

sejumlah hijauan dan konsentrat ataupun pakan penguat (Siregar, 2000). 

 

4.3.2 Penyimpanan pakan ternak 

Tempat penyimpanan pakan hijauan kurang memadai, karena hanya 

berupa bangunan terbuka yang diberi atap dengan lantai yang tidak kering 

memudahkan untuk pertumbuhan jamur atau bakteri, mengakibatkan tingginya 

kadar air pada hijauan dan rendahnya BK. Tingginya kadar air dalam pakan 

mempengaruhi kualitas bahan pakan. Menurut Winarno (1995) menyatakan 

bahwa kandungan air dalam bahan pakan mempengaruhi daya tahan bahan 

tersebut terhadap serangan mikroba yang dinyatakan dalam Aw (water activity), 

yaitu jumlah air bebas yang terdapat dalam bahan pakan dapat digunakan oleh 

mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Menurut Anonymous (2008) tempat 

penyimpanan pakan yang baik adalah pada bangunan yang beratap, lantai kering 

dan tidak lembab untuk menghindari pembusukan pada pakan atau kontaminasi 

bakteri. 

Penyimpanan pakan tambahan sudah cukup baik, karena disimpan didalam 

gudang yang tertutup dan terhindar dari air. Menurut Williamson dan Payne 
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(1993), bahwa semua makanan harus disimpan dalam bentuk kering karena jika 

disimpan tidak dalam keadaan kering suatu pakan rentan terhadap bakteri dan 

mempengaruhi daya tahan dari bahan tersebut, tempat yang bebas dari gangguan 

perusak tanaman, dimana udara dapat bertukar secara bebas dan suhu disekitarnya 

dapat diatur serendah mungkin. Gambar tempat penyimpanan pakan bisa dilihat di 

lampiran 2. 

 

4.4 Permodalan Perusahaan Pembibitan Sapi Potong 

Modal usaha pembibitan sapi potong berasal dari modal intern. Modal 

intern ini berasal pemilik sendiri. Modal awal yang ditanam untuk pembibitan sapi 

potong ini adalah Rp. 4.160.000.000. Modal digunakan untuk  renovasi kandang, 

pembelian bibit sapi dan peralatan pendukung proses kerja didalam perusahaan 

tersebut. Modal perusahaan terdiri dari : kandang, mobil, mesin choper, gerobak 

rumput, gerobak kotoran, gerobak troli, timbangan, sekop, serok, lemari, meja 

kantor dan pembilian bibit. Rincian modal bisa dilihat pada Tabel 4.                
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Tabel 4. Modal perusahaan selama tahun 2007-2008 

No. Modal  Harga (Rp) 
1 Kandang 150.000.000
2 lahan 3.430.000.000
3 Mobil  70.000.000
4 Mesin chopper 20.000.000
5 Gerobak Rumput 2 @Rp. 600.000 1.200.000
6 Gerobak kotoran 3 @Rp. 300.000 900.000
7 Gerobak troli 200.000
8 Timbangan besar 500.000
9 Timbangan kecil 100.000
10 Sekop 2 @Rp. 35.000 70.000
11 Serok besi 4 @Rp. 25.000 100.000
12 Sekop garpu 3 @Rp. 30.000 90.000
13 Sapu 3 @Rp. 2.000 6.000
14 Lemari 700.000
15 Meja kantor 750.000
16 Pembelian sapi 485.384.000
17 Total 4.160.000.000
  

 Sumber : data primer yang diolah 

Pada tabel diatas yang paling mendominasi adalah modal untuk pembelian 

lahan karena harga tanah yang cukup tinggi yaitu Rp 70.000/m² dan untuk 

pembelian sapi. Diatas juga ditulis timbangan besar yaitu untuk digunakan 

menimbang sapi dewasa sedangkan timbangan kecil untuk menimbang pedet yang 

baru lahir. 

4.5 Biaya Produksi 

Menurut Riyanto (1999) biaya total adalah keseluruhan jumlah ongkos 

produksi yang dikeluarkan. Ongkos produksi total didapatkan dari menjumlahkan 

ongkos tetap total atau TFC dan ongkos berubah total atau TVC. TFC adalah 

keseluruhan ongkos yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang 

dapat berubah jumlahnya seiring dengan parubahan nilai infestasi. Penyusutan 

(depresiasi) adalah penurunan faktor-faktor produksi tetap akibat penggunaanya 
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dalam proses produksi. Biaya produksi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan 

untuk keperluan perusahaan, yang dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya 

tidak tetap (Widodo dan Ngapuli,1993). Dari pernyataan yang didapatkan dari 

lokasi penelitian biaya yang sering mengalami perubahan adalah biaya untuk 

pakan. Pada halaman berikut adalah daftar biaya produksi pembibitan sapi potong 

dalam waktu satu tahun.  

Tabel 5. Struktur biaya produksi usaha pembibitan  

sapi potong tahun     2007-2008 
No. uraian Nominal (Rp) % 
 Biaya tetap   

1 Sewa tanah 55.125.000    19,61 
2 Peny. kendaraan 5.500.000      1,96 
3 Peny. kandang 5.333.333      1,90 
4 Peny peralatan kandang 6.104.000    2,17  
5 Peny. peralatan kantor 250.000 0,09  
6 Pajak bumi bangunan 600.000      0,21 
7 Peny. ternak 8.125.000      2,89 
 Total biaya tetap 81.037.333    28,83 

 Biaya Tidak Tetap 
8 Pakan 158.346.000    56,33 
9 Listrik 1.800.000      0,64 

10 Telepon 1.200.000      0,43 
11 BBM (Bahan Bakar Minyak) 7.980.000      2,84 
12 Pelayanan kesehatan 2.025.000      0,72 
13 Perbaikan kandang 1.000.000      0,36 
14 Gaji pegawai 27.720.000      9,86 

 Total biaya tidak tetap 200.071.000    71,17 
 Biaya Total 281.108.333  100,00 

Sumber : data primer yang diolah 

 Biaya tetap perusahaan pembibitan terdiri dari sewa tanah, penyusutan 

kendaraan, penyusutan kandang, penyusutan peralatan kantor, pajak bumi 

bangunan dan biaya tidak tetap terdiri dari biaya pakan, listrik, telepon, BBM, 

pelayanan kesehatan, perbaikan kandang, gaji pegawai. Pada tabel 5 biaya pakan 

sebesar 56,33 % dari total biaya dan sisanya 43,67 % untuk biaya lainnya hal ini 

tidak sesuai dengan pendapat Anonymous (2007) biaya pakan untuk usaha ternak 
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ruminansia 60-80% dari keseluruhan biaya. Prosentase biaya pakan tidak sesuai 

dengan literatur dikarenakan besarnya biaya pendukung lainya diantaranya 

besarnya biaya sewa tanah yaitu sebesar Rp 55.125.000 atau sebesar 19,61 %. 

 

4.6 Penerimaan 

 Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses 

produksi yang disebut pendapatan kotor usaha tani atau nilai produksi (value of 

produktion) yang didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam jangka 

waktu tertentu baik yang dijual maupun yang tidak dijual (Boediono,1992). 

penerimaan dari suatu proses produksi dapat ditentukan dengan mengalikan 

jumlah hasil produksi dengan harga produk yang berlaku pada saat itu 

(Riyanto,1999). Penerimaan sering disebut juga sebagai pendapatan kotor yaitu 

produk total usaha dalam jangka waktu tertentu sebelum dikurangi biaya produksi 

(Soekartawi, 1995). 

Tabel 6. Penerimaan perusahaan selama 2007-2008  

Ternak Jumlah 
(ekor) 

Jumlah ternak 
(Unit ternak) Harga (Rp) 

Pedet jantan (<1 tahun ) 20 5 141.150.000
Pedet betina (<1 tahun ) 20 5 138.600.000
Total pedet 40 10 279.750.000
Hasil culling -
Betina dewasa (>2 tahun ) 2 2 13.000.000
Jantan dewasa (>2 tahun ) 3 3 23.000.000
Jantan muda (1-2 tahun ) 5 2,5 18.000.000
Pedet (<1 tahun ) 7 1,75 28.000.000
Total keseluruhan 57 19,25 361.750.000

Sumber : data primer yang diolah 

 Penerimaan perusahaan pembibitan sapi potong tergantung dari jumlah 

produksi sapi dan kualitas pedet yang dihasilkan. Penerimaan juga didapat dari 
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hasil culling. Culling dilakukan karena sapi atau pedet dianggap tidak sesuai 

kreteria (halaman 32) untuk dijadikan bakalan atau indukan. Produksi pedet yang 

dihasilkan dari bulan Mei 2007 sampai Agustus 2008 yaitu 40 ekor (10 unit 

ternak), 20 ekor pedet jantan (5 unit ternak), 20 ekor pedet betina (5 unit ternak), 

pejualan hasil culling 2 ekor betina dewasa (2 unit ternak), 3 ekor jantan dewasa 

(3 unit ternak), 7 ekor pedet (1,75 unit ternak) dan 5 ekor jantan muda (2,5 unit 

ternak). Total penerimaan dari produksi pedet dan dari hasil culling menghasilkan 

Rp 361.750.000. Selama satu tahun tidak ada pedet yang sisa atau dipelihara 

untuk regenerasi. Selama satu tahun juga tidak ada penjualan dari induk atau 

pejantan yang afkir. Induk memasuki masa afkir jika sudah 10 kali melahirkan 

sedangkan untuk pejantan diafkir jika sudah 7-8 tahun. Pada tabel 6 yang 

dimaksudkan pedet culling adalah pedet yang semula akan digunakan untuk 

regenerasi tetapi dianggap tidak sesuai sehingga pedet tersbut diculling. Produksi 

sapi pada perusahaan pembibitan bisa dilihat pada lampiran 3. 

 

4.7  Keuntungan   

 Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dan besarnya biaya 

produksi atau pengeluaran. Besar kecilnya keuntungan pada usaha pembibitan 

sapi potong tergantung dari besarnya jumlah penerimaan dan besarnya biaya 

operasional. Keuntungan adalah tujuan utama dalam pembukaan usaha yang 

direncanakan. Semakin besar keuntungan yang diterima, semakin layak 

pembukaan usaha yang dikembangkan (Ibrahim,1998).  

 Usaha peternakan sapi potong dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya 

yaitu banyaknya produksi dan penerimaan. Nirwana (2003). Keuntungan yang 
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didapat dari usaha pembibitan sapi potong dari bulan Mei 2007 sampai Agustus 

2008, yaitu Rp 80.641.667. Penghitungan bisa dilihat dalam lampiran 4. Uraian 

mengenai analisis usaha bisa dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7 Uraian analisis usaha tahun 2007-2008 
Uraian Jumlah  

Biaya total (Rp) 281.108.333 
Penerimaan (Rp) 361.750.000 
Keuntungan (Rp)    80.641.667 
Efisiensi  usaha (R/C)                  1,29 
Rentabilitas (%)    2 
BEP hasil (unit ternak)                14,96 
BEP harga (Rp)    14.603.030,29 
Payback period (tahun)                              51,59  
Modal (Rp) 4.160.000.000

Sumber : data primer yang diolah 

 

4.8  Efisiensi Usaha  

Efisiensi usaha dapat pula digunakan untuk menilai kelayakan usaha tani, 

salah satunya adalah melalui “Receipts per rupiah Expenses” atau penerimaan 

(Revenue/R) yang dihasilkan dari setiap satu rupiah biaya (Cost/C). Suatu usaha 

dikatakan menguntungkan jika perbandingan antara R dan C (R/C) bernilai lebih 

besar dari satu dan dapat dikatakan menguntungkan. R/C Rasio (Return Cost 

Ratio) yaitu perbandingan antara penerimaan dengan biaya (Soekartawi, 1993). 

Efisiensi pada perusahaan pembibitan sapi potong yaitu 1,29. Angka yang 

didapatkan diatas satu berarti penerimaan lebih banyak dari biaya yang 

dikeluarkan atau penerimaan sebesar 0,29 kali lebih banyak dari biaya. 

Perusahaan pembibitan sudah bisa dikatakan layak karena nilai efisiensi usahanya 

diatas satu. Untuk perhitungan dan rincian biaya, penerimaan dan keuntungan 

lebih lengkap bisa dilihat pada lampiran 4. 
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4.9 Rentabilitas  

Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan modal yang 

menghasilkan laba. Kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Riyanto, 1999). 

Tjiptoadinugroho (1989) menyatakan tentang kriteria prosentase rentabilitas usaha 

adalah sebagai berikut : 

1. Rentabilitas 1 – 25 % termasuk dalam kategori buruk. 

2. Rentabilitas 26 – 50 % termasuk dalam kategori rendah. 

3. Rentabilitas 51 – 75 % termasuk dalam kategori cukup. 

4. Rentabilitas 76 – 100 % termasuk dalam kategori baik. 

5. Rentabilitas > 100 % termasuk dalam kategori baik sekali 

Rentabilitas pada lokasi penelitian dalam sebesar yang 2 % yang berarti 

dari keseluruhan modal yang ditanam akan mendapatkan kuntungan sebesar          

2 %. Rentabilitas perusahaan dalam kategori buruk karena dalam kriteria yang ada 

didalam literatur, jika rentabilitas berkisar antara 1-25 % maka dalam kategori 

buruk. Hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan angka rentabilitas yaitu 

dengan memanfaatkan lahan yang luas dengan menambah jumlah ternak agar 

lebih efisien, mengevaluasi dan mempertimbangkan penggunaan pejantan untuk 

kawin alami dengan penggunaan inseminasi buatan (IB). Sekalipun dikatakan 

dalam kategori buruk perusahaan ini tetap mengembangkan usahanya karena 

dinilai masih bisa berkembang. Pengembangan usaha dilakukan juga disebabkan 

Deptan memproyeksikan bahwa tahun 2010 sebanyak 441.000 ton akan dipenuhi 

dari import, sebesar 31% dan 69% atau sekitar 303.000 ton dari dalam negeri dan 

juga karena pemerintah akan segera mencanangkan program percepatan 
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pencapaian swasembada daging sapi. Selain itu usaha pembibitan sapi potong 

masih jarang ada di Indonesia, Khususnya Kabupaten Malang. Untuk perhitungan 

bisa dilihat pada lampiran 4. 

4.10 Break Event Point (BEP) 

Penghitungan suatu usaha peternakan yaitu analisa Break Event Point 

(BEP) memberikan informasi mengenai berapa jumlah volume penjualan 

minimum agar perusahaan tidak menderita rugi. Angka Break Event Point 

dihubungkan dengan angka hasil penjualan tertentu, akan diperoleh informasi 

mengenai berapa volume penjualan yang ditargetkan supaya perusahaan tidak 

menderita rugi (Mulyadi,1978).  

Break Event Point menunjukkan tingkat penjualan, dimana perusahaan 

tidak untung dan tidak rugi. Analisis pada titik-pulang-pokok jumlah pendapatan 

sama dengan jumlah biaya-biaya (Kartadinata,1985). Perhitungan BEP adalah 

untuk mengetahui titik impas dari suatu perusahaan atau untuk mengetahui berapa 

berapa volume penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak menderita 

kerugian. Harga jual produk rata-rata oleh perusahaan pembibitan sapi potong   

Rp 18.792.207,79/unit ternak dari produksi selama satu tahun yaitu 19,25 unit 

ternak. Hasil perhitungan BEP didapatkan dan bisa diartikan sebagai berikut, jika 

dalam pelaksanaanya sapi terjual 14,96 unit ternak dengan harga                         

Rp 14.603.030,29/unit ternak maka perusahan akan bisa menemukan titik pulang 

pokok. Dari hasil perhitungan harga jual rata-rata dan jumlah produk yang terjual 

sudah melampaui BEP maka perusahaan bisa dikatakan mendapatkan untung atau 

laba. Analisis perhitungan BEP bisa dilihat pada lampiran 4.  
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4.11 Payback Period 

Payback Period yaitu cara untuk mengetahui kapan atau berapa lama 

modal yang ditanam akan kembali atau kapan masa pembayaran kembali 

dilakukan yaitu pada saat kas netto dapat menutupi kembali seluruh ongkos 

proyek atau ongkos investasi. Menghitung masa pembayaran kembali pada 

umumnya tidak dihitung tingkat bunga (Prawirokusumo, 1990). Payback Period 

(PBP) dari suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan 

agar dana yang tertanam dalam suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu 

yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh 

kembali seluruhnya. Pada usaha pembibitan sapi potong Payback Period (PBP) 

diketahui 51,59 yang artinya modal yang ditanamkan akan kembali dalam jangka 

waktu 51 tahun 7 bulan. PBP pada perusahaan ini sangat besar yang berarti 

keuntungan yang diterima masih sangat kecil sehingga modal yang ditanam 

kembali dalam waktu sangat lama. Peningkatan jumlah produksi dan keuntungan 

yang lebih besar akan mempercepat pengembalian modal atau investasi 

Perhitungan lebih jelas bisa dilihat pada lampiran 4. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada usaha pembibitan sapi potong 

telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengusaha, ditinjau dari 

pembahasan dan analisisnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan untuk sapi potong cukup sederhana tetapi harus dilakukan 

dengan menejemen yang baik agar dalam pelaksanaanya berjalan dengan 

baik dan memberikan keuntungan. 

2. Biaya produksi dari usaha pembibitan sapi potong terdiri dari biaya tetap 

sebesar Rp 200.071.000 biaya tidak tetap sebesar Rp 81.037.333 dan total 

biaya sebesar Rp 281.108.333. 

3. Hasil dari penelitian usaha pembibitan sapi potong adalah penerimaan 

sebesar Rp 361.750.000, keuntungan atau penerimaan Rp 80.641.667 

ditinjau dari nilai R/C ratio bisa dikatakan layak untuk dijalankan, karena 

didapatkan angka diatas satu yaitu 1,29. Rentabilitas usaha menunjukkan 

bahwa prosentasenya rendah yaitu 2 % atau dalam kategori buruk. Break 

event point hasil diperoleh angka 14,96 unit ternak dan BEP harga 

diperoleh angka Rp 14.603.030,29/unit ternak Hasil perhitungan payback 

periode menunjukkan bahwa investasi yang ditanam akan bisa kembali 

setelah 51 tahun lebih 7 bulan. 
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5.2 Saran 

 Saran yang bisa diberikan pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut di bawah ini : 

1. Pengembangan usaha dengan memperbanyak jumlah ternak agar lahan 

yang tersisa bisa dimanfaatkan secara maksimal, kualitas ternak atau 

meningkatkan penjualan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih 

banyak dan mempercepat pengembalian modal. 

2. Perusahaan lebih mempertimbangkan efisiensi penggunaan IB atau kawin 

alami dan peningkatan populasi ternak dengan membesarkan pedet untuk 

bakalan atau memperbanyak populasi dengan cara menjual semua pedet 

untuk kemudian ditukar dengan induk siap kawin.  

3. Analisa tentang keuangan lebih teratur untuk mengetahui keuntungan, 

kerugian, pemasukan dan pengeluaran tiap bulan.  
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Lampiran 1 

 
Gambar 1. Denah kandang 
 

 
Keterangan : 

 
 

                     = kandang umbaran 
 

                     = tempat peristirahatan 
                     = tempat pakan 

 
                     = tempat minum 
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Lampiran 2 
 
 

 
  

Gambar 2. Kandang 
 
 

 
 

 
Gambar 3. Tempat minum sapi 
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Gambar 4. Tempat penyimpanan dan tempat pemotongan rumput 
 

     

 
 

Gambar 5. Tempat penyimpanan jerami 
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Gambar 6. Kandang anakan / pedet 
 

 
 

 
  

Gambar 7. Kandang tampak lengkap dengan bentuk atap dan tempat pakan 
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Gambar 8. Kandang dengan umbaran yang belum ditempati 
 

 
 

Gambar 9. Sapi setelah melahirkan 
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Lampiran 3 
 
Penerimaan 1 tahun bulan Mei 2007 sampai Agustus 2008 
 

bulan lahir jenis kelamin berat lahir berat jual harga jual 
bulan 5(2007) j 37 148 7.400.000 

 j 25 100 5.000.000 
 j 29 116 5.800,000 
 j 38 152 7.600,000 
 mati b 0 0 0 

bulan 6 mati b  0 0 
 j 22 88 4.400,000 
 b 40 160 8.000,000 

bulan 9 b 44 176 8.800,000 
 b 31 124 6.200,000 

bulan 10 b 25 100 5.000,000 
 b 32 128 6.400,000 

bulan 12 B 38 152 7.600,000 
bulan 2(2008) J 33 132 6.600,000 

 B 34 136 6.800,000 
 B 32 128 6.400,000 

bulan 3 B 38 152 7.600,000 
 B 38 152 7.600,000 
 B 46 184 9.200,000 
 J 44 176 8.800,000 

bulan 4 J 38 152 7.600,000 
bulan 5 J 44 176 8.800,000 

 B 38 152 7.600,000 
 J 35 140 7.000,000 
 J 38 152 7.600,000 

bulan 6 B 32 128 6.400,000 
 J 45 180 9.000,000 
 B 38 152 7.600,000 
 B 40 160 8.000,000 
 B 25 100 5.000,000 

bulan 7 J 35 140 7.000,000 
 B 38 152 7.600,000 
 J 25 100 5.000,000 
 J 50 160 8.000.000 
 B 26 104 5.200,000 

buln 8 J 50 150 7.500.000 
 J 45 180 9.000,000 
 B 30 120 6.000,000 
 B 28 112 5.600,000 
 J 50 110 5.500.000 
 J 50 155 7.750.000 
 J 29 116 5.800,000 

culling B   13.000.000 
 J   69.000.000 

Total     361.750.000 
     

Tabel diatas adalah data produksi dan penjualan pedet selama satu tahun ditambah 

hasil culing. Total penerimaan selama satu tahun Rp. 361.750.000. Rata-rata harga 

sapi didapat dari Penerimaan dibagi total produksi yang didapat angka                 

Rp 6.346.491. 
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Lampiran 4 
 
Perhitungan keuntungan farm 

Penerimaan selama 12 bulan  = Rp 361.750.000 

Biaya total  = Rp 281.108.333 

Keuntungan yang didapat   = penerimaan – biaya total 

  = Rp 361.750.000 – Rp 281.108.333 

   = Rp 80.641.667 

 

Perhitungan efisiensi  

Efisiensi usaha (RC ratio)  = R/C 

Keterangan : 

R  = penerimaan 
C  = cost (biaya) 
 
R/C ratio  = Rp 361.750.000 / Rp 281.108.333   

  = 1,29 

Perhitungan BEP  

BEP harga  = Biaya total / jumlah produksi ternak 

BEP hasil  = Biaya total / harga ternak rata-rata 

BEP harga         = Rp 281.108.333/ 19,25 unit ternak 

  = Rp 14.603.030,29 

BEP hasil  = Rp 281.108.333/ Rp 6.346.491 

  = 14,96 unit ternak 

Perhitungan payback periode  

Payback periode  = modal yang ditanam / laba tunai rata-rata 

  = Rp 4.160.000.000/ Rp 80.641.667 

  = 51,59  
Perhitungan Rentabilitas 

R (rentabilitas)  = L (laba bersih) / M (modal) x 100% 

R  = (Rp 80.641.667/ Rp 4.160.000.000) x 100%  

  = 2%
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 Lampiran 5 

Tabel peralatan kandang 
Jenis  Jumlah  Harga (Rp) 

Mobil  1 70.000.000
Mesin coper 1 20.000.000
Gerobak rumput 2 1.200.000
Gerobak kotoran 3 900.000
Gerobak troli 1 200.000
Timbangan  2 600.000
Sekop  2 70.000
Serok besi 4 100.000
Sekop garpu 3 90.000
Sapu  3 6.000
Total  93.076.000

 
• Perhitungan unit ternak 
 
Total pedet 30 ekor jika dalam unit ternak  = 30 x 0,25 = 8,25 Unit ternak 

Muda 

>12-15 bulan 9 ekor jika dalam unit ternak  = 9 x 0,5     = 4,5  Unit ternak 

>15-18 bulan 25 ekor jika dalam uniti ternak  = 25 x 0,5  = 12,5  Unit ternak  

Dewasa betina 55 ekor jika dalam unit ternak = 55 x 1     = 55 Unit ternak 

Dewasa jantan 10 ekor jika dalam unit ternak = 10 x 1     = 10 Unit ternak  
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Lampiran 6 

Perhitungan penyusutan per tahun 
 

benda Harga awal Harga akhir Jumlah 
benda 

Masa pakai 
(tahun) 

Angka 
penyusutan 

Kandang 150,000,000 70,000,000 1 15 5,333,333
Mobil  70,000,000 15,000,000 1 10 5,500,000
Mesin chopper 20,000,000 3,000,000 1 5 3,400,000
Gerobak Rumput 2 @Rp. 600.000 1,200,000 100,000 2 5 440,000
Gerobak kotoran 3 @Rp. 300.000 900,000 75,000 3 2 1,237,500
Gerobak troli 200,000 25,000 1 2 87,500
Timbangan besar 500,000 30,000 1 5 94,000
Timbangan kecil 100,000 15,000 1 5 17,000
Sekop 2 @Rp. 35.000 70,000 0 2 1 140,000
Serok besi 4 @Rp. 25.000 100,000 0 4 1 400,000
Sekop garpu 3 @Rp. 30.000 90,000 0 3 1 270,000
Sapu 3 @Rp. 2.000 6,000 0 3 1 18,000
Lemari 700,000 100,000 1 5 120,000
Meja kantor 750,000 100,000 1 5 130,000
Ternak dewasa betina 7,000,000 6,000,000 55 8 6,875,000
Ternak dewasa jantan 7,500,000 6,500,000 10 8 1,250,000
Total  259,116,000 100,945,000   25,312,333

 

Rumus penyusutan : 

Penyusutan  =  harga awal – harga akhir x  jumlah benda 
                                          masa pakai benda 
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QUESIONER 

DAFTAR QUISIONER UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN SKRIPSI 
 

A. Keadaan Umum Usaha Peternakan 
1. Nama Peternakan   :    : 
2. Tahun Berdiri    : 
3. Lama Usaha    : 
4. No. Ijin Pendirian   : 
5. Alamat    : 
6. No. Telepon    : 
7. Jumlah Karyawan   : 

B. Biaya- biaya 
Biaya Tetap 

Penyusutan 
• Kandang     : 
• Peralatan kandang   : 
• Perlengkapan kandang  : 
• Kandaraan    : 
• Gedung    : 
Bunga modal    : 
Tenaga Kerja    : 
Resiko Kerusakan   : 
Sewa tanah/tahun   : 
Pajak bumi dan bangunan  : 

 
Biaya Tidak Tetap 

• Pembelian sapi bakalan : 
• Pakan    : 
• Tagihan listrik, Tlp, air :     
• Obat- obatan   : 
• Biaya- biaya perbaikan : 
• Biaya pemasaran  

Transportasi   :   
Pungutan- pungutan  :  

C. Penanggungan biaya kerusakan  : 
D. Pihak yang menentukan - harga beli : 
    - harga jual : 
D. Produk: 

Sapi siap jual: - Umur   : 
   - Harga  : 

Penerimaan Hasil Usaha Sapi Potong  
1. Harga bobot hidup sapi potong :............................(Rp/kg) 
2. Total Penerimaan    :............................(Rp) 

 



 
 

 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Tuhan terima kasih telah menciptakan aku kedunia ini dengan segala 

keindahan isinya. Tuhan terima kasih telah membuat nyawaku bertahan 

diragaku sampai detik ini. Tuhan terima kasih atas kesehatan yang KAU 

berikan, kemampuan untuk menjalani hidup ini walaupun aku selalu lupa 

menjalankan perintahMU, meninggalkan laranganMU. Terima kasih Tuhan. 

 Bapak, Ibu terima kasih akhirnya selesai juga kuliahku, walaupun 

dengan tidak memuaskan, Maaf aku belum bisa buat kalian bangga, maafkan 

aku dengan segala keterbatasanku. Bapak, Ibu terima kasih akan aku ingat 

jasamu, karena aku tidak akan pernah bisa membalas semua sampai kapanpun. 

 Teman aku sadar aku tidak begitu berarti dihidup kalian tapi kalian 

sangat berarti dihidupku. Teman aku cuma bisa mengucapkan terima kasih dan 

maaf karena hanya itu yang bisa aku berikan untuk kalian atas semua yang 

kalian berikan. Teman aku gak bakal lupa ma kaleean…..       
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