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THE EFFORT ANALYSIS RANCH OF HONEYBEE
(Case study in ranch of Mr. Sudjarmanto and Mr. Wawan at Tumpang District

Malang Regency)

ABSTRACT

This research were conducted in ranch of Mr. Sudjarmanto and Mr. Wawan at
Tumpang district Malang regency from 11th of June and finished on the 11th of July
2010.

The purpose of this research is to analize 1) cost production, revenue and profit
and 2) honeybee efficiency.

The method used were descriptive. The respondense are 2 from 12 breeder of
honeybee. Data are are analysed by descriptive method (cost production, revenue and
profit).

The records showed that cost production, revenue and profit of Mr. Sudjarmanto
were Rp 28.293.885,-, Rp 60.285.000,-, Rp 31.991.115,-. While Mr. Wawan Rp
49.504.189,-, Rp 136.830.000,-, Rp 87.325.811,-. R/C Ratio value of Mr. Sudjarmanto
is 2,1, while Mr Wawan is 2.7. Rentability value of Mr Sudjarmanto is 50.75 %, while
Mr Wawan is 77 %. BEP value of Mr. Sudjarmanto are 606 bottle and Rp. 21.899,29,-,
while Mr. Wawan are 1232 bottle dan Rp. 14.534,40,-, And payback period of Mr.
Sudjarmanto is 1.9, while Mr wawan is 1,3.

Keyword: Profitibility, Rentability, Break Event Point, and Payback Period.
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ANALISIS USAHA PETERNAKAN LEBAH MADU
(Studi kasus pada peternakan lebah madu bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan

di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

RINGKASAN

Penelitian dilaksanakan di peternakan lebah madu bapak Sudjarmanto dan bapak
wawan di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang pada tanggal 11 Juni sampai dengan
11 Juli 2010.

Tujuan penelitian ini yaitu 1) mengetahui biaya produksi, penerimaan, dan
keuntungan usaha peternakan lebah madu : 2) mengetahui efisiensi usaha peternakan
lebah madu dilihat dari nilai R/C Ratio, rentabilitas, Break Event Point, dan Payback
Period.

Kegunaan dari penelitian ini supaya dapat digunakan sebagai salah satu sumber
informasi dan wawasan tentang efisiensi usaha peternakan lebah madu dan bahan
informasi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan analisa usaha
peternakan lebah madu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.
Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan purposive sampling. Lokasi ditentukan
dengan sengaja yaitu di peternakan lebah madu bapak Sudjarmanto dan Peternakan
lebah madu bapak Wawan di antara 12 peternakan lebah madu yang ada di Kecamatan
Tumpang Kabupaten Malang. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data
sekunder. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis
ekonomi. Bapak Sudjarmanto memiliki 60 setup lebah sedangkan bapak Wawan
memiliki 200 setup lebah

Hasil penelitian tahun 2009 menunjukkan bahwa biaya produksi, penerimaan,
dan keuntungan usaha peternakan lebah madu bapak Sudjarmanto adalah Rp
28.293.885,-, Rp 60.285.000,-, Rp 31.991.115,-. Sedangkan bapak Wawan adalah Rp
49.504.189,-, Rp 136.830.000,-, Rp 87.325.811,-. Nilai R/C Ratio bapak Sudjarmanto
sebesar 2,1, bapak Wawan sebesar 2,7, nilai rentabilitas bapak Sudjarmanto sebesar
50,75 %, bapak Wawan sebesar 77 %, nilai BEPhasil dan BEPharga bapak Sudjarmanto
sebesar 606 botol dan Rp. 21.899,29,-, sedangkan nilai bapak Wawan sebesar 1232
botol dan Rp. 14.534,40,-, nilai Payback Period bapak Sudjarmanto 1 tahun 11 bulan,
bapak Wawan 1 tahun 3 bulan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa peternakan
bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan layak untuk dikembangkan. Namun hasil
peternakan bapak Wawan lebih bagus daripada bapak Sudjarmanto.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa semakin besar penerimaan yang
diperoleh peternak lebah madu maka semakin efisien dan memiliki rentabilitas yang
baik. Saran yang bisa diberikan yaitu peternak hendaknya melakukan recording
(penjualan madu dan biaya produksi), karena akan mempermudah dalam pengontrolan
usaha, hendaknya peternakan bapak Sudjarmanto melakukan penambahan jumlah
populasi koloni agar mendapatkan keuntungan yang lebih baik.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks dan kompetitif,

adanya liberalisasi perdagangan internasional dan pembentukan kawasan

perdagangan bebas akan melibatkan ekonomi Indonesia pada perdagangan

globlal. Dalam menghadapi perdagangan bebas menuntut tingkat efisiensi yang

tinggi dengan konsekuensi usaha yang tidak efisien secara alamiah akan tergeser

atau paling tidak akan kalah bersaing. Pergeseran kearah efisiensi menuntut

penggunaan teknologi maju, pelestarian keunggulan komperatif yang dimiliki,

kemampuan manajerial dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha.

Krisis moneter dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, pembangunan

diberbagai sektor terus digalakkan kembali diantaranya sub sektor peternakan

diberbagai bagian integral pembangunan pertanian. Potensi Negara Indonesia

dibidang sumberdaya alam merupakan kekayaan yang perlu penggalian lebih

lanjut, diolah, dikembangkan dan dilestarikan oleh bangsa sendiri. Sumberdaya

alam yang dimiliki salah satunya adalah sumberdaya hayati yang terkandung

didalamnya adalah populasi lebah madu.

Indonesia merupakan Negara agraris yang memiliki 200.000.000 hektar

lahan hutan, perkebunan holtikura, semak belukar dan rumput-rumputan. Selain

itu dengan adanya iklim tropis memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis

tumbuhan yang dapat menghasilkan nektar, tepung sari dan cairan manis lainnya

sehingga sangat memungkinkan untuk persediaan pakan lebah. Oleh karena itu
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memungkinkan untuk beternak lebah madu secara terus menerus karena

kombinasi bunga untuk pakan lebah dapat diperoleh sepanjang tahun (Junus,

1997).

Budidaya lebah madu telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Sekarang ini khusunya di pulau jawa telah banyak perusahaan yang bergerak

dalam budidaya lebah madu. Beberapa produk perlebahan yang bermanfaat

sehingga mendorong manusia untuk membudidayakan maupun memburu sarang-

sarang lebah hutan antara lain berupa : madu royall jelly, lilin/malam lebah,

propolis dan bee venom (racun lebah). Selain manfaat langsung berupa produk-

produk perlebahan diatas, lebah madu juga memberikan manfaat tidak langsung

yaitu berupa peningkatan produksi hasil-hasil pertanian dari efek polinasi

(penyerbukan) yang telah dilakukannya.

Pemerintah mulai menggalakan pola keanekaragaman produk peternakan

sebagai sumber protein hewani. Keterbatasan variasi jenis ternak dijadikan

sebagai sumber pangan dan selera selektif masyarakat dalam mengkonsumsi

produk peternakan yaitu madu yang berasal dari lebah yang mempunyai potensi

untuk dikembangkan sebagai salah satu dari produk aneka ternak. Kendala yang

dihadapi masih adanya selera selektif dari masyarakat yang cenderung memilih

salah satu produk peternakan serta belum dapat menerima produk peternakan lain.

Badan penanaman modal di Jawa Timur menyatakan luas usaha lebah

madu di wilayah selatan Jawa Timur mencapai 300 Ha dengan produksi 140 ton

per tahun. Usaha madu lebah terkonsentrasi di Kabupaten Malang.

Analisis usaha merupakan suatu indikator yang penting bagi tumbuh

berkembangya suatu usaha. Disamping itu analisis usaha juga dapat memberikan
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gambaran sejauh mana tingkat efisiensi suatu usaha dalam mengelola usahanya

sehingga dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi usaha supaya lebih

berkembang. Peternakan lebah madu lebah banyak terpusat di Kecamatan

Tumpang Malang. Jumlah peternakan lebah madu di Kecamatan Tumpang sekitar

12 peternak, namun yang akan diteliti dua peternak saja, yaitu peternakan lebah

madu bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan. Pemilihan lokasi kedua peternak

tersebut karena kedua peternak tersebut mewakili berdasarkan pengelompokkan

kepemilikan variasi jumlah setup, kelompok I kepemilikan jumlah setup antara 1

sampai 100 dan kelompok II antara 101 sampai 200. Bapak Sudjarmanto

mewakili jumlah setup kelompok I dengan memiliki 60 setup lebah dan bapak

Wawan mewakili jumlah setup kelompok II dengan memiliki 200 setup lebah.

Kedua peternak tersebut akan dianalisis usahanya sehingga akan diketahui sejauh

mana tingkat keuntungan yang diperoleh.

1.2 Rumusan Masalah

Analisa usaha penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari

usaha peternakan lebah madu agar pihak manajemen dapat mengetahui apakah

manajemen sudah efisien atau belum sehingga dapat dilihat tingkat keberhasilan

usaha peternakan tersebut. Analisa juga dapat digunakan untuk mengetahui

produktifitas yang diperoleh usaha peternakan setiap tahunnya dan sebagai bahan

evaluasi untuk perkembangan usaha peternakan yang sedang dijalankan. Wacana

di atas menyebabkan analisa perlu dilakukan untuk memberikan gambaran tentang

tingkat keuntungan usaha peternakan.
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan suatu

permasalahan penelitian adalah :

1. Berapa besar biaya produksi, penerimaan, dan keuntungan usaha

peternakan lebah madu bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan di

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

2. Bagaimana efisiensi usaha peternakan lebah madu bapak

Sudjarmanto dan bapak Wawan di Kecamatan Tumpang

Kabupaten Malang dilihat dari nilai R/C ratio, rentabilitas, Break

Even Point, dan Payback Period.

1.3 Tujuan

Sesuai dengan butir permasalahan diatas, tujuan penelitian  ini adalah :

1. Mengetahui biaya produksi, penerimaan, dan keuntungan usaha

peternakan lebah madu bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan di

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

2. Mengetahui efisiensi usaha peternakan lebah madu bapak

Sudjarmanto dan bapak Wawan di Kecamatan Tumpang

Kabupaten Malang dilihat dari nilai R/C ratio, rentabilitas, Break

Even Point, dan Payback Period.

1.4 Kegunaan

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat

sebagai berikut :
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1. Sebagai salah satu sumber informasi dan wawasan tentang efisiensi usaha

peternakan lebah madu.

2. Bahan informasi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut yang berhubungan

dengan analisa usaha peternakan lebah madu.

1.5 Kerangka Pikir

Perbedaan skala usaha dalam peternakan lebah madu tentunya akan

berpengaruh pada jumlah biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima.

Bertambahnya biaya yang dikeluarkan akan mengurangi nilai pendapatan yang

diterima oleh peternak. Oleh sebab itu, akan dihitung jumlah biaya produksi dari

berbagai variasi kepemilikan kemudian dicari efisiensinya. Sehingga peternak

memperoleh keuntungan yang maksimal. Untuk itu dibawah ini digambarkan alur

kerangka pikir untuk mencapai efisiensi usaha:

Gambar 1. Kerangka pikir efisiensi usaha peternakan lebah madu.

Usaha Peternakan
Peternakan Lebah Madu

Modal dan Skala Usaha

Biaya Produksi Total Revenue :
Penjualan madu

Analisis Usaha Petenakan

1. R/C ratio

2. Rentabilitas

3. Break Even Point

4. Payback Periode

Pengembangan Usaha Peternakan



6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keadaan Umum Lebah Madu

Lebah ditinjau dari urutan dunia hewan mempunyai susunan sebagai

berikut (Anoninous, 1995):

Phylum : Arthropoda

Sub Phylum : Mandubulata

Class : Insecta

Sub Class : Pterygota

Ordo : Hymnoptera

Super Family : Apoidae

Family : Apidae

Genus : Apis

Spesies : Apis sp

Lebah madu (honey bee) termasuk family Apidae. Jenis lebah madu yang

banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia ada empat jenis yaitu : Apis dorsata,

Apis cerena, Apis florae dan Apis melifera (Sunarya, 1994).

Apis indica merupakan lebah madu local yang temperamennya cukup

ganas, produksinya cukup baik dalam setahun dapat menghasilkan 5 – 10 kg lebah

madu untuk setiap koloni. Lebah madu ini merupakan asli Indonesia, sangat cocok

untuk diusahakan untuk skala keluarga sedangkan Apis mellifera merupakan lebah

madu impor dari Italia yang mempunyai temperamen tidak ganas serta mudah

dipelihara. Dibandingkan dengan Apis indica, lebah ini mempunyai ukuran yang
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lebih besar. Produktifitasnya sangat tinggi sebagai pengumpul madu, dalam

setahun dapat menghasilkan 30 – 60 kg untuk setiap koloni. Lebah jenis ini sangat

cocok untuk usaha budidaya lebah madu skala komersial (Murtidjo, 1991).

Lebah adalah jenis insekta yang hidup secara berkelompok seperti bangsa

semut, rayap dan sejenisnya, namun lebah mempunyai keunikann tersendiri.

Kelompok masyarakat lebah tak lebih seperti kehidupan sosial manusia, mereka

memiliki bagian-bagian atau kasta sehingga dalam setiap kelompok masyarakat

lebah terdapat seekor lebah ratu yang memimpin lebah pekerja dan lebah pejantan

(Marhiyanto, 1999).

Setiap menangkar satu koloni lebah pasti berisi satu ekor lebah ratu

dengan beribu-ribu lebah pekerja (± 30.000 ekor) dan beratus-ratus pejantan (±

200 ekor) (Anonimous, 1995).

1. Lebah Ratu

a. Tugas ratu hanya satu yaitu bertelur (dapat menjadi lebah jantan, pekerja

dan kadang calon ratu).

b. Hidupnya sehari-hari diawasi, makan dan kebersihan badannya diurus oleh

lebah pekerja.

c. Ciri lebah madu mempunyai tubuh lebih besar diantara lebah-lebah yang

ada dalam sarang.

d. Warna merah agak kehitam-hitaman, mempunyai sengat dan dapat

menyengat berkali-kali dalam hidupnya tanpa mengalami kerusakan tubuh

atau mati seperti lebah pekerja.

e. Dapat hidup ± 4 tahun.
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2. Lebah Jantan.

a. Tubuhnya lebih pendek dari lebah ratu dan berwarna kehitam-hitaman.

b. Sifatnya pemalas, terbang jauh hanya mengejar ratu untuk dikawini lali

mati.

c. Makan minum dicukupi pekerja dan sangat rakus terhadap makanan.

d. Suaranya keras dan menimbulkan kebisingan, tidak suka berkelahi.

e. Sel telur lebah jantan lebih besar tutupnya menonjol. Masa paceklik

baginya suram karena akan dibunuh lebah pekerja.

f. Umur lebah jantan ± 70 hari (10 minggu).

3. Lebah Pekerja.

a. Mempunyai jenis kelamin betina tidak sempurna tidak bertelur seperti ratu.

b. Tubuhnya lebih kecil dari lebah jantan berwarna kecoklat-coklatan.

c. Sifatnya agresif, disiplin dan bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya.

d. Memmpunyai sengat tetapi setiap menyengat terjadi kerusakan pada

bagian tubuhnya serta dapat bertahan paling lama tiga hari.

e. Tugas lebah pekerja paling berat dibandingkan ratu dan pejantan yaitu

member makan lebah ratu dan larva, membuat sarang mencari nectar dan

tepung sari, memproses dan meyimpan madu, mencari air dan lain-lain.

f. Umur lebah pekerja ± 70 hari (10 minggu).

g. Pembagian tugas lebah pekerja adalah sebagai berikut:

1. lebah pekerja dewasa yaitu mencari makan untuk seluruh penghuni

sarang.

2. Lebah pekerja agak dewasa bertugas sebagai penjaga di dalam dan di

luar sarang dari segala macam gangguan.
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3. Lebah pekerja muda bertugas sebagai perawat, penghubung dan

kebersihan dalam sarang serta sekaligus membangun sarang.

Pada masa perkawinan lebah ratu akan dibuahi oleh pejantan (7 – 12 ekor

jantan) yang terjadi di udara dan hanya terjadi sekali dalam hidupnya. Selesai

kawin lebah ratu dan jantan jatuh bersama-sama di tanah. Lebah jantan segera

mati, karena kantong sperma lebah jantan tertinggal dalam rongga alat kelamin

lebah ratu, sedang lebah ratu kembali ke sarang untuk selanjutnya menempatklan

telur-telurnya pada sel-sel sarang, sel sarang pekerja lebih kecil dibandingkan sel

penjantan dan sel-sel yang telah berisi telur segera diisi madu dan tepung sari lalu

ditutup dengan lapisan tipis. Telur yang dibuahi sperma akan menjadi lebah betina

dan yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan. (Anonimous, 1995).

Menurut Marhiyanto (1999) lebah madu merupakan serangga dengan 4

tingkatan kehidupan yaitu telur, larva, pupa dan serangga dewasa. Lama dalam

setiap tingkatan punya perbedaan waktu yang bervariasi. Rata-rata waktu

perkembangan lebah:

1. Lebah ratu: menetas 3 hari, larva 5 hari, terbentuk benang penutup

1 hari, istirahat 2 hari, Perubahan larva jadi pupa 1 hari,

Pupa/kepompong 3 hari, total waktu jadi lebah 15 hari.

2. Lebah pekerja: menetas 3 hari, larva 5 hari, terbentuk benang

penutup 2 hari, iatirahat 3 hari, Perubahan larva jadi pupa 1 hari,

Pupa/kepompong 7 hari, total waktu jadi lebah 21 hari.

Lebah pejantan: menetas 3 hari, larva 6 hari, terbentuk benang penutup 3 hari,

iatirahat 4 hari, Perubahan larva jadi pupa 1 hari, Pupa/kepompong 7 hari, total
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waktu jadi lebah 24 hari. Selama dalam periode larva, larva-larva dalam tabung

akan makan madu dan tepung sari sebanyak-banyaknya.

Cara untuk membuat calon Ratu Lebah :

1. Ambil larva lebah madu yang baru menetas usia 1 hari.

2. Masukan kedalam satu potong frame Royal jelly.

3. Frame Royal jelly yang sudah terisi larva lebah madu di tempatkan pada kotak

super ( kotak lebah madu yang berisi koloni lebah madu minimal 2 tingkat).

4. Sekat/pisahkan kotak super lebah madu tersebut dengan ratu lebah berada di

kotak bawah dan frame royal jelly calon ratu lebah madu di tempatkan pada

kotak atasnya. Sehingga ratu lebah madu tidak bisa mendekati calon ratu lebah

madu.

5. Diamkan selama 11 hari sampai calon ratu lebah menjadi kepompong.

6. Setelah sebelas hari calon ratu di pindahkan ke kotak lebah yang besisi koloni lebah

tanpa ada ratunya.

7. 13 hari calon ratu lebah keluar kepompong dan langsung diangkat menjadi ratu

lebah oleh koloni lebah tersebut.

8. Bisanya setelah seminggu ratu lebah siap untuk kawin dan mengembangkan

koloni lebah yang baru ditempati tersebut. (Anonimous, 2008).

Kandungan madu murni sangat beraneka ragam tergantung dari sumber

nektar dimana lebah memperolehnya. Namun dari manapun nektarnya, madu

murni merupakan sumber gizi yang sangat lengkap. Madu murni mengandung

Vitamin-Mineral, Protein, Zat hidrat arang, Hormon, Antibiotik dan trace

Elemen.Vitamin A,semua jenis vitamin B kompleks, beta caroten, Vitamin C,D,E

dan K.Mineral dalam bentuk garam: Mg, S, Fe, Ca, Cl, K, Y, Na, Cu, dan Mn.
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Madu murni mengandung enzim aktif yang tidak dapat di produksi manusia.

Enzim inilah unsur yang paling penting di dalam madu yang berfungsi sebagai

kelangsungan reaksi kimia biologis dan sitem metabolisme di dalam tubuh. Enzim

di dalam madu merupakan Enzim terbaik yang dapat kita peroleh dari semua

makanan yang ada. (Anonimous, 2008).

Sewaktu-waktu, kelompok lebah dapat meninggalkan kandangnya atau lari

ke luar dan pindah lokasi. Hal ini disebabkan, pertama, ratu lebah meninggalkan

kelompoknya untuk memberikan tempat pada ratu baru, biasanya yang terusir

adalah ratu baru. Kedua, akibat kandang terlalu sempit tidak dapat menampung

lagi perkembangan kelahiran lebah baru. Ketiga, akibat hawa panas pada malam

hari. Keempat, banyak sarang yang sudah tua, sehingga sel-sel sarang menjadi

sempit akibatnya produksi madu akan berkurang. Untuk membentuk kelompok

baru, sebetulnya tidak terlalu sulit asal memiliki keberanian untuk menangkap ratu

lebah. Bila ditangkap secara perlahan dan penuh kasih sayang lebah tidak akan

menyengat. Bila tertangkap ratunya, biasanya anggota kelompoknya suka

mengerumun di sekitar ratu. Untuk membuat sarang baru, tinggal meletakan ratu

lebah pada sarangnya yang telah dipersiapkan kandang yang telah berisi frame.

Mencegah ratunya supaya tidak keluar, dapat dilakukan dengan membuat

penghalang pada lubang keluar. Penghalang ini cukup sempit untuk ratu, karena

memiliki badan lebih besar dari lebih biasa. Bila ratu telah betah, tinggal pada

sarang baru dalam beberapa hari biasanya ratunya akan cepat bertelur.

(Anonimous, 1999).



12

2.2 Produksi dan Faktor-Faktor Produksi

Produksi adalah suatu proses yang merubah barang dan jasa output yang

lebih menguntungkan dibandingkan dengan nilai barang dan jasa sebelum

diproses (Beatle dan Tailor, 1994). Prawirokusumo (1990) berpendapat bahwa

proses produksi untuk menghasilkan suatu produksi dipengaruhi oleh satu atau

beberapa faktor yang disebut faktor produksi. Faktor produksi dibagi menjadi

empat kategori yaitu tanah, tenaga kerja, kapital (modal), dan manajemen.

Setiap usaha selalu membutuhkan dana untuk membiayai operasi usaha.

Dana yang digunakan bias dipenuhi dari pemilik berupa modal sendiri maupun

pinjaman pihak lain atau hutang.(Sutrisno, 2000).

Modal adalah barang hasil produksi tahan lama yang digunakan dalam

produksi berikutnya. Tiga kategori utama barang dan modal yaitu struktur (pabrik

dan rumah), perlengkapan (barang konsumsi tahan lama) dan persediaan.

Ditinjau dari sudut pandang ekonnomi, modal mempunyai arti sebagai

barang atau jasa yang secara bersama-sama dengan faktor produksi lain dan

tenaga kerja serta pengelolaan dapat menghasilkan barang baru. Besarnya modal

yang digunakan tergantung pada skala usaha, jenis usaha serta ketersediaan

barang dan bahan yang diperlukan untuk melakukan usaha tersebut (Suharno,

2000)

Mubyarto (1989) menyatakan bahwa modal adalah barang atau uang yang

bersama-sama dengan produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang baru.

Hernanto (1991) menyatakan bahwa pembagian modal berdasarkan sifatnya

menjadi dua yaitu :
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1. Modal tetap, yaitu modal yang tidak habis digunakan dalam satu periode

produksi dan dapat mengalami penyusutan bedasarkan jenis dan waktu

misalnya, tanah dan bangunan

2. Modal kerja, yaitu modal yang habis digunakan dalam satu masa periode

produksi misalnya uang tunai dan bibit.

Prawirokusumo (1990) menerangkan bahwa tenaga kerja adalah tenaga

kerja yang digunakan secara fisik dalam proses produksi. Biasanya terdiri dari

tenaga pelaksana (operator labaour), tenaga keluarga (family labaour) dan tenaga

upahan (hired labaour). Menurut Mubyarto (1991) menjelaskan tenaga kerja yang

berperan dalam usaha tani sebagian besar berasal dari keluarga petani itu sendiri

yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, istri dan anak-anak petani.

Prawirokusumo (1990) menjelaskan managemen dapat diartikan sebagai

strategi yang digunakan dalam rangka mengorganisasi farktor alan, tenaga kerja

serta modal. Manajemen berfungsi membantu tercapainya tujuan usaha yaitu

memperoleh keuntungan dengan cara mengatur semua aktifitas dalam peternakan

agar sejalan dalam mencapai tujuan. Unsur-unsur dalam manajemen antara lain:

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Manajemen yang

baik akan dapat mengendalikan peternakan, juga mencegah pemborosan sumber

daya yang ada sedini mungkin bahkan dalam mengambil kebijakan  yang tepat.

2.3 Fungsi Produksi

Prinsip ekonomi mengajarkan kaidah penggunaan sumberdaya yang

terbatas (input) untuk mengahasilkan hasil (output) yang maksimal. Proses untuk

menghasilkan output yang maksimal tersebut memberikan efek sifat produksi.
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Sifat tersebut yakni constant productifity, increasing productifity dan decreasing

productifity serta kombinasi( gabungan increasing produktifity dan decreasing

produktifity). Bidang-bidang pertanian kebanyakan bersifat kombinasi dimana

penambahan input mula-mula menaikan output, tapi penambahan yang terus

menerus menurunkan output. Kondisi semacam ini dikenal dengan law of

dimishing return ( kaidah kenaikan hasil yang menurun). Gambar grafik yang

diperoleh mula-mula naik tapi kemudian menurun dengan penambahan output

menerus, sehingga grafik yang diperoleh non linear (Prawirokusumo, 1990)

Menurut Prayitno (1981), secara umum fungsi produksi non linear dapat

digambarkan dalam bentuk persamaan fungsi produksi. Banyak sekali bentuk

persamaan fungsi produksi yang dapat digunakan dalam untuk menyatakan

hubungan 2 variabel atau lebih, maka dalam menganalisa sebuah hasil penelitian

haruslah ditentukan terlebih dahulu persamaan yang bagaimanakah yang paling

tepat dalam mengekspresikan data yang dimiliki.Beberapa persamaan yang sering

digunakan dalam bidang pertanian adalah 1) Fungsi polynomial, 2) Fungsi

perpangkatan, 3) Fungsi logaritmik, 4) Fungsi resiprokal, 5) Fungsi trigonometri.

Menurur Soekartawi, dkk (1986), untuk memilih fungsi produksi, ada 3

hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) bentuk fungsi produksi harus dapat

menggambarkan dan mendekati keadaan yang sebenarnya, 2) bentuk aljabar

fungsi produksi harus mudah diukur, 3) fungsi produksi ini dapat dengan mudah

diartikan, khususnya arti ekonomi dari parameter yang menyusun fungsi tersebut.
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2.4 Biaya Produksi

Biaya dalam pengertian ekonomi adalah suatu korbanan yang harus

dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang yang siap dipakai konsumen

(Soedarsono, 1983). Biaya produksi sebagai biaya keseluruhan yang dikeluarkan

untuk memproduksi suatu barang. Biaya produksi peternakan adalah biaya yang

menyebabkan proses produksi peternakan berjalan lancar, perhitungan biaya

produksi sangat penting untuk menghitung keuntungan yang didapatkan kemudian

digunakan untuk menentukan suatu usaha layak untuk terus dijalankan atau tidak.

Bustam (1983) menambahkan biaya produksi adalah hasil perkalian dari kuantitas

faktor-faktor produksi dengan harga satuannya, sehingga besar kecilnya kuantitas

dan tinggi rendahnya harga akan mempengaruhi biaya produksi.

Biaya produksi menurut Mubyarto (1994) dibagi menjadi 2(dua) jenis,

yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost) :

1. Biaya tetap merupakan biaya yang harus ditanggung oleh produsen dalam

periode kerja tertentu (hari, minggu, bulan, tahun) dengan jumlah yang

selalu tetap besarnya. Biaya tetap antara lain sewa tanah, penyusutan

kandang, penyusutan peralatan, penyusutan gudang serta bunga modal.

2. Biaya tidak tetap merupakan semua biaya yang besar kecilnya sangat

berkaitan erat dengan volume produksi yang dihasilkan. Biaya variabel

antara lain biaya pengadaan, biaya pakan, biaya vaksin dan obat-obatan,

biaya listrik, biaya transportasi serta biaya tenaga kerja.
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2.5 Penerimaan dan Pendapatan

Penerimaan dalam usaha peternakan adalah nilai uang yang diterima dari

hasil penjualan produk yaitu jumlah produk dikalikan dengan harga jual produk

per unit. Penerimaan dari usaha peternakan lebah berasal dari produk utama yaitu

madu. Menurut Riyanto (1984) menjelaskan bahwa jumlah penerimaan yang akan

diperoleh dari suatu proses produksi dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah

hasil produksi dengan harga produk bersangkutan pada hari itu. Sedangkan

penerimaan merupakan nilai dari jumlah produk yang dihasilkan dikalikan dengan

harga jual per unitnya.

Pendapatan usaha tani adalah selisih antara penerimaan dengan total biaya

(Soekartawi, 1995). Rasyaf (2000) menyatakan pendapatan adalah sejumlah uang

yang diperoleh setelah semua biaya variable termasuk biaya oprasional yang

tertutupi. Hasil pengurangan positif berarti untung jika hasil pengurangan negatif

berarti rugi.

Nicholson (1995) menyatakan bahwa perusahaan yang memaksimumkan

keuntungan memiliki penerimaan lebih besar dari pada pengeluarannya dengan

tujuan untuk mencapai keuntungan ekonomi maksimum, yaitu berusaha

menjadikan selisih antara pendapatan total dengan biaya ekonomi total sebesar

mungkin.

Beattle dan Tailor (1994) menyatakan bahwa pendapatan merupakan

selisih antara total penerimaan dengan total biaya. Keuntungan dan pendapatan

dinyatakan dengan rumus:

л = TR-TC
Keterangan:
Л = Pendapatan peternak

TR = Total Revenue (Total Penerimaan)
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TC = Total Cost (Biaya Total)

2.6 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

(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).

Murbyarto (1989) menjelaskan bahwa usaha tani yang baik adalah usaha

yang memiliki sifat produktif dan efisien, sehingga memiliki arti bahwa

produktifitasnya tinggi. Cara mengukur efisiensi adalah dengan mengetahui

jumlah hasil produksi yang berasal dari satu unit input. Efisiensi produksi tidak

hanya ditentukan oleh besarnya output, tetapi juga ditentukan oleh besarnya input

yang digunakan untuk memperoleh satu satuan hasil produksi usaha tani.

2.7 Rentabilitas

Usaha peternakan memiliki beberapa analisis antara lain yaitu rentabilitas

adalah perbandingan antara laba dengan modal yang menghasilkan laba tersebut.
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Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba

selama periode tertentu (Riyanto, 1999).

Analisis rentabilitas pada dasarnya lebih penting daripada masalah laba

karena laba yang besar bukan merupakan ukuran bahwa suatu usaha telah

dikerjakan secara efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan

laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba

tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas adalah :

1. Volume penjualan

2. Efisiensi manajemen terutama dalam menekan biaya

3. Produktivitas tenaga

4. Biaya modal

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 52-75% termasuk dalam kategori cukup

4. Rentabilitas 76-100% termasuk dalam kategori baik

5. Rentabilitas > 100% termasuk dalam kategori baik sekali

2.8 Break Event Point (BEP)

Penghitungan suatu usaha peternakan yaitu dengan analisa Break Event

Point (BEP) memberikan informasi mengenai berapa jumlah volume penjualan

minimum agar perusahaan tidak menderita rugi. Angka Break Event Point
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dihubungkan dengan angka hasil penjualan yang dianggarkan sehingga diperoleh

informasi mengenai berapa volume penjualan yang ditargetkan atau hasil

penjualan tertentu boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi

(Mulyadi,1978).

Titik-pulang-pokok (TPP) atau Break Event Point (BEP) menunjukkan

tingkat penjualan, dimana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Analisis pada

titik-pulang-pokok jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya-biaya

(Kartadinata,1985).

2.9 Payback Periode

Seorang pengusaha jika memulai usahanya tentu sangat memperhitungkan

berapa lama investasi atau modal yang ditanam dalam perusahaan dapat kembali.

Analisis Payback Periode sangat penting karena tingkat pengembalian modal

(Payback Periode) merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam investasi

proyek apabila Payback Periode lebih pendek dari yang disyaratkan, maka proyek

dikatakan menguntungkan begitu pula sebaliknya (Kartadinata,1985). Analisis

Payback Periode ini bukan merupakan pengukur tingkat keuntungan

(profitability) suatu investasi, tetapi untuk mengukur berapa lama investasi

tersebut kembali (Mulyadi,1978).

Payback Period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat

menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau aliran

kas neto dengan demikian payback period dari suatu investasi menggambarkan

panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi

dapat diperoleh kembali seluruhnya (Riyanto, 1996). Ibrahim (1998) menyatakan
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bahwa 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

sutu proyek, semakin baik usaha tersebut karena semakin lancar perputaran

modal.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada usaha peternakan lebah madu milik

bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan di Kecamatan Tumpang Kabupaten

Malang. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan 11 Juli

2010.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif,

yaitu prosedur pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan keadaan

subyek atau obyek saat penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak

sebagaimana adanya dalam bentuk studi kasus (case studies), yaitu memusatkan

diri secara intensif dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu serta

mempelajarinya sebagai suatu kasus (Nawawi, 1991). Pemilihan lokasi penelitian

dilaksanakan secara purposive sampling. Lokasi ditentukan dengan sengaja yaitu

di peternakan lebah madu bapak Sudjarmanto dan Peternakan lebah madu bapak

Wawan di antara 12 peternakan lebah madu yang ada di Kecamatan Tumpang

Kabupaten Malang (Singarimbun dan Effendi, 1989). Pemilihan lokasi penelitian

karena kedua peternak lebah tersebut mewakili dari dua kelompok kepemilikan

variasi jumlah setup dari 12 peternak di Kecamatan Tumpang. Peternakan bapak

Sudjarmanto mewakili kelompok I yaitu kepemilikan jumlah setup 1 sampai 100

dan bapak Wawan mewakili kelompok II antara 101 sampai 200. Bapak
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Sudjarmanto memiliki 60 setup lebah sedangkan bapak Wawan memiliki 200

setup lebah.

3.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data berupa data primer dan data skunder. Data primer

adalah informasi yang diperoleh peneliti secara langsung di tempat penelitian atau

disuatu tempat yang menjadi obyek penelitian, yaitu dengan wawancara

terstruktur yang berbentuk daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis untuk

memperoleh jawaban dari sampel berupa data yang berkaitan dengan penelitian.

Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung

dari sumber-sumber lain misalnya penelitian terdahulu, internet.

3.4 Metode Analisis Data

1. Analisa deskriptif yaitu menganalisis dengan cara menggambarkan suatu

obyek penelitian yang sesungguhnya sehingga diperoleh hasil sesuai

dengan yang diharapkan. Analisis deskriptif untuk mengetahui keadaan

usaha ternak lebah madu.

2. Analisis ekonomi atau tabulasi untuk melakukan perhitungan biaya

produksi, penerimaan, pendapatan, rentabilitas, BEP dan Payback Period.

Penulisan matematisnya adalah sebagai berikut :

a. Biaya Total

TC = FC + VC (Suratiyah, 1996).

Keterangan :

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

TR = Py x Y (Suratiyah, 1996).

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

c. Pendapatan

π = TR – TC (Suratiyah, 1996).

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

d. Efisiensi usaha

R/C Ratio = R/C (Riyanto, 1999).

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

e. Rentabilitas usaha

R = L / M x 100 % (Riyanto, 1999).

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

f. Break Even Point (BEP)

BEP(hasil) = Biaya Total (Suratiyah,1996).
Harga Output

BEP(harga) = Biaya Total
Produksi

g. Payback Periode

Payback periode = modal yang ditanam (Mulyadi,1978).
Laba tunai rata-rata
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3.5 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.

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

lama modal yang ditanam akan kembali.

12. Tenaga kerja tetap adalah pegawai yang tugasnya menyirupi dan

membersihkan setup lebah.

13. Tenaga kerja harian atau tenaga kerja tidak tetap adalah pegawai yang

bekerja hanya pada saat panen madu saja.
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Peternakan

Usaha Peternakan lebah madu ini berlokasi di Kecamatan Tumpang

Kabupaten Malang ± 30 Km dari pusat Kota Malang. Ketinggian lokasi penelitian

yaitu ± 500 meter diatas permukaan air laut dengan suhu sekitar 23 - 34 oC.

Menurut Sumoprastowo (1993) lokasi budidaya lebah ini haruslah lebih tinggi

dari tanah di sekitarnya, supaya lebah lebih mudah untuk mencari pakan

berdasarkan pada sinar matahari. Keadaan ini layak untuk usaha pembudidayaan

lebah madu karena daerah yang berada pada pinggiran kota atau lebih tepatnya di

sebuah desa yang tidak ramai dan tenang. Menurut Anonimous (2008) lokasi yang

disukai lebah adalah tempat terbuka, jauh dari keramaian dan banyak terdapat

bunga sebagai pakannya.

4.1.1 Keadaan Peternakan Bapak Sudjarmanto

Usaha pembudidayaan ternak lebah madu milik Bapak Sudjarmanto ini

berawal dari keinginan dinas perhutani yang ingin menyukseskan usaha budi daya

ternak lebah, dalam kesempatan ini Bapak Sudjarmanto turut ambil peranan agar

dijadikan panutan bagi peternak lebah lain. Bapak Sudjarmanto ini mengambil

kesempatan ini dengan membeli 25 Setup lebah dan mendapat bonus 7 setup

dengan harga Rp. 6.000.000,- dan sekarang berkembang menjadi 60 setup, dan

harga per setup saat ini naik menjadi Rp. 500.000,-/setup. Pada musim paceklik

lebah madu bapak Sudjarmanto dipelihara di Desa Tamiajeng di kasih sirup untuk

mempertahankan koloni. Pada saat penelitian lebah digembalakan di desa
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Langkrong Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan untuk mencari madu yang

berasal dari bunga randu.

4.1.2 Keadaan Peternakan Bapak Wawan

Usaha ternak lebah madu bapak Wawan ini meneruskan usaha ternak

lebah madunya milik mertuanya yang sudah ada. Pada awal usaha jumlah

membeli setup 30 buah dengan harga Rp. 3.000.000,-, sekarang berkembang

menjadi 200 setup lebah, dan harga sekarang harga per setup naik menjadi Rp

500.000,-/setup. Dimana pada saat musim paceklik, lebah madunya dipelihara di

Desa Banjarsari untuk dikasih sirup. Sedang Pada saat musim bunga dan tidak

hujan lebah digembalakan diberbagai daerah pekebunan, pada saat penelitian

lebah digembalakan di desa Langkrong Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.

Untuk mencari madu yang berasal dari bunga randu.

4.2. Sistem Pemeliharaan

4.2.1 Kepemilikan Ternak

Lebah yang dipelihara oleh bapak Sudjarmanto saat ini terdiri dari 60

setup lebah, sedang bapak Wawan saat ini terdiri dari 200 setup lebah. Jenis lebah

yang dipelihara bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan sama-sama dari jenis Apis

Mellifera. Apis Mellifera terdiri dari 3 jenis strain antara lain Apis Mellifera

Legostica, Apis Mellifera Leogana, Apis Mellifera Causcasia. Strain yang di

pelihara oleh Bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan adalah Apis Mellifera

Legostica merupakan strain lebah yang mempunyai warna kuning dan strain

tersebut mudah diperoleh di pasaran khususnya di Indonesia. Alasan dipilihnya

strain Apis Mellifera Legostica tersebut adalah memiliki daya hidup yang tinggi,
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pandai mencari madu, serta pandai berburu. Pernyataan ini sesuai dengan Trubus

273 (1992) yang mengemukakan bahwa kemampuan untuk mencari madu strain

Apis Mellifera Legostica bisa mencapai 76 -78 persen.

4.2.2 Setup Lebah

Setup lebah berasal dari kayu dan diberi sisir sebagai wadah lebah untuk

bertelur, memproduksi malam, propolis, serta mengolah madu. Bahan setup yang

baik dari kayu yang sudah kering dan tidak berbau menyengat, hal ini

menghindari pindahnya koloni lebah karena tidak betah dan pengaruh dari kayu

tersebut. Intinya menggunakan kayu apa saja yang penting tidak berbau

menyengat dan mengganggu koloni lebah.

Dalam setup terdiri dari beberapa bagian antara lain:

a. Kamar madu/sisir :  adalah tempat dimana lebah menyimpan madu.

b. Rumah lebah : bagian dalam dari setup yang berfungsi untuk

mencegah serangga penggangu lebah untuk masuk.

4.2.3 Pemberian Sirup

Pemberian sirup pada lebah bertujuan agar lebah tersebut mampu

memenuhi kebutuhan hidup pokok yaitu melakukan metabolisme tubuh dan

mampu untuk memproduksi/mempertahankan koloni pada saat musim paceklik,

sehingga pemberian sirup harus mengandung kadar protein dan zat-zat lain yang

seimbang dengan demikian jumlah koloni tetap bisa dijaga. Pemberian sirup

dilakukan sekali dalam 7 hari yaitu pada pukul 06.00 WIB. Sirup yang berikan

kepada lebah tersebut diolah sendiri oleh peternak.

Pemberian sirup pada pagi hari dilakukan agar lebah yang diberi sirup tidak

ganas, sebab apabila dilakukan disiang hari lebah akan bersifat aggresif.
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Keaggresifan lebah terjadi sebab adanya suhu panas serta adanya intensitas

cahaya. Pemberian Sirup juga terkadang diberi pollen buatan agar jumlah koloni

lebah tetap terjaga. Lebah juga menghasilkan madu pada saat pemberian sirup

namun jumlahnya sedikit sekali.

4.2.4 Pencegahan Hama dan Penyakit.

Pencegahan penyakit merupakan kegiatan yang dilakukan dengan

memperbaiki tata laksana harian serta melalui pengecekan setiap hari. Tata

laksana harian meliputi menciptakan suasana tenang pada lingkungan setup,

menjaga kebersihan setup dan kenyamanan pada lingkungan peternakan. Rasyaf

(2003) menyatakan bahwa pencegahan penyakit dibagi melalui dua cara, yaitu

melalui tata laksana harian dan melalui obat-vaksin. Prinsip pencegahan melalui

tata laksana harian adalah menciptakan suasana tenang, bersih, dan nyaman di

peternakan.

Menjaga kebersihan setup lebah sangat perlu diperhatikan, antara lain dari

hewan yang memangsa telur seperti cicak, kecoa dan sebagainya. Adapun cara

yang digunakan oleh bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan adalah dengan

penggunaan belerang atau sulfur serta penggunaan kapur barus, agar lebah

terhindar dari kecoa, belalang serta kutu yang bersarang pada tubuh lebah.

Belerang atau sulfur serta penggunaan kapur barus biasanya diletakkan pada

bagian bawah setup.

Selain itu pencegahan penyakit juga dilakukan pengontrolan dalam

upgrading ratu dan pengontrolan jumlah populasi koloni dengan cara membunuh

lebah pejantan dimusim paceklik, sebab lebah jantan tidak bisa mencari makan,
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dan hanya menghabiskan makanan saja didalam koloni tersebut, selain lebah

jantan, lebah pekerja yang terkena penyakit jamur juga dibunuh.

4.2.5 Pemuliaan Lebah

Lebah perlu dikembangkan sebab negara Indonesia merupakan daerah

tropis yang ditumbuhi berbagai spesies tanaman yang berbunga sepanjang tahun.

Sekitar 25.000 tanaman berbunga tumbuh dan berkembang biak di Indonesia.

Keragaman jenis tanaman yang sangat besar itu memungkinkan tersedianya nektar

sepanjang tahun. Di dalam bunga tanaman tersebut terdapat nektar yang

merupakan bahan baku utama pembuatan madu. Selain nektar, lebah juga

memerlukan polen dari tanaman sebagai sumber protein dan air untuk kebutuhan

anggota koloni.

Berdasarkan potensi keragaman sumber pakan lebah dan daya dukung

lahan yang sangat luas, penulis berkeyakinan bahwa budidaya lebah madu layak

dikembangkan secara massal di seantero wilayah Indonesia. Kombinasi antara

ketersediaan spesies lebah lokal yang cukup produktif, ketersediaan pakan lebah

yang melimpah, produk perlebahan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh

manusia dan nilai jual produk lebah yang tinggi, maka sudah sepatutnya budidaya

lebah madu dikembangkan di negeri agraris ini.

Cara pengembangan lebah madu perlu memerhatikan pengontrolan ratu,

pengontrolan lebah  jantan pada musim paceklik, pencegahan hama dan penyakit,

kebersihan setup. Pengontrolan ratu dilakukan tiap minggu, apabila ratu hilang

atau pindah maka peternak akan membuat ratu baru dengan menggunakan queen

shell. Queen shell merupakan shell khusus dengan ukuran hampir 3 kali lebih

besar daripada shell lebah pekerja.
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Pada peternakan bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan untuk

mengembangkan lebah madunya masih terganjal oleh cuaca. Dimana cuaca

sekarang ini tidak menentu, hujan yang terjadi terus menerus dan disertai angin

kencang menyebabkan rontoknya nektar bunga. Sehingga banyak lebah ratu dan

pekerja yang mati dan berakibat turunnya produksi madu yang dihasilkan.

4.2.6 Panen

Panen madu hanya selama musim bunga bisanya 12-15 hari sekali kita

panen tergantung apakah sisiran madu sudah penuh atau belum dan kadar airnya.

(Anonimous, 2008). Pada peternakan bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan

pengambilan madu biasanya dilakukan 2 minggu atau 3 minggu sekali, bahkan

sebulan sekali. Hal ini tidak sesuai dengan pustaka, dikarenakan musim yang tidak

menentu seperti sekarang ini dimana tiap hari turun hujan meskipun pada musim

kemarau serta adanya angin yang kencang terus menerus, sehingga menyebabkan

rontoknya nektar bunga.

Panen dimulai pada pukul 05.30 dengan ciri-ciri madu yang siap dipanen

adalah sisiran telah tertutup oleh oleh lapisan lilin tipis. Sisiran yang akan dipanen

akan dibersihkan dulu dari lebah yang masih menempel kemudian lapisan penutup

sisiran dikupas. Iklim dan jumlah koloni sangat berpengaruh terhadap banyak

tidaknya madu yang dihasilkan pada waktu panen. Jika iklimnya bagus maka hasil

madu yang didapat akan banyak, sebaliknya jika iklim tidak menentu seperti

sekarang ini, hasil madu yang didapat akan turun dengan drastis. Panen dilakukan

pada pagi hari untuk mencegah sifat aggresif dari lebah untuk mempertahankan

makanan yang dikumpulkan lebah madu tersebut. Selain dilakukan pada pagi hari
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tenaga kerja harian pada waktu panen juga melakukan pengasapan agar mencegah

sifat aggresif dari lebah.

Madu yang telah dipanen diangkut dengan mobil pengangkut madu

menuju rumah bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan, yang kemudian madu

disaring sebanyak 3 kali penyaringan agar bersih tidak tercampur oleh lebah

muda/larva, propolis dan malam lebah, kemudian madu disimpan untuk kemudian

dimedifirekan di dinas perhutani bagi bapak Sudjarmanto, sedangkan bagi bapak

Wawan madu dimedifirekan di rumahnya sendiri karena sudah memiliki alat

medifire sendiri.  Guna medire yaitu untuk mengurangi kadar air dalam madu.

Lebah mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung bagi manusia.

Manfaat langsung antara lain : dapat menghasilkan madu, gana, lilin / malam dan

royal jeli serta tepung sari / pollen. Madu bermanfaat bagi manusia untuk daya

tahan tubuh, dan untuk obat. Satu liter madu sama dengan 50 butir telur. Gana

(telur yang baru menetas) mengandung protein yang tinggi dan hormon

pertumbuhan. Malam dimanfaatkan orang diolah untuk bahan batik. Tepungsari /

pollen bermanfaat untuk daya tahan tubuh. Royal jeli, ini merupakan makanan

calon ratu dan dibuat kalau ada calon ratu. Manfaat bagi manusia untuk stamina

tubuh karena memiliki kandungan gizi yang tinggi. Lebah juga mempunyai

manfaat tidak langsung, yaitu membantu proses penyerbukan bunga. Sehingga

terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk calon individu baru atau biji pada tanaman.

Menurut Trubus 250 (1990) dijelaskan tentang hasil yang diperoleh dari

lebah madu serta proses pengambilan madu serta ciri-cirinya sebagai berikut  :

1. Hasil Utama
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Madu merupakan hasil utama dari lebah yang begitu banyak

manfaatnya dan bernilai ekonomi tinggi.

2. Hasil Tambahan

Hasil tambahan yang punya nilai dan manfaat adalah royal jelly (susu

ratu), pollen (tepungsari), lilin lebah (malam), gana (Telur yang baru menetas) dan

propolis (perekat lebah).

3. Pengambilan madu

Panen madu dilaksanakan pada 1-3 minggu setelah musim bunga. Ciri-ciri

madu siap dipanen adalah sisiran telah tertutup oleh lapisan lilin tipis. Sisiran

yang akan dipanen dibersihkan dulu dari lebah yang masih menempel kemudian

lapisan penutup sisiran dikupas. Setelah itu sisiran diekstraksi untuk diambil

madunya.

 Urutan proses panen:

1. Mengambil dan mencuci sisiran yang siap panen, lapisan penutup dikupas

dengan pisau.

2.Sisiran yang telah dikupas diekstraksi dalam ekstraktor madu.

3. Hasil disaring dan dilakukan penyortiran.

4. Disimpan dalam suhu kamar untuk menghilangkan gelembung udara.

5. Pengemasan madu dalam botol.

4.2.7 Penanganan Madu Paska Panen

Menurut Marhiyanto (1999) jenis tanaman penghasil nektar yang

dikumpulkan lebah sangat mempengaruhi bau, rasa dan warna madu. Oleh karena

itu, dipasaran kita mengenal madu randu, madu rambutan, madu apel, madu

kelapa dan sebagainya. Penamaan itu biasanya tergantung sumber nektar yang



34

dominan dikumpulkan lebah. Koloni lebah yang diletakkan dilokasi pertanaman

rambutan akan menghasilkan madu beraroma nektar rambutan, sedangkan koloni

lebah di lokasi pertanaman kelapa akan menghasilkan madu beraroma nektar

kelapa.

Pada peternakan lebah madu bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan madu

yang telah dipanen diangkut menggunakan mobil pick up diantar ditempat

penyimpanan atau gudang. Setelah sampai digudang madu disaring lalu di

medifire untuk mengurangi kadar air, setelah itu dikemas dalam botol.

Penyaringan dilakukan sebab madu masih tercampur oleh malam, propolis, serta

lebah yang mati pada saat panen.

4.3 Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang terdapat pada tempat penelitian dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik, sehingga sudah pantas dikatakan tenaga kerja mutlak dan

biaya tenaga kerjanya dapat lebih efisien. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-

undang No. 14 tahun 1969, menyatakan bahwa tenaga kerja adalah tiap orang

yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja

guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Soedarsono

(1983), menyatakan bahwa tenaga kerja yang memenuhi persyaratan mutlak perlu,

baik menyangkut kuantitas maupun kualitas karena dapat mempengaruhi efisiensi

kerja.

Jumlah karyawan yang dipekerjakan bapak Sudjarmanto dan bapak

Wawan sebanyak 1 orang pegawai tetap, sebagai pengontrol lebah ratu dan

jumlah lebah jantan, bagian penyirupan di musim paceklik. Upah pegawai tetap
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bapak Sudjarmanto sebesar Rp. 300.000,- perbulan, sedang upah pegawai tetap

bapak Wawan sebesar Rp. 250.000,-. Selain itu ada 5 orang tenaga kerja harian

pada musim panen dan 15 orang tenaga kerja  untuk peternak II yang hanya untuk

membantu pada saat proses pemanenan. Upah tenaga kerja harian bapak

Sudjarmanto dan bapak Wawan sebesar Rp. 50.000,- sekali panen. Untuk upah

penjaga kotak bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan sebesar Rp. 300.000,- tiap

panen.

4.4 Pemasaran Madu

Pada prinsipnya pemasaran produksi lebah dapat dilakukan dengan dua

cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung artinya hasil

produksi dapat langsung di jual pada konsumen dan secara tidak langsung artinya

di jual melalui perantara antara lain melalui koperasi, pengepul dan lain – lain

(Soedarsono, 1983). Pada peternakan bapak sudjarmanto pemasarannya secara

langsung dan tidak langsung yaitu melalui koperasi dan dijual di rumahnya,

sedangkan untuk peternakan bapak Wawan dengan cara tidak langsung yaitu

melalui pengepul saja. Madu yang di produksi peternak I dan peternak II ini

biasanya ada 3 jenis madu yaitu madu bunga randu, madu bunga kopi, dan madu

bunga kelengkeng.

Pada peternakan bapak Sudjarmanto madu yang telah dikemas dipasarkan

ke konsumen melalui pemasaran secara langsung yaitu dengan cara menjual

dirumah, sehingga konsumen langsung membeli dirumah beliau. Sedangkan

secara tidak langsung yaitu dengan cara menggunakan jasa titip jual atau

diloperkan ke koperasi serta kantin perhutani di Sumbermanjing. Untuk
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peternakan bapak Wawan madu yang telah dikemas langsung di beli oleh para

pengepul madu sehingga jika ingin membeli madu di bapak Wawan terlebih dulu

harus memesannya.

4.5 Modal

Modal di dalam usaha peternakan dibagi menjadi dua yaitu untuk

pengadaan lokasi peternakan dan pembangunan usaha serta modal untuk

keperluan operasional. Dalam usaha ini peternakan bapak Sudjarmanto dan bapak

Wawan mendapatkan modal tanpa bantuan dari bank.

Modal usaha di budi daya ternak lebah terdiri dari pembelian setup lebah,

peralatan, sewa tanah, sirup pada musim paceklik, tenaga kerja, listrik, telepon

dan transportasi. Modal usaha yang digunakan pada saat penelitian dapat dilihat

pada tabel 1 dan 2 dibawah ini.

Tabel 1. Modal usaha yang digunakan Peternakan bapak Sudjarmanto
Jumlah modal Jumlah (Rp)

Modal Tetap Setup lebah 60 buah 15.000.000
Gudang 24.000.000
Peralatan dan perlengkapan 2.530.000
Sewa tanah 5.499.000
Kendaraan 8.000.000

Jumlah modal tetap 55.029.000
Modal Tidak Tetap Sirup 1.000.000

Listrik @ 50.000 x 12 600.000
Telepon @ 100.000 x 12 1.200.000
Tenaga kerja 1 orang
300.000 x12

3.600.000

Transportasi dan bahan
bakar

1.500.000

Obat-obatan 100.000

Jumlah Modal Tidak Tetap 8.000.000
Total 63.029.000
Bunga Modal 6,5 % pertahun 4.096.885

(Sumber: Data yang diolah, 2010)
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Dari tabel 1 diatas diketahui bahwa modal tetap  Rp 55.029.000,-dan

modal tidak tetap dari usaha pembudidayaan ternak lebah ini adalah Rp

8.000.000,- dengan total modal Rp 63.029.000,-.

Tabel 2. Modal usaha yang digunakan Peternakan bapak Wawan

Jumlah modal Jumlah (Rp)
Modal Tetap Setup lebah 200 buah 40.000.000

Gudang 18.000.000
Peralatan dan perlengkapan 4.251.000
Sewa tanah 9.000.000
Kendaraan pick up 30.000.000

Jumlah modal tetap 101.251.000
Modal Tidak Tetap Sirup 3.000.000

Listrik @ 50.000 x 12 600.000
Telepon @ 150.000 x 12 1.800.000
Tenaga kerja 1 orang
250.000 x12

3.000.000

Transportasi dan bahan
bakar

3.500.000

Obat-obatan 200.000

Jumlah Modal Tidak Tetap 12.100.000
Total 113.351.000
Bunga Modal 6,5 % pertahun 7.367.815

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010)

Dari tabel 2 diatas diketahui bahwa modal tetap  Rp 101.251.000,-dan

modal tidak tetap dari usaha pembudidayaan ternak lebah ini adalah Rp

12.100.000,- dengan total modal Rp 113.351.000,-.

Berdasarkan tabel 1 dan 2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah modal

milik bapak Wawan lebih besar dibandingkan bapak Sudjarmanto. Hal ini

dikarenakan pada modal tetap bapak Wawan adanya pembelian mobil pick up dan

jumlah setup yang lebih banyak dibandingkan bapak Sudjarmanto. Kedua hal

tersebut sangat berpengaruh terhadap perbedaan jumlah modal yang dimiliki

bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan.



38

4.6 Biaya Produksi

Biaya produksi yaitu biaya yang dikeluarkan dalam usaha budi daya lebah

untuk dapat menjalankan usahanya yaitu mampu untuk memproduksi madu,

sehingga dapat diketahui keuntungan yang diperoleh dan mengetahui kelayakan

usaha tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soedarsono (1986), menyatakan

bahwa biaya produksi adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk

memproduksi suatu barang. Biaya produksi peternakan adalah biaya yang

menyebabkan proses produksi peternakan berjalan lancar, perhitungan biaya

produksi sangat penting untuk menghitung keuntungan yang didapatkan kemudian

digunakan untuk menentukan suatu usaha layak untuk terus dijalankan atau tidak.

Biaya produksi dalam usaha peternakan lebah madu dibagi menjadi dua

yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap

adalah suatu biaya yang dikeluarkan yang tidak mengalami perubahan dengan

bertambahnya atau berkurangnya lebah madu yang dipelihara. Biaya tetap

meliputi sewa tanah, biaya penyusutan peralatan, gaji karyawan, pajak dan lain-

lain. Perhitungan biaya penyusutan dapat dilihat pada Lampiran . Biaya Variabel

adalah biaya yang mengalami perubahan tergantung pada perubahan produksi.

Mubyarto (1989), menyatakan bahwa biaya produksi dibagi menjadi

dua jenis, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya

tetap merupakan biaya yang harus ditanggung oleh produsen dalam periode kerja

tertentu (hari, minggu, bulan, tahun) dengan jumlah yang selalu tetap besarnya.

Biaya tetap antara lain sewa tanah, penyusutan kandang, penyusutan peralatan,

penyusutan gudang serta bunga modal. Biaya tidak tetap merupakan semua biaya

yang besar kecilnya sangat berkaitan erat dengan volume produksi yang
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dihasilkan. Biaya variabel antara lain biaya pengadaan, biaya pakan, biaya vaksin

dan obat-obatan, biaya listrik, biaya transportasi serta biaya tenaga kerja. Untuk

rincian tentang biaya produksi, dapat dilihat dalam Tabel 3 dan 4 dibawah ini.

Tabel 3. Rincian Biaya Produksi bapak Sudjarmanto selama tahun 2009.
No Uraian Jumlah

(tahun)
Persentase (%)

1 Fixed Cost
Penyusutan Setup 60 buah
Penyusutan Semprotan 1 buah
Penyusutan Sarung tangan 2 buah
Penyusutan Alat pengasap 1 buah
Penyusutan Pengungkit 1 buah
Penyusutan Tong madu isi 180 liter 6 buah
Penyusutan Tong madu isi 90 liter 2 buah
Penyusutan Tong madu isi 45 liter 8 buah
Penyusutan Jurigen isi 25 liter 4 buah
Penyusutan Jurigen isi 10 liter 4 buah
Penyusutan Gudang
Penyusutan sepeda motor 1 buah
Penyusutan Timbangan 1 buah
Penyusutan Palu 1 buah
Penyusutan Saringan 3 buah
Penyusutan Topi lebah 2 buah
Penyusutan ekstraktor
Sewa Tanah
Perawatan bangunan
Bunga modal 6.5 % pertahun

2.500.000
3.000
4.000

25.000
1.250

67.500
16.250
30.000
12.500

7.500
1.200.000

400.000
5.000
3.000
3.000
8.000

125.000
5.499.000

300.000
4.096.885

8,835
0,010
0,014
0,088
0,004
0,238
0,057
0,106
0,044
0,026
4,241
1,413
0,017
0,010
0,010
0,028
0,441

19,435
1,060

14,479
Total Fixed Cost 14.306.885 50,556
2 Variable Cost

Sirup
Botol
Tutup Botol
Gaji 1 tenaga tetap @ 300.000,- x12
Gaji 5 tenaga tidak tetap @ 50.000,- x 5 x 6 kali
waktu panen
Gaji 1 penjaga kotak @ 300.000  x 6
Telepon @ 100.000,- x 12
Transportasi dan bahan bakar
Sewa medifire (6 kali panen x Rp. 200.000,-)
Listrik 50.000,- x 12
Obat-obatan

1.000.000
1.292.000

195.000
3.600.000
1.500.000

1.800.000
1.200.000
1.500.000
1.200.000

600.000
100.000

3,534
4,566
0,689

12,723
5,301

6,361
4,241
5,301
4,241
2,120
0,353

Total Variable Cost 13.987.000 49,43
Total Cost 28.293.885 100
(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010)
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Dari Tabel 3 diatas diketahui bahwa biaya tetap  Rp 14.306.885,- dan

biaya variabel dari usaha budi daya ternak lebah ini adalah Rp 13.987.000,-

dengan total biaya Rp 28.293.885,-. Bila biaya tersebut di persentasekan, maka

biaya tetap sebesar 50,556 persen dan biaya variabel persentasenya sebesar 49,43

persen. Pada tabel diatas pada biaya tetap ada 2 faktor yang menyebabkan

tingginya biaya tetap, yaitu sewa tanah dan bunga modal. Nilai sewa tanah yaitu

sebesar Rp 5.499.000,-, yang mana memiliki persentase sebesar 19,435 dan

persentase sebesar 14,479 % dari total biaya. sehingga pada biaya produksi untuk

biaya tetap yang paling besar adalah sewa tanah sebesar 19,435 %. Kemudian

pada biaya variabel nilai yg terbesar yaitu pada gaji tenaga tetap pada gaji tenaga

tetap nilainya sebesar Rp. 3.600.000,- dengan nilai persentasenya sebesar 12,723

%. Biaya produksi per botol milik bapak Sudjarmanto sebesar Rp. 21.899,29,-.
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Tabel 4. Rincian Biaya Produksi bapak Wawan selama tahun 2009.
No Uraian Jumlah

(tahun)
Persentase (%)

1 Fixed Cost
Penyusutan Setup 200 buah
Penyusutan Semprotan 2 buah
Penyusutan Sarung tangan 3 buah
Penyusutan Alat pengasap 2 buah
Penyusutan Pengungkit 2 buah
Penyusutan Tong madu isi 180 liter 12 buah
Penyusutan Tong madu isi 90 liter 5 buah
Penyusutan Tong madu isi 45 liter 10 buah
Penyusutan Jurigen isi 25 liter 8 buah
Penyusutan Jurigen isi 10 liter 10 buah
Penyusutan mobil 1 buah
Penyusutan Gudang
Penyusutan Timbangan 2 buah
Penyusutan Palu 2 buah
Penyusutan Saringan 5 buah
Penyusutan Topi lebah 3 buah
Penyusutan ekstraktor
Penyusutan medifire
Sewa Tanah
Perawatan bangunan
Bunga modal 6,5 % pertahun

6.666.666
4.000
3.000

15.000
1.500

105.000
34.375
25.000
15.000
12.500

1.500.000
900.000

7.000
4.000
3.333
9.000

200.000
50.000

9.000.000
450.000

7.367.815

13,466
0,008
0,006
0,030
0,003
0,212
0,069
0,050
0,030
0,025
3,030
1,818
0,014
0,008
0,006
0,018
0,404
0,101

18,180
0,909

14,883
Total Fixed Cost 26.373.189 53,27
2 Variable Cost

Sirup
Botol
Tutup Botol
Gaji 1 tenaga tetap @ 250.000,- x12
Gaji 15 tenaga tidak tetap @ 50.000,- x 15 x 6
kali waktu panen
Gaji 2 penjaga kotak @ 300.000 x 2 x 6 panen
Telepon @ 150.000,- x 12
Transportasi dan bahan bakar
Listrik 50.000,- x 12
Obat-obatan

3.000.000
3.406.000

525.000
3.000.000
4.500.000

3.600.000
1.800.000
2.500.000

600.000
200.000

6,060
6,880
0,106
6,060
9,090

7,272
3,636
5,050
1,212
0,404

Total Variable Cost 23.131.000 45,77
Total Cost 49.504.189 100
(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010)

Dari Tabel 4 diatas diketahui bahwa biaya tetap  Rp 26.373.189,- dan

biaya variabel dari usaha budi daya ternak lebah ini adalah Rp 23.131.000,-

dengan total biaya Rp 49.504.189,-. Bila biaya tersebut di persentasekan, maka
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biaya tetap sebesar 53,27 persen dan biaya variabel persentasenya sebesar 45,77

persen. Sewa tanah sebesar Rp 9.000.000,- memiliki persentase sebesar 18,180

persen dari total biaya, sehingga pada biaya produksi khususnya pada biaya tetap

yang paling besar adalah sewa tanah yaitu 18,180 %. Biaya produksi per botol

bapak Wawan sebesar Rp. 14.534,40,-.

Dari tabel 3 dan 4 diketahui bahwa bapak Wawan memiliki biaya produksi

terbesar daripada bapak Sudjarmanto yaitu dengan nilai Rp. 49.504.189,-. Hal ini

dikarenakan tingginya nilai sewa tanah pada bapak Wawan, penyebab tingginya

sewa tanah karena lahan yang digunakan untuk sewa tanah lebih luas daripada

bapak Sudjarmanto. Luasnya lahan dikarenakan banyaknya jumlah setup lebah

yang dimiliki bapak Wawan yaitu 200 setup, sedangkan bapak Sudjarmanto hanya

60 setup. Tingginya biaya sewa tanah sangat berpengaruh terhadap kenaikan biaya

produksi yang dikeluarkan bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan.

4.7 Penerimaan

Penerimaan hasil utama (output) dari usaha ternak budi daya ternak lebah

ini  adalah madu, yang kemudian dijual pada pada pelanggannya, sehingga

menghasilkan sejumlah uang. Menurut Soedarsono (1983), nilai penerimaan

usaha tani didefinisikan sebagai nilai uang yang diterima dari hasil penjualan

produksi yaitu besarnya jumlah produksi dikalikan harga jual hasil produksi.
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Tabel 5. Jumlah Penerimaan Peternakan bapak Sudjarmanto dan bapak
Wawan selama tahun 2009.

Jenis Madu Jumlah
(botol)

Harga
perbotol

(Rp)

Bapak
Sudjarmant

o (Rp)

Persentase
(%)

Jumlah
(botol)

Harga
perbotol

(Rp)

Bapak
Wawan (Rp)

Persentase
(%)

Madu
Randu

821 40.000 32.840.000 54,47 2066 35.000 72.310.000 52,85

Madu Kopi 317 55.000 17.435.000 28,92 918 45.000 41.310.000 30,19

Madu
Klengkeng

154 65.000 10.010.000 16,60 422 55.000 23.210.000 16,96

Total 1292 60.285.000 100 3406 136.830.000 100

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010)

Penerimaan kedua peternak berasal dari madu randu, madu kopi, dan

madu klengkeng selama satu tahun pada bulan mei sampai bulan oktober. Panen

madu randu terjadi pada  bulan Mei sampai Juni, untuk bapak Sudjarmanto panen

randu terjadi 3 kali panen menghasilkan 821 botol madu randu, sedangkan bapak

Wawan panen randu juga terjadi 3 kali panen menghasilkan 2066 botol madu

randu. Panen madu kopi terjadi pada bulan Juli sampai Agustus, untuk bapak

Sudjarmanto terjadi 2 kali panen madu kopi menghasilkan 317 botol madu kopi,

sedangkan bapak Wawan terjadi 2 kali juga panen madu kopi menghasilkan 918

botol madu kopi. Kemudian panen madu klengkeng terjadi pada bulan September

sampai Oktober, untu bapak Sudjarmanto panen klengkeng terjadi 1 kali

menghasilkan 154 botol madu klengkeng, dan untuk bapak Wawan terjadi 1 kali

juga panen madu klengkeng menghasilkan 422 botol madu klengkeng.

Jumlah penerimaan madu randu bapak Sudjarmanto sebesar Rp.

32.840.000,-, bapak Wawan sebesar Rp. 72.310.000,-. Pada madu kopi

penerimaan bapak Sudjarmanto sebesar Rp. 17.435.000,-, sedang bapak Wawan

sebesar Rp. 41.310.000,-. Dan penerimaan madu klengkeng bapak Sudjarmanto

sebesar Rp. 10.010.000,-, sedang bapak Wawan sebesar Rp. 23.210.000,-. Pada
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tabel 5 diatas diketehui bahwa total penerimaan madu bapak Sudjarmanto sebesar

Rp. 60.285.000,- dan bapak Wawan sebesar Rp. 136.830.000,-. Jumlah

penerimaan terbesar yaitu pada bapak Wawan sebesar Rp. 136.830.000,-. Hal ini

dikarenakan jumlah setup bapak Wawan lebih banyak daripada bapak

Sudjarmanto, sehingga hasil panen yang didapat bapak Wawan lebih banyak.

Jumlah setup bapak wawan sebanyak 200 setup sedangkan bapak Sudjarmanto

sebesar 60 setup. Pada kedua peternak tersebut jumlah penerimaan madu randu

sangat berpengaruh terhadap kenaikan jumlah penerimaan. Persentase madu randu

bapak Sudjarmanto sebesar 54,47 % sedangkan bapak Wawan sebesar 52,85 %,

banyaknya jumlah panen madu randu dikarenakan madu randu adalah maskot atau

primadona madu. Yang mana jumlah nektar randu yang banyak melebihi nektar

kopi dan klengkeng, sehingga harganya lebih murah dibandingkan kopi dang

klengkeng.

Sedangkan harga madu yang termahal yaitu pada madu klengkeng, hal ini

dikarenakan jumlah nektar  klengkeng yang sedikit dibandingkan nektar randu

dan kopi. Rincian penerimaan dapat dilihat pada lampiran 6.

4.8 Keuntungan

Laba adalah yaitu hasil pengurangan dari total penerimaan (total revenue)

dengan total biaya (total cost), usaha dikatakan menguntungkan apabila total

penerimaan lebih besar dari pada total biaya dan dikatakan rugi bila sebaliknya.

(Riyanto, 1993).
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Tabel 6. Jumlah Pendapatan Peternakan bapak Sudjarmanto dan bapak
Wawan selama tahun 2009.

Penerimaan (Rp) Biaya Keuntungan (Rp)

Bapak
Sudjarmanto

60.285.000 28.293.885 31.991.115

Bapak Wawan 136.830.000 49.504.189 87.325.811

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010)

Tabel 6 menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh selama 1 tahun.

Pada peternakan bapak Sudjarmanto pendapatan yang diterima selama 1 tahun

sebesar Rp 31.991.115,-, sedangkan pada bapak Wawan sebesar Rp 87.325.811,-.

Pada tabel 6 diatas terlihat bahwa pendapatan terbesar pada bapak Wawan. Hal

tersebut dikarenakan jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah biaya,

besarnya penerimaan disebabkan jumlah setup lebah yang dimiliki bapak Wawan

lebih banyak sehingga menghasilkan panen madu yang banyak, tingginya panen

madu menyebabkan besarnya penerimaan yang didapatkan. Jumlah setup bapak

Wawan sebanyak 200 setup sedangkan pada bapak Sudjarmanto hanya 60 setup.

Sehingga semakin banyak setup yang dimiliki peternak lebah madu semakin

banyak pula hasil keuntungan yang diperoleh. Suatu usaha dikatakan untung

apabila penerimaan lebih besar daripada pengeluaran dan dikatakan rugi jika

penerimaan kurang dari pengeluaran. Usaha peternakan lebah madu bapak

Sudjarmanto dan bapak Wawan jumlah penerimaannya dapat menutup biaya

produksi maka usaha kedua peternak diatas dinyatakan menguntungkan.

Perhitungan keuntungan peternakan lebah madu kedua peternak selama 1 tahun

dapat dilihat pada lampiran 7.
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4.9 Efisiensi Usaha

Efisiensi usaha dapat pula digunakan untuk menilai kelayakan usaha tani,

salah satunya adalah melalui “ Receipts per Rupiah Expense” 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 Ratio (Return Cost

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

Tabel 7. Jumlah R/C Ratio Peternakan bapak Sudjarmanto dan bapak
Wawan selama tahun 2009.

Total Penerimaan
(Rp)

Total Biaya (Rp) R/C Ratio

Bapak
Sudjarmanto

60.285.000 28.293.885 2,1

Bapak Wawan 136.830.000 49.504.189 2,7

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010)

Pada tabel 7 diatas nilai R/C Ratio bapak Sudjarmanto sebesar 2,1 artinya

setiap 1,00 yang diinvestasikan peternak lebah madu akan memperoleh

penerimaan sebesar Rp 2,1. Sedangkan nilai R/C Ratio bapak Wawan sebesar 2,7

artinya setiap 1,00 yang diinvestasikan peternak lebah madu akan memperoleh

penerimaan sebesar Rp 2,7. Berdasarkan tabel 7 diketahui R/C Ratio terbesar

adalah bapak Wawan dengan nilai 2,7. Hal ini dikarenakan total penerimaan

bapak wawan lebih besar daripada bapak Sudjarmanto, sehingga semakin besar

total penerimaan maka semakin besar pula nilai R/C Ratio suatu usahanya.

Besarnya penerimaan bapak Wawan dipengaruhi oleh banyaknya hasil panen

yang didapat, banyaknya hasil panen tersebut dikarenakan banyaknya jumlah

setup lebah yang dimiliki bapak Wawan daripada bapak Sudjarmanto, sehingga

besarnya penerimaan sangat dipengaruhi banyaknya jumlah setup yang dimiliki.

Nilai R/C Ratio kedua peternak jumlahnya lebih dari satu semua, hal ini
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menunjukkan bahwa usaha peternakan lebah madu bapak Sudjarmanto dan bapak

Wawan menguntungkan dan layak untuk dijalankan dan dikembangkan.

Perhitungan R/C Ratio dapat dilihat pada lampiran 8.

4.10 Rentabilitas

Usaha peternakan memiliki beberapa analisis antara lain yaitu rentabilitas

adalah perbandingan antara laba dengan modal yang menghasilkan laba tersebut.

Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba

selama periode tertentu (Riyanto, 1999). Rentabilitas dari suatu perusahaan diukur

dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara

produktif, dengan demikian dari suatu perusahaan dapat diketahui dengan

memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan

jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.

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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Tabel 8. Jumlah Rentabilitas Peternakan bapak Sudjarmanto dan bapak
Wawan selama tahun 2009.

Pendapatan/Laba
(Rp)

Modal
(Rp)

Rentabilitas
(%)

Bapak
Sudjarmanto

31.991.115 63.029.000 50,75

Bapak Wawan 87.325.811 113.351.000 77

(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010)

Hasil penghitungan rentabilitas ekonomi dilakukan tiap tahunnya hal ini

memudahkan dalam penghitungan modal yang ditanam pada usaha yang

dijalankan. Pada tabel 8 nilai rentabilitas usaha peternakan lebah madu bapak

Sudjarmanto sebesar 50,75 % yang artinya usaha peternakan lebah madu bapak

Sudjarmanto tergolong dalam kategori rendah. Sedangkan nilai rentabilitas bapak

Wawan sebesar 77 % yang artinya usaha peternakan lebah madu bapak Wawan

tergolong kategori baik. Berdasarkan tabel 8 nilai rentabilitas tertinggi adalah

bapak Wawan sebesar 77 %. Hal ini dikarenakan tingginya pendapatan bapak

Wawan dibanding bapak Sudjarmanto, sehingga semakin tinggi pendapatan yang

diterima maka semakin tinggi kenaikan rentabilitas usaha tersebut. Perhitungan

nilai rentabilitas masing-masing peternak dapat dilihat pada lampiran 9.

4.11 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).
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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).

Tabel 9. Nilai BEP Peternakan bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan
selama tahun 2009.

Nama
Peternak

Biaya
Total
(Rp)

Jumlah
Madu
(Botol)

Harga
Madu
(Rp)

BEP
Hasil

(Botol)

BEP
Harga
(Rp)

Bapak
Sudjarmanto

28.293.885 1292 46.660,22 606 21.899,29

Bapak wawan 49.504.189 3406 40.173,22 1232 14.534,40
(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010)

Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa pada bapak Sudjarmanto nilai

BEPhasil sebesar 606 botol dan BEPharga sebesar Rp. 21.899,29,-, artinya

peternakan lebah madu bapak Sudjarmanto akan mengalami titik impas (itdak

untung dan tidak rugi) apabila mampu menjual madu sebnayak 606 botol dan

harga jual madu perbotol sebesar Rp. 21.899,29,-. Sedangkan pada bapak wawan

nilai BEPhasil sebanyak 1232 botol dan nilai BEPharga sebesar Rp. 14.534,40,-,

artinya peternakan lebah madu bapak wawan akan mengalami titik impas (tidak

naik dan tidak turun) apabila mampu menjual madu sebanyak 1232 botol dan

harga jual madu perbotol sebesar Rp. 14.534,40,-

Nilai BEPhasil terbesar pada tabel diatas adalah nilai BEPhasil bapak

Wawan dengan nilai BEP sebanyak 1232 botol sedangkan nilai BEP terkecil yaitu

pada bapak Sudjarmanto sebanyak 606 botol. Nilai BEPharga terbesar adalah

bapak bapak Sudjarmanto dengan nilai BEP Rp. 21.899,29,- sedangkan nilai

BEPharga terkecil adalah bapak Wawan dengan nilai BEP Rp. 14.534,40,-.
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Menurut Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa, break event point ini

dapat berubah sesuai dengan harga produk atau jumlah hasil jualnya. Bila harga

produk turun, agar terjadi break event point maka hasil harus lebih tinggi dan

sebaliknya. Perhitungan nilai BEP dapat dilihat pada lampiran 10.

4.12 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 (Prawirakusumo, 1990). Payback period

(PBP) dari suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan

agar dana yang tertanam dalam suatu investasi dapat diperoleh kembali

seluruhnya.

Tabel 10. Jumlah Payback Period Peternakan lebah madu bapak
Sudjarmanto dan bapak Wawan selama tahun 2009.

Modal (Rp) Pendapatan/Laba
(Tahun)

Payback Period
(Tahun)

Bapak
Sudjarmanto

63.029.000 31.991.115 1,97

Bapak Wawan 113.351.000 87.325.811 1,3
(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2010)

Tabel 10 menunjukkan bahwa payback period bapak Sudjarmanto sebesar

1,97 yang artinya modal yang ditanam akan kembali dalam jangka waktu 1 tahun

11 bulan. Sedangkan payback period bapak Wawan sebesar 1,3 yang artinya

modal yang ditanam akan kembali dalam jangka waktu 1 tahun 3 bulan.

Berdasarkan perhitungan payback period diatas tersebut dapat diketahui bahwa

nilai payback period terkecil adalah bapak wawan dengan nilai 1,3 sedangkan
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nilai payback period terbesar adalah bapak Sudjarmanto dengan nilai 1,97.

Semakin kecil nilai payback period semkain cepat modal yang ditanam akan

kembali. Hal ini dikarenakan tingginya pendapatan yang diterima akan

mempengaruhi kecilnya nilai pacback period usaha tersebut. Perhitungan nilai

PBP kedua peternak dapat dilihat pada lampiran 11.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dapat

disimpulkan bahwa :

1. Nilai Biaya produksi, penerimaan, dan keuntungan usaha peternakan lebah

madu bapak Sudjarmanto adalah Rp 28.293.885,-, Rp 60.285.000,-, Rp

31.991.115,-. Sedangkan bapak Wawan adalah Rp 49.504.189,-, Rp

136.830.000,-, Rp 87.325.811,-.

2. Nilai R/C Ratio bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan sebesar 2,1 dan 2,7,

kemudian nilai rentabilitas bapak Sudjarmanto sebesar 50,75 %, bapak

Wawan sebesar 77 %, nilai BEPhasil dan BEPharga bapak Sudjarmanto

sebesar 606 botol dan Rp. 21.899,29,-, sedangkan bapak Wawan sebesar

1232 botol dan Rp. 14.534,40,-, dan nilai Payback Period bapak

Sudjarmanto 1 tahun 11 bulan, sedangkan bapak Wawan 1 tahun 3 bulan.

3. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa peternakan bapak Sudjarmanto dan

bapak Wawan layak untuk dikembangkan. Namun hasil peternakan bapak

Wawan lebih bagus daripada bapak Sudjarmanto.

.
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5.2 Saran

1. Peternak hendaknya melakukan recording (penjualan madu dan biaya

produksi), karena akan mempermudah dalam pengontrolan usaha.

2. Hendaknya peternakan bapak Sudjarmanto melakukan penambahan jumlah

populasi koloni agar mendapatkan keuntungan yang lebih baik.
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Lampiran 1. Identitas Peternak.

No Nama Jenis
Kelamin

Umur Pendidikan
Terakhir

Jumlah
pegawai

Pekerjaan
utama

Pekerjaan
sampingan

1 Sudjarmanto Laki-laki 37 S1 1 Dinas
Pertanian

Ternak lebah madu

2 Wawan Laki-laki 28 SMA 1 Ternak lebah
madu

Bisnis kayu dan
makelar barang
elektronik dan
kendaraan bermotor
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Lampiran 2. Peralatan, Perlengkapan, Setup dan Inventaris Peternakan bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan.

Bangunan, Kendaraan dan Setup bapak Sudjarmanto

No Jenis
Harga Beli

Awal

Harga
Beli

Akhir
Jumlah

Umur
Teknis Total harga

Penyusutan
per tahun

1 Gudang 24.000.000 0 1 20 24.000.000 1.200.000
2 Sepeda motor 8.000.000 0 1 20 8.000.000 400.000
3 Setup 250.000 0 60 6 15.000.000 2.500.000

Total 47.000.000 4.100.000

Peralatan dan Perlengkapan bapak Sudjarmanto
No

Jenis
Harga Beli

Awal

Harga
Beli

Akhir
Jumlah

Umur
Tekni

s
Total harga

Penyusutan
per tahun

1 Sarung tangan 10.000 0 2 5 20.000 4.000

2 Semprotan 15.000 0 1 5 15.000 3.000

3 Topi Lebah 20.000 0 2 5 40.000 8.000

4 Alat pengasap 25.000 0 2 2 50.000 25.000

5 Pengungkit larva 5.000 0 1 4 5.000 1.250

6
Tong madu isi 180 liter
Tong madu isi 90 liter
Tong madu isi 45 liter

90.000
65.000
30.000

0
0
0

6
2
8

8
8
8

540.000
130.000
240.000

67.500
16.250
30.000

7 Jurigen isi 25 liter 25.000 0 4 8 100.000 12.500

8 Jurigen isi 10 liter 15.000 0 4 8 60.000 7.500

9 Palu 15.000 0 1 5 15.000 3.000

10 Timbangan 50.000 0 1 10 50.000 5.000

11 Saringan 5.000 0 3 3 15.000 3.000

12 ekstraktor 1.250.000 0 1 10 1.250.000 125.000

Total 2.530.000 311.000
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Bangunan, Kendaraan dan Setup bapak Wawan

No Jenis
Harga Beli

Awal

Harga
Beli

Akhir
Jumlah

Umur
Teknis Total harga

Penyusutan
per tahun

1 Gudang 18.000.000 0 1 20 18.000.000 900.000
2 Mobil 30.000.000 0 1 20 30.000.000 1.500.000
3 Setup 200.000 0 200 6 40.000.000 6.666.666

Total 83.000.000 9.066.666

Peralatan dan Perlengkapan bapak Wawan
No

Jenis
Harga Beli

Awal

Harga
Akhir
Beli

Jumlah
Umur
Tekni

s
Total harga

Penyusutan
per tahun

1 Sarung tangan 5.000 0 3 5 15.000 3.000

2 Semprotan 10.000 0 2 5 20.000 4.000

3 Topi Lebah 15.000 0 3 5 45.000 9.000

4 Alat pengasap 15.000 0 2 2 30.000 15.000

5 Pengungkit larva 3.000 0 2 4 6.000 1.500

6
Tong madu isi 180 liter
Tong madu isi 90 liter
Tong madu isi 45 liter

70.000
55.000
20.000

0
0
0

12
5

10

8
8
8

840.000
275.000
200.000

105.000
34.375
25.000

7 Jurigen isi 25 liter 15.000 0 8 8 120.000 15.000

8 Jurigen isi 10 liter 10.000 0 10 8 100.000 12.500

9 Palu 10.000 0 2 5 20.000 4.000

10 Timbangan 35.000 0 2 10 70.000 7.000

11 Saringan 2.000 0 5 3 10.000 3.333

12 Ekstraktor 1.000.000 0 2 10 2.000.000 200.000

13 Medifire 500.000 0 1 10 500.000 50.000

Total 4.251.000 488.708

Keterangan : Penyusutan = (harga awal-harga akhir) / masa pakai(tahun)
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Lampiran 3. Modal Usaha Peternakan bapak Sudjarmanto dan bapak
Wawan.

Modal Usaha bapak Sudjarmanto
Jumlah modal Jumlah (Rp)

Modal Tetap Setup lebah 60 buah 15.000.000
Gudang 24.000.000
Peralatan dan
perlengkapan

2.530.000

Sewa tanah 5.499.000
Kendaraan 8.000.000

Jumlah modal tetap 55.029.000
Modal Tidak Tetap Sirup 1.000.000

Listrik @ 50.000 x 12 600.000
Telepon @ 100.000 x 12 1.200.000
Tenaga kerja 1 orang
300.000 x12

3.600.000

Transportasi dan bahan
bakar

1.500.000

Obat-obatan 100.000

Jumlah Modal Tidak Tetap 8.000.000
Total 63.029.000
Bunga Modal 6,5 % pertahun 4.096.885

Modal Usaha bapak Wawan
Jumlah modal Jumlah (Rp)

Modal Tetap Setup lebah 200 buah 40.000.000
Gudang 18.000.000
Peralatan dan
perlengkapan

4.251.000

Sewa tanah 9.000.000
Kendaraan pick up 30.000.000

Jumlah modal tetap 101.251.000
Modal Tidak Tetap Sirup 3.000.000

Listrik @ 50.000 x 12 600.000
Telepon @ 150.000 x 12 1.800.000
Tenaga kerja 1 orang
250.000 x12

3.000.000

Transportasi dan bahan
bakar

3.500.000

Obat-obatan 200.000

Jumlah Modal Tidak Tetap 12.100.000
Total 113.351.000
Bunga Modal 6.5 % pertahun 7.367.815
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Lampiran 4. Biaya Produksi Peternakan bapak Sudjarmanto dan bapak
Wawan selama tahun 2009.

Rincian Biaya Produksi Peternakan bapak Sudjarmanto
No Uraian Jumlah (Rp) Persentase (%)

1 Fixed Cost
Penyusutan Setup 60 buah
Penyusutan Semprotan 1 buah
Penyusutan Sarung tangan 2 buah
Penyusutan Alat pengasap 1 buah
Penyusutan Pengungkit 1 buah
Penyusutan Tong madu isi 180 liter 6 buah
Penyusutan Tong madu isi 90 liter 2 buah
Penyusutan Tong madu isi 45 liter 8 buah
Penyusutan Jurigen isi 25 liter 4 buah
Penyusutan Jurigen isi 10 liter 4 buah
Penyusutan Gudang
Penyusutan sepeda motor 1 buah
Penyusutan Timbangan 1 buah
Penyusutan Palu 1 buah
Penyusutan Saringan 3 buah
Penyusutan Topi lebah 2 buah
Penyusutan ekstraktor
Sewa Tanah
Perawatan bangunan
Bunga modal 6.5 % pertahun

2.500.000
3.000
4.000

25.000
1.250

67.500
16.250
30.000
12.500

7.500
1.200.000

400.000
5.000
3.000
3.000
8.000

125.000
5.499.000

300.000
4.096.885

8,835
0,010
0,014
0,088
0,004
0,238
0,057
0,106
0,044
0,026
4,241
1,413
0,017
0,010
0,010
0,028
0,441

19,435
1,060

14,479
Total Fixed Cost 14.306.885 50,556
2 Variable Cost

Sirup
Botol
Tutup Botol
Gaji 1 tenaga tetap @ 300.000,- x12
Gaji 5 tenaga tidak tetap @ 50.000,- x 5 x 6 kali
waktu panen
Gaji 1 penjaga kotak @ 300.000  x 6
Telepon @ 100.000,- x 12
Transportasi dan bahan bakar
Sewa medifire (6 x 200.000)
Listrik 50.000,- x 12
Obat-obatan

1.000.000
1.292.000

195.000
3.600.000
1.500.000

1.800.000
1.200.000
1.500.000
1.200.000

600.000
100.000

3,534
4,566
0,689

12,723
5,301

6,361
4,241
5,301
4,241
2,120
0,353

Total Variable Cost 13.987.000 49,43
Total Cost 28.293.885 100
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Rincian Biaya Produksi Peternakan bapak Wawan selama tahun 2009.
No Uraian Jumlah (Rp) Persentase (%)

1 Fixed Cost
Penyusutan Setup 200 buah
Penyusutan Semprotan 2 buah
Penyusutan Sarung tangan 3 buah
Penyusutan Alat pengasap 2 buah
Penyusutan Pengungkit 2 buah
Penyusutan Tong madu isi 180 liter 12 buah
Penyusutan Tong madu isi 90 liter 5 buah
Penyusutan Tong madu isi 45 liter 10 buah
Penyusutan Jurigen isi 25 liter 8 buah
Penyusutan Jurigen isi 10 liter 10 buah
Penyusutan mobil 1 buah
Penyusutan Gudang
Penyusutan Timbangan 2 buah
Penyusutan Palu 2 buah
Penyusutan Saringan 5 buah
Penyusutan Topi lebah 3 buah
Penyusutan ekstraktor
Penyusutan medifire
Sewa Tanah
Perawatan bangunan
Bunga modal 6.5 % pertahun

6.666.666
4.000
3.000

15.000
1.500

105.000
34.375
25.000
15.000
12.500

1.500.000
900.000

7.000
4.000
3.333
9.000

200.000
50.000

9.000.000
450.000

7.367.815

13,466
0,008
0,006
0,030
0,003
0,212
0,069
0,050
0,030
0,025
3,030
1,818
0,014
0,008
0,006
0,018
0,404
0,101

18,180
0,909

14,883
Total Fixed Cost 26.373.189 53,27
2 Variable Cost

Sirup
Botol
Tutup Botol
Gaji 1 tenaga tetap @ 250.000,- x12
Gaji 15 tenaga tidak tetap @ 50.000,- x 15 x 6
kali waktu panen
Gaji 2 penjaga kotak @ 300.000 x 2 x 6
Telepon @ 150.000,- x 12
Transportasi dan bahan bakar
Listrik 50.000,- x 12
Obat-obatan

3.000.000
3.406.000

525.000
3.000.000
4.500.000

3.600.000
1.800.000
2.500.000

600.000
200.000

6,060
6,880
0,106
6,060
9,090

7,272
3,636
5,050
1,212
0,404

Total Variable Cost 23.131.000 45,77
Total Cost 49.504.189 100
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Lampiran 5. Perhitungan Botol dan Tutup Botol Peternakan bapak
Sudjarmanto dan bapak Wawan selama tahun 2009.

1. Perhitungan Botol dan Tutup Botol Madu Peternakan bapak Sudjarmanto

1. Panen Randu I =  249 kg
Panen Randu I =  261 kg
Panen Randu III = 237 kg +

=  747 kg: 10
=  74,7 x 11
=  821,7botol   = 821 botol

2. Panen Kopi I =  150 kg
Panen Kopi II = 139 kg  +

=  289 kg : 10
= 28,9 x 11
=  317,9 botol = 317 botol

3. Panen Klengkeng I =  140 kg
= 14kg : 10
= 14 x 11
= 154 botol

-Total Biaya Botol (@ 1000,- rupiah)
1. Randu =  821 821
2. Kopi =  317                 317
3. klengkeng =  154 154 +

=   1292 botol x 1000
=  Rp 1.292.000,-

-Total Biaya Tutup Botol (  isi 100 @ 15.000,- )
Biaya Tutup botol = Jumlah total botol x 15.000

100

=  1292         1300 : 100 = 13
=  13 x 15.000
=  Rp 195.000,-
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2. Perhitungan Botol dan Tutup Botol Madu Peternakan bapak Wawan
selama tahun 2009.

1. Panen Randu I =  635 kg
Panen Randu II =  653 kg
Panen Randu III = 591 kg +

=  1879 kg : 10
=  187,9  x 11
=  2066,9 botol    = 2066 botol

2. Panen Kopi I =  375 kg
Panen Kopi II = 460 kg  +

= 835 kg : 10
= 83,5 x 11
= 918,5 botol = 918 botol

3. Panen Klengkeng I = 384 kg
= 38,4 kg : 10
= 38,4 x 11
= 422,4 botol = 422 botol

-Total Biaya Botol (@ 1000,- rupiah)
1. Randu =  2066 botol             2066
2. Kopi =  918 botol               918
3. klengkeng =  422 botol 422 +

=   3406 botol x 1000
= Rp 3.406.000,-

-Total Biaya Tutup Botol (  isi 100 @ 15.000,- )
Biaya Tutup botol =  3406         3500  : 100 = 35

= 35 x 15.000
= Rp 525.000,-
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Lampiran 6. Penerimaaan Peternakan bapak Sudjarmanto dan bapak
Wawan selama tahun 2009.

1. Penerimaan Penjualan madu isi 650 ml Peternakan bapak Sudjarmanto
1. Randu = 821 x Rp. 40.000,-

= Rp 32.840.000
2. Kopi = 317 x Rp. 55.000,-

= Rp 17.435.000
3. Klengkeng = 154 x Rp. 65.000,-

= Rp 10.010.000

Total Penerimaan    = Rp 60.285.000,-

2. Penerimaan Penjualan madu isi 650 ml Peternakan dan bapak Wawan
1. Randu =  2066  x Rp. 35.000,-

= Rp. 72.310.000,-
2. Kopi =  918  x Rp. 45.000,-

= Rp. 41.310.000,-
3. Klengkeng = 422  x Rp. 55.000,-

= Rp. 23.210.000,-

Total Penerimaan   = Rp 136.830.000,-
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Lampiran 7. Keuntungan/Laba Peternakan bapak Sudjarmanto dan bapak
Wawan selama tahun 2009.

1. Pendapatan / Keuntungan Peternakan bapak Sudjarmanto
Laba / keuntungan = Total Penerimaan – Total Biaya

= Rp. 60.285.000.- – Rp. 28.293.885,-
= Rp. 31.991.115,-

2. Pendapatan / Keuntungan Peternakan bapak Wawan
Laba / keuntungan = Total Penerimaan – Total Biaya

= Rp. 136.830.000,- – Rp. 49.504.189,-
= Rp. 87.325.811,-
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Lampiran 8. Efisiensi Usaha / R/C Ratio Peternakan bapak Sudjarmanto dan
bapak Wawan selama tahun 2009.

1. RC Ratio / Efisiensi Usaha Peternakan bapak Sudjarmanto
RC Ratio = R/C

= Penerimaan / Total Biaya
= Rp. 60.285.000,- / Rp. 28.293.885,-
= 2,1

2. RC Ratio / Efisiensi Usaha Peternakan  bapak Wawan
RC Ratio = R/C

= Penerimaan / Total Biaya
= Rp. 136.830.000,- / Rp. 49.504.189,-

= 2,7
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Lampiran 9. Rentabilitas Peternakan bapak Sudjarmanto dan bapak
Wawan selama tahun 2009.

1. Rentabilitas Peternakan bapak Sudjarmanto
Rentabilitas = Laba/Modal x 100 %

= Rp. 31.991.115,- / Rp. 63.029.000,- x 100%
= 50,75 %

2. Rentabilitas Peternakan bapak Wawan
Rentabilitas = Laba/Modal x 100 %

= Rp. 87.325.811,- / Rp. 113.351.000,- x 100 %
= 77 %
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Lampiran 10. BEP peternakan bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan
selama tahun 2009.

BEP(hasil) = Biaya Total / harga Output

BEP(harga) = Biaya Total / Produksi

1. BEP bapak Sudjarmanto

Jumlah madu 1 tahun = 1292 botol
- BEP(harga) perbotol 1 tahun = Total biaya / Jumlah madu (botol)

= Rp. 28.293.885 / 1292 botol
= Rp. 21.899,29,- (artinya peternak lebah

madu akan mengalami titik impas (tidak
untung dan tidak rugi) apabila mampu
menjual madu per botol sebesar Rp.
21.899,29,-

1292 botol madu = Rp 60.285.000,-
Harga perbotol madu = Rp. 46.660,22,-

- BEP(hasil) botol 1 tahun = Total biaya / Harga madu per botol
= Rp. 28.293.885,- / Rp. 46.660,22,-
= 606,38
= 606 (peternak lebah madu akan mengalami titik

impas (tidak untung dan tidak rugi) apabila
mampu menjual 606 botol madu selama 1 tahun.

2. BEP bapak Wawan

Jumlah madu 1 tahun = 3406 botol
- BEP(harga) perbotol 1 tahun = Total biaya / Jumlah madu (botol)

= Rp. 49.504.189,- / 3406 botol
= Rp. 14.534,40,- (artinya peternak lebah

madu akan mengalami titik impas (tidak
untung dan tidak rugi) apabila mampu
menjual madu per botol sebesar Rp.
14.534,40,-

3406 botol madu = Rp 136.830.000,-
Harga perbotol madu = Rp. 40.173,22,-

- BEP(hasil) botol 1 tahun = Total biaya / Harga madu per botol
= Rp. 49.504.189,- / Rp. 40.173,22,-
= 1232,27
= 1232 (artinya peternak lebah madu akan

mengalami titik impas (tidak untung dan tidak
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rugi) apabila mampu menjual 606 botol madu
selama 1 tahun.
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Lampiran 11. Payback Period (PBP) Peternakan bapak Sudjarmanto dan
bapak Wawan selama tahun 2009.

1. Pay back Periode Peternakan bapak Sudjarmanto
PBP = Modal / laba

= Rp. 63.029.000,- / Rp.31.991.115,-
= 1,97 tahun

2. Pay back Periode Peternakan bapak Wawan
PBP = Modal / laba

= Rp. 113.351.000 / Rp. 87.325.811,-
= 1,3 tahun
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Lampiran 12. Data Hasil Panen Madu Peternakan bapak Sudjarmanto dan
bapak Wawan selama tahun 2009.

Panen peternak bapak Sudjarmanto 1 tahun mencapai 1176 kg.

Panen peternak bapak Wawan 1 tahun mencapai 3098 kg.

Dalam proses pengemasan 10 Kg madu rata-rata dikemas menjadi 11 Botol madu

dengan isi 650 ml.

Musim bagi lebah terbagi menjadi 2 antara lain:

 Masa Paceklik mulai bulan November – April (disebabkan hujan sehingga

lebah tidak dapat mencari madu dan tepung sari rontok akibat hujan.)

 Masa Panen mulai bulan Mei - Oktober.

Data hasil panen madu tahun 2009.

 Peternakan bapak Sudjarmanto Mei – Juni menghasilkan madu 747 kg.

 Kopi pada bulan Juli – Agustus menghasilkan 289 kg.

 Klengkeng bulan September – Oktober menghasilkan 140 kg.

 Peternakan bapak Wawan Randu pada bulan Mei – Juni menghasilkan

madu 1879 kg.

 Kopi pada bulan Juli – Agustus menghasilkan 835 kg.

 Klengkeng bulan September – Oktober menghasilkan 384 kg.

Perbedaan madu randu, klengkeng dan kopi :

1. Madu Randu : warnanya terang seperti minyak kelapa, rasanya manis keasam-
asaman, hal ini dikarenakan madu randu banyak mengandung
asam amino.
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2. Madu Klengkeng : warnanya gelap kecoklat-coklatan, baunya harum seperti
klengkeng kemudian rasanya manis sekali

3. Madu Kopi : warnya hitam, baunya seperti kopi kemudian rasanya manis tapi
tak semanis madu klengkeng dan memiliki efek berkebalikan dari
sifat kopi yang membuat orang tahan kantuk.
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Lampiran 13. Perhitungan Sewa Tanah, Transportasi dan Bahan Bakar
bapak Sudjarmanto dan bapak Wawan.

1. Perhitungan sewa tanah, transportasi dan bahan bakar bapak
Sudjarmanto.

-) Sewa tanah angon:
- pasuruan = (400.000 : 3) + 5.000 x 60 = Rp. 433.000,-

- kawi        = (400.000 : 3) + 5.000 x 60 = Rp. 433.000,-

- Tumpang = (400.000 : 3) + 5.000 x 60 = Rp. 433.000,- +

= Rp. 1.299.9000,-

-) Sewa Tanah gudang = 350.000 x 12 = Rp. 4.200.000,- +

Total = Rp. 5.499.000,-

-) Transportasi: - pasuruan = Rp. 500.000,-

- kawi = Rp. 500.000,-

- Tumpang = Rp. 500.000,- +

= Rp. 1.500.000,- : 3

= Rp. 500.000,-

-) Bahan bakar = Rp. 1.000.000,- +

Total = Rp. 1.500.000,-
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2. Perhitungan sewa tanah, transportasi dan bahan bakar bapak
Wawan

-) Sewa tanah angon:
- pasuruan = Rp. 400.000,- +5.000 x 200 = Rp. 1.400.000,-

- kawi        = Rp. 400.000,- +5.000 x 200 = Rp. 1.400.000,-

- Tumpang = Rp. 400.000,- +5.000 x 200 = Rp. 1.400.000,- +

= Rp. 4.200.000,-

-) Sewa Tanah gudang = Rp. 400.000,- x 12 = Rp. 4.800.000,- +

Total = Rp. 9.000.000,-

-) Transportasi: - pasuruan = Rp. 500.000,-

- kawi = Rp. 500.000,-

- Tumpang = Rp. 500.000,- +

= Rp. 1.500.000,-

= Rp. 1.500.000,-

-) Bahan bakar = Rp. 2.000.000,- +

Total = Rp. 3.500.000,-
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Lampiran 14. Daftar Anggota Paguyuban Usaha Ternak Lebah Madu di
Kecamatan Tumpang.

No Nama Peternak Jumlah
Setup

1 Supoyo 170
2 Hj. Suwito 125
3 Tukino 170
4 Arcip 170
5 Nursalam 100
6 Asnan 50
7 Wawan 200
8 Sugianto 45
9 Wiyono 100
10 Marui 75
11 Sudjarmanto 60
12 Isnanto 50

Pengelompokkan Kepemilikan Jumlah Setup

1. Kelompok I Kepemilikan Jumlah Setup 1 sampai 100

No Nama Peternak Jumlah
Setup

1 Sugianto 45
2 Isnanto 50
3 Asnan 50
4 Sudjarmanto 60
5 Marui 75
6 Wiyono 100
7 Nursalam 100

2. Kelompok II Kepemilikan Jumlah Setup 101 sampai 200

No Nama Peternak Jumlah
Setup

1 Hj. Suwito 125
2 Tukino 170
3 Supoyo 170
4 Arcip 170
5 Wawan 200
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Lampiran 15. Dokumentasi Foto Penelitian Analisa Peternakan Lebah Madu

1. Gambar Setup, Rumah Lebah, dan Kamar Madu / Sisir.

2. Gambar Extractor.
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3. Gambar Tong Madu

4. Gambar Medifire
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