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FINANCIAL ANALYSIS OF DAIRY CATTLE UNIT IN UD. HADI  
PUTRA NGIJO KARANG PLOSO MALANG 

 
 

Abstract 
 

 
 This research is counducted  in diary cattle of  UD. Hadi Putra cooperative at Karang 
Ploso Malang. Purposive sampling methods is used to select the location . the research is do 
by feasibility study methods. The purpose of this reseach is toexamine the feability study of 
diary farming at UD. Hadi Putra especialy on Net Present Value (NPV), Internal Rate Of 
Return (IRR), Pay Back Period (PBP), and Benefit Cost Ration (B/C Ration). 
 Data is analysis by descriptive analiysis. The result show that the Net Present Value 
(NPV) is Rp 111.222.973, Internal Rate Of  Return (IRR) is 19,03 %, Pay Back Period (PBP) 
is 4,65 years and Benefit Cost Ration (B/C Ration) is 1,13 % it is concludded thet dairy cattle 
unit at UD. Hadi Putra Cooperative is feasible to be run continuend. 
 
 
Keywords : Net Present Value, Internal Rate Of Retrun, Pay Back Period,  Benefit Cost 

Ration.  
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ANALISIS FINANSIAL USAHA TERNAK SAPI PERAH PADA 
UD. HADI PUTRA NGIJO KARANG PLOSO MALANG 

 

RINGKASAN  

 

 

 Pembangunan bidang Ekonomi secara tegas menginginkan terwujudya demokrasi 

ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Pengembangan sektor peternakan bertujuan untuk 

meningkatkan kebutuhan pangan dan gizi masarakat Indonesia. Penelitian ini di lakukan di 

UD. Hadi Putra Ngijok Karang Ploso Malang pada bulan January 2011. Obyek penelitian 

purposiv sampling. Metede yag di gunakan adalah study kasus. Responden yang di gunakan 

dalam penelitian adalah usaha ternak sapi perah UD. Hadi putra. Pengumpulan data yang di 

lakukan dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan wawancara. 

 Tujuan penelitian adalah untuk menhetahui kelayakan unit usaha sapi perah di UD 

Hadi Putra dengan menggunakan analisis Finansial yang ditinjau dari Net Present Value, 

Internal Rate Of Retrn, Pay Back Period,  Benefit Cost Ration. Manfaat penelitian ini adalah 

sebagai bahan evaluasi dalam  pelaksanaan  UD. Hadi Putra dalam pelaksanaan unit usaha 

sapi perah dan sebagai informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

 Hasil penelitian menunjukkan Penerimaan  bersih dari UD. Hadi Putra dari tahun 

2007 berturut-turut 2010 adalah sebesar Rp 13.588.507.200, pada tahun 2007, Rp 

13.627.604.500 pada tahun 2008, Rp 13.600.129.100 pada tahun 2009, dan tahun 2010 

sebesar Rp 13,911.976.400. Nilai NPV yang di peroleh adalah sebesar  Rp 111.22.973,. IRR 

sebesar 19,03 %, PBP selama 4.tahun 7 bulan atau kembali pada pereode ke lima , dan B/c 

Ration sebesar 1,13. Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian adalah unit usaha 

sapi perah UD. Hadi putra layak diteruskan dan dikembangkan karena nilai NPV yang lebih 

dari “ 0 “ (positif). Nilai IRR yang lebih besar dari Social Discount Rate, dan Nilai B/C 

Ration lebih dari “ 1 “ (positif). Saran yang dapat diberikan adalah untuk UD. Hadi Putra 

hendaknya menggunakan metode evaluasi usaha yang memperhitungkan nilai waktu evaluasi 

usaha yang memperhitungkan nilai waktu, sehingga diperoleh tingkat keuntungan usaha atau 

kelayakan usaha yang akurat. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan sub sektor peternakan bertujuan untuk meningkatkan hasil 

produksi peternakan guna memenuhuhi kebutuhan pangan dan gizi masarakat 

indonesia.Susu merupakan salah satu hasil dari produksi peternakan yang 

merupakan salah satu bahan pangan alam yang paling sempurna. Susu adalah 

sumber makanan utama bagi semua hewani mamalia yang baru lahir dan dapat 

pula menjadi bagian penting dari bahan makanan manusia. Komposisinya yang 

mudah di cerna dengan kandungan protein, mineral dan vitamin yang tinggi. 

Menjadikan susu sebagai sumber bahan makanan yang fleksibel yang dapat di atur 

kadar lemaknya, sehingga dapat memenuhi keinginan dan selera kosumen 

.(Blakely and Bade, 1992) 

Dalam rangka menjamin tingkat pendapatan yang layak bagi anggota 

koperasi, maka pelaksanaan manejemen dituntut untuk melakukan perencanaan 

yang matang dengan didasarkan hasil evaluasi yang akurat terhadap aspek 

finansial dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang sehingga dapat di 

ketahui apakah usaha tersebut layak untuk ditersuskan atau sebaliknya di hentikan 

daripada mempebesar devisit. 

Manajemen suatu perusahaan mempunyai tugas dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan sehingga dapat melaksanakan tujuan perencanaan, 

pengambilan dan pengendalian keputusan. Laporan keuangan menunjukkan apa 

yang telah dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atas 

sumber daya yang telah di laksanakan. (wibowo, 1995) 
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Evalusasi usaha yang dilakukan pada umumnya kurang memperhitungkan 

metode evaluasi yang tepat, yaitu hanya memperhitungkan keuntungan yang 

diperoleh dari selisih penerimaan dengan pengeluaran dan penerimaan dengan 

mengeluarkan usaha peternakan yang dijalankan tanpa memperhitungkan tingkat 

suku bunga yang belaku pada lembaga finansial. Metode evaluasi yang di 

gunakan untuk mengevaluasi usaha dengan memperhitungkan tingkat suku bunga 

antara lain dengan analisis finansial dan analisis investasi. 

Peternakan sapi perah UD. Hadi Putra Desa Ngijo Kecamatan Karang 

Ploso ini merupakan usaha peternakan sapi perah yang pola pemeliharaannya 

masih sederhana. Peternakan sapi sapi perah UD. Hadi Putra Desa Ngijo 

Kecamatan Karang Ploso ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya 

tentang analisis finansial dan investasinya dalam usahanya, karena dengan 

mengetahui biaya dan pendapatan maka dapat diketahui tingkat keberlangsungan 

usaha peternakan sapi perah tersebut. 

Penelitian memilih lokasi di UD. Hadi Putra Desa Ngijo Kecamatan 

Karang Ploso ini sebagai obyek Penelitian  karena lokasinya tersebut Belum di 

lakukan penelitian tentang Analisis Finansial yang merupakan bagian terpenting 

untuk mengetahui kemungkinan pelaksanaan secara rinci dalam pengembangan 

usaha. Analisis finansial sangat penting dilakukan karena analisis ini sangat 

berguna untuk mengetahui masi layak tidaknya suatu usaha untuk di kembangkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dalam rangka mencari suatu ukuran menyeluruh tentang layak tidaknya 

suatu usaha yang telah di jalankan, maka analisis perlu dilakukan terhadap kondisi 
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keuangan Peternakan sapi perah UD. Hadi Putra Desa Ngijo Kecamatan Karang 

Ploso, sehingga dapat di ketahui apakah usaha tersebut layak atau tidak diteruskan 

daripada memperbesar devisit. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahannya 

yang diangkat adalah Berapakah: 

1.  Net Present Value (NPV), 

2.  Internal Rate Of Reterunt (IRR), 

3.  Pyaback Period (PBP)  

4.  Gros Benefit – Cost Ration (B/C Ration)  

 
1.3 Tujuan penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan usaha sapi perah di 

Peternakan  sapi perah UD. Hadi Putra Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso, 

dengan menggunakan analisis Finansial yang ditinjau dari : 

1. Net Present Value (NPV) 

2. Internal Rate Of Retrun (IRR) 

3. Pay Back Period (PBP) 

4. Gros Benefit – Cost Ration (B/C Ration) 

 
1.3 Manfaat penelitian  

Penelitian ini di lakukan dengan harapan akan dapat memiliki manfaat 

yaitu sebagai berikut : 

1. Salah satu bahan evaluasi unit usaha sapi perah di Peternakan  sapi 

perah UD. Hadi Putra dengan menggunakan metode analisis Finansial 
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2. Sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan yang di 

ambil guna pengembangan unit usaha sapi perah  di Peternakan sapi  

perah UD. Hadi Putra selanjutnya. 

3. Sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian atau pengkajian 

lebih lanjut 

 
1.4 Kerangka Pikir  

Penentuan usaha peternakan perkembanganya dapat di katakan baik atau tidak 

baik dilatar belakangin oleh banyak faktor dalam usaha, faktor- faktor tersebeut 

antara lain yaitu pendapatan dari hasil usaha. Pendapatan usaha peternakan sapi 

perah di pengaruhi oleh banyak faktor. faktor- faktor yang mempengaruhi 

pendapatan adalah besarnya skala usaha yang di kelolanya. Besarnya skala usaha 

dalam usaha peternakan sapi perah adalah jumlah produksi yang di hasilkan. 

Setiap usaha peternakan perlu melakukan pertimbangan dalam usaha yaitu, 

menentukan besar dan volume dalam usaha untuk memperoleh biaya produksi 

yang minimum sehingga di peroleh skala usaha yang ekonomis. Usaha yang lebih 

banyak, di harapkan dapat mengurangi biaya produksi dan efesien dalam 

menggunakan penggunaan faktor-faktor produksi, sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan usaha peternakan. 

Skala usaha peternakan merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya biaya 

produksi dan besarnya penerimaan yang di terima. Biaya produksi yang di 

keluarkan untuk sapi perah terdiri dari biaya dan biaya tidak tetap. Biaya tetap 

yang di keluarkan adalah penyusutan ternak, kadang, penyusutan 

peralatan,penyusutan perlengkapan,penyusutan kendaraan dan gaji menager. 
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Sedangkan biaya tidak tetap yang di keluarkan adalah pakan, keshatan, listrik, 

upah tenaga kerja dan trasportasi. Penerimaan yang diterima oleh usaha 

peternakan sapi perah diperoleh dari penjualan susu. Pendapatan yang di peroleh 

kemudian dilihat dari efesiensinya, dalam arti sejauh mana usaha peternakan 

dalam memperoleh keuntungan atas modal yang di tanamkan. 

Salah satu instrumen penilean yang dapat di gunakan untuk mengukur 

efesiensi usaha peternakan adalah analisis Finansial yang meliputi analisis Net 

Present Valve (NPV), Internal Rate Of Return Ratiun (B/C Ration), hasil yang di 

peroleh dapat menggambarkan kondisi Finansial perusahaan, yang selanjutnya 

dapat di gunakan sebagai pedoman dalam pengembangan usaha di masa yang 

akan datang.Uraian di atas dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Usaha Peternakan Sapi Perah 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 
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Biaya Tidak Tetap 
• Pakan 
• Kesehatan 
• Listrik  
• Upah Tenaga Kerja 
• Transportasi 

Biaya Tetap : 
• Penyusutan Kandang 
• Peyusutan ternak 
• Penyusutan Peralatan 
• Penyusutan Perlengkapan 
• Penyusutan Kendaraan 
• Gaji Manager 

Keuntungan  

Analisis Finansial : 

1. NPV 

2. IRR 

3. PBP 

4. B/C Ratio  

Penerimaan  

Kelayakan Usaha 
Layak 

Dikembangkan 
Tidak Layak 

Dikembangkan 

Pengembangan 
Usaha 

Evalusai 

Usaha perternakan sapi perah 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keadaan Umum Perternakan Sapi Perah Di Indonesia 

Petani dalam arti ekonomi adalah manejer sumber daya yang 

memanipulasi faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, lahan, Modal dan 

Maneger untuk tujuan tertentu (Makeham dan Malcolm, 1991) sehingga 

keberhasilan usaha tergantung pada kemampuan petani dalam mengelola 

usahanya. Soekartiwi (1993), meyatakan bahwa dalam usaha perternakan  seorang 

petani selalu berfikir untuk memperoleh keuntungan  yang besar dengan menekan 

biaya produksi.  

Dewasa ini usaha ternak yang berlangsung di Indonesia terdapat 

kecenderungan berorientasi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga 

pengelompokan bersifat “Subtensi Farming” yaitu  usaha ternak yang di usahakan 

berdampingan dengan usaha tani serta usaha lainya yang sekedar memenuhi 

kebutuhan  rumah tangganya. Petani jarang mendapatkan  nilai tambah yang nyata 

selain itu nilai tambah yang bersifat status sosial rupaya sudah beralih kepada 

budaya yang bersifat material ( Fanani, Neogroho ,Widodo, 1993).  

Usaha perternakan adalah suatu organisasi produksi di mana peternak 

sebagai usahawan yang mengorganisir alam (ternak), tenaga kerja dan modal 

dengan tujuan dengan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya ( Soehardjo dan 

Dahlan, 1973). usaha peternakan merupakan suatu kegiatan usaha di dalam 

meningkatkan manfaat ternak melalui penerapan teknik tertentu yang secara 

ekonomi menguntungkan atau sekurang-kurangnya menjamin kelangsungan 

usahanya. Usaha peternakan dijalankan secara teratur dan terus menerus pada 
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suatu tempat dan jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi 

kegiatan menghasilkan daging, telur, susu serta penggemukan ternak termaksuk 

mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan tiap jenis ternak 

(Anonymaus,1992). 

Usaha peternakan dapat diselenggarakan dalam dua bentuk yaitu 

peternakan rakyat dan perusahaan peternakan. Mubyarto (1990), menyatakan 

bahwa usaha peternakan ditinjau dari bentuk usahanya dibedakan menjadi dua 

yaitu peternakan rakyat dan perusahaan peternakan. Peternakan rakyat adalah 

peternakan yang diusahan oleh rakyat, antara lain petani disamping usaha 

petaninya. Beberapa ciri-ciri umum dari peternakan rakyat adalah tingkat 

ketermpilan petani peternak masi relatif rendah, kecil modal usaha, sedikitnya 

jumlah ternak produktif dan belum sempurnanya cara penggunaan pakan sehingga 

hal ini dapat mengakibatkan rendahnya produksi yang kemudian mengakibatkan 

pula rendahnya tingkat penghasilan ternak (Lutmitang, 1978). Pulungan, Pambudi 

dan Wardhani (1989), meyatakan bahwa perusahaan peternakan adalah 

peternakan yang diselenggarakan dalam bentuk perusahaan secara komersil. 

Mubyarto (1990), meyatakan bahwa usaha peternakan dalam bentuk pemeliharaan 

yang di selenggarakan secara komersial dimana secara komersial dimana semua 

korbanan yang berasal dari keluarga yang diperhitungkan sebagai biaya produksi. 

 

2.2 Modal Usaha  

 Modal dapat diperitungkan dari Modal tetap dan modal kerja. Modal tetap 

terdiri dari tanah, gedung dan peralatan. Modal kerja terdiri dari biaya tenaga 

kerja dan biaya bahan baku. Investasi atau penanaman modal merupakan investasi 

dari awal yang memiliki peternakan untuk memulai usahanya. Modal merupakan 



9 
 

suatu sumber daya atau kekayaan yang digunakan dalam proses produksi,  

(Riyanto, 1993). Modal tetap dapat di artikan pula sebagai baarang atau uang 

bersama dengan faktor produksi yang lain untuk menghasilkan barang baru. 

Mubyarto (1990), menyatakan bahwa modal menurut pengertian ekonomi adalah 

barang atau uang yang bersama faktor produksi tanah dan tenaga kerja 

menghasilkan barang barang yaitu hasil pertanian. 

 Modal adalah uang yang tidak di belanjakan jadi disimpan untuk 

kemudian diinvestasikan, secara ekonomi  modal dalam pertanian dapat berasal 

milik sendiri atau pinjaman dari luar. Modal sendri dan pinjaman di dalam proses 

produksi tak ada perbedaan, masing masing meyumbang langsung pada produksi. 

Bedanya pada bunga modal pinjaman. Modal yang produktif adalah modal yang 

menyambung hasil tertentu sebanyak biasanya ( Musselman and Jackson, 1992). 

 Tujuan investasi adalah memperoleh berbagai macam manfaat yang cukup 

layak kelak di kemudian hari. Manfaat tersebut dapat berupa imbalan keuangan, 

misalnya laba, manfaat non keungan, misalnya penciptaan lapanga kerja baru, 

peningkatan ekspor, substansi impor (Sutojo, 1986). 

Modal dalam usaha peternakan di bedakan sifatnya menjadi dua : 

1. Modal tetap yaitu modal yang tak bisa habis di pakai pada suatu periode 

produksi sehingga memerlukan perawatan agar dapat berdaya guna dalam 

jangka waktu yang lama, seperti; tanah, ternak, gedung, kandang dan 

peralatan. 

2. Modal tidak tetap ( modal kerja) yaitu modal yang habis di pakai dalam 

sekali periode produksi, misal ; Pakan, obat obatan, kesehatan, 

penerangan, uang tunai dan piutang bank. 
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Suatu modal dapat diyatakan menjadi modal tetap dan modal kerja 

berdasarkan fungsi modal tersebut dalam perusahaan yang bersangkutan. 

Perbedaan fungsional antara modal kerja  dengan modal tetap adalah : 

1. Jumlah modal kerja lebih mudah di perbesar  atau di perkecil sesuai 

dengan kebutuhanya sedangkan modal tetap sekali di beli tidak mudah 

dikurangi atau diperkecil. 

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

berubah ubah sesuai dengan kebutuhan sedangkan modal tetap susunannya 

relatif tetap tidak segera mengalami perubahan (Riyanto,1993). 

Sumber modal harus di jelas dalam melakukan evaluasi usaha karena keadaan 

ini biasa mengganggu aktifitas perusahaan dan  kelancaraan usaha, apabila modal 

kerja direncanakan dari keuntungan usaha yang tidak dibagi maupun dari 

cadangan penyusutan terhadap modal tetap. Permasalahan yang perlu mendapat 

perhatian adalah beberapa besar kemampuan dan yang ber kemampuan dan yang 

berasal dari dalam perusahaan tersebut untasal dari dalam perusahaan tersebut 

untuk mencukupi segala buk mencukupi segala biaya pemeliharaan seperti 

pembelian bahan baku, upah tenga kerja dan berbagai biaya lain. 

 
2.3 Biaya Produksi  

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang harus di keluarkan oleh 

produsen untuk menghasilkan output atau dengan pengertian lain biaya produksi 

adalah besarnya nilai pengeluaran (Sudarsono,1996). Rasyaf (1996) meyatakan 

bahwa bahwa biaya produksi merupakan penjumlahan antara biaya tetap dengan 

biaya variabel. Suatu usaha pada umumnya akan sesalu di dapat tiga macam 

kegiatan yaitu kegiatan produksi, pembiayaan dan pemasaran. Kegiatan ini adalah 
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tri tunggal yang tak dapat di pisahkan. Produksi tidak akan berjalan n. Kegiatan 

ini adalah tri tunggal yang tak dapat dipisahkan. Produksi tidak akan berjalan 

apabila tidak ada pembiyayaan atau salah satu dari ketiga kegiatannya (Mubyrto, 

1990)  

Prawirokusumo (1990), biaya tetap (fixed cost) adalah jenis jenis biaya 

yang selama satu pereide jumlahnya tetap dan tak mengalami perubahan, misalnya 

penyusutan kandang, bangunan,alat-alat, sewa kandang, Tanah, gudang, biaya 

perawatan, gaji pegawai, pimpinan, tenaga ahli dan asuransi. Biaya tidak tetap 

(variabel cost) adalah jenis jenis biaya naik turun bersama volume kegiatanya, 

misalnya biaya bahan baku dan biaya tega kerja langsung. Wisaptiningsing dan 

Hariyono (1993), Berpendapat bahwa biaya tetap yaitu biaya yang tak berubah 

jumlahnya apabila output pada proses produksi berubah, sedangkan biada tidak 

tetap yaitu biaya yang berubah jumlahnya apabila jumlah output pada proses 

produksi berubah.. 

Mahekam dan Malcolm (1991), menyatakan bahwa biaya produksi total 

produksi adalah biaya tetap di tambah dengan biaya variabel. Biaya produksi 

memegang peranan penting dalam mengambil keputusan dari suatu usaha, jumlah 

output yang d ihasilkan dari jumlah usaha dengan harga jual tertentu dipengaruhi 

oleh biaya produksi, Biaya suatu otput dalamkegiatan usaha tani sangat tergantung 

penggunan teknologi yang di pakai yang berakibat semakin mahal biaya produksi 

yang dipakai menyebebkan  mahalnya harga tingkat produsen atau petani 

(Noegroho, Wisaptiningsih dan Fananni, 1991). 
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2.4 Penerimaan 

Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari penjualan hasil produksi 

(Boediono, 1993)  jumlah penerimaan yang akan diperoleh dari suatu proses 

produksi dapat di tentukan dengan mengalikan jumlah hasil produksi harga proksi 

yang berlaku pada saat itu (Riyanto, 1993). 

Penerimaan dari suatun usaha ternak sapi perah terdiri dari penjualan susu, 

penjualan sapi-sapi perah yang akan berproduktif, penjulan pedet dan pupuk 

kandang. Sumber penerimaan terbesar adalah dari penjulan susu, oleh karena itu 

besar kecilnya penerimaan usaha sapi perah sangat tergantung pada jumlah susu 

dan harga penjualan susu (Seregar, 1995). Total peerimaan akan bertambah 

sebanding dengan penambahan hasil yang diproduksi jika harga suatu barang 

tidak berubah dengan jumlah penjualan produsen (Bishop and Tosaint, 1997). 

Perenimaan dari suatu usaha ternak sapi perah terdiri dari penjualan susu, 

penjualan sapi tidak produktif, penjualan pedet dan pupuk kandang, sumber 

penerimaan yang terbesar dan terutama adalah penjulan susu, oleh karena itu 

besar kecilnya penerimaan usaha sapi perah sangat tergantung pada jumlah sapi 

laktasi dan produksi susu rata rata per ekor dari sapi laktasi (Siregar, 1990) . 

  
2.5 Keuntungan  

 
laba adalah jumlah rupiah yang didapat dari pendapatan bersih suatu usaha 

(Subroto, 1984). Besar kecilnya laba yang di peroleh di pengaruhi juga oleh besar 

kecilnya  modal usaha yang di tanamkan, semakin besar modal usaha semakin 

besar laba yang didapakan dan sebaliknya bila laba yang ditanamkan kecil hasil 

yang di dapat tak sebegitu besar. Jumlah keuntungan yang diperoleh dapat 
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dijadikan ukuran ke berasilan dalam mengelolah usaha atas modal yang 

ditanamkan. 

Peternakan sapi perah jika dilihat dari tingkat keuntungannya maka 

keuntungan merupakan jumlah pendapat yang dicapai dikurangi dengan biaya-

biaya. Keuntungan adalah tujuan utama dalam pembukaan usaha yang 

direncanakan semakin besar keuntungan yang diterima, semakin layak pembukaan 

usahanya yang dikembangkannya (Warsono, 1987). 

 Usaha peternakan sapi perah dipengaruhi oleh beberapa hal diantanya 

yaitu penjualan susu, penjualan sapi yag tak produktif, penjualan pedet dan 

penjualan pupuk kandang. Nirwana (2003) menyatakan bahwa pendapatan di 

pengaruhi oleh beberapa hal yaitu skala usaha, efisiensi penggunaan tenaga kerja, 

produksi yang di hasilkan, modal, pemasaran dan pengetahuan ternak. Usaha 

dikatakan berhasil jika situasi pendapatannya memenuhi persaratan cukup untuk 

membayar sarana produksi termasuk biaya angkutan dan administrasi, cukup 

membayar bunga modal yang ditanam termasuk sewa tanah dan cukup untuk 

membayar upah dan jasa-jasa lain yang dilibatkan dalam usaha. 

 
2.6 Laporan Keungan  

 
Laporan keuangan adalah hasil dari proses akutansi yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu 

perusahan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktifitas 

perusahaan tersebut ( Subroto, 1984). Laporan keungan disusun dalam  bentuk 

ringkasan dan menunjukan hasil kegiatan serta posisi keungan perusahaan dalam 

suatu periode tertentu. Laporan keuangan lebih di tekan untuk memenuhi 

keperluan berbagi pihak pihak yang memerlukan, sehingga bersifat umum yang 
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apabila di perlukan untuk tujuan-tujuan khususnya perlu adanya beberapa 

peyusean agar relevan dengan tujuan yang ingin dicapai(Subroto, 1984). 

 Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengukur kekuatan 

perusahan, menentukan pinjaman modal dan meyediakan segala catatan yang 

dipelukan untuk mengevaluasi berbagai alternatif investasi dan mengukur pajak 

perusahaan (Kadarsan, 1995). Laporan keuangan umumnya terdiri dari Neraca, 

laporan rugi laba serta laporan perusahaan modal, namun untuk koperasi laporan 

keuangan yang umumnya digunakan adalah laporan sisa hasil (SHU) dan laporan 

Neraca serta laporan rugi laba. 

 
2.6.1 Neraca   

Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keungan 

suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Neraca perusahan ini di susun 

berdasarkan persamaan dasar akutansi, yaitu bahwa kekayaan/aktiva (aset) sama 

dengan kewajiban (liabilitas) ditambah modal saham (stok eqities). Sisi kiri atau 

atas neraca berisi aktifitas disebut sisi aktifa/debit. Sisi aktiva menunjukan hasil 

keputusan investasi atau alokasi sumber daya perusahaan. Sisi kanan atau bawah 

neraca berisis kewajiban dan modal saham di sebut sisi pasiva, yang menunjukan 

sumber pembelanjaan perusahaan. (Warsono, 1987).  

Laporan laba rugi adalah laporan keungan yang menggambarkan hasil-

hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laba/rugi bersih adalah selisih antara 

lain pendapatan total dengan biaya / pengeluaran total (Warsono, 1987). Laporan 

rugi laba merupakan ringkasan pendapatan dan beban atau ongkos untuk suatu 

peroede tertentu dan menunjukan laba rugi yang dihasilkan setelah beban 
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dikurangi dari pendapatan. Perhitungan rugi laba merupakan tolak ukur utama atas 

menejemen (Downey dan Erickson, 1992). 

Kegunaan dari laporan rugi laba adalah untuk menentukan pembayaran 

pajak menganilisis kemungkinan perluasan usaha, mengevaluasi hasil kegiatan 

operasional perusahaan serta mengukur (rickson,1992). Jenis dan banyaknya 

perkiraan dalam laporan laba rugi  tergantung dari sifat dan luas operasional 

perusahaan. 

 
2.7 Kriteria Invesatasi 

Investasi merupakan suatu ukuran yang menyeluruh sebagai dasar 

persetujauan atau penolakan tentang layaknya tidaknya suatu usaha ditinjau dari 

Besar kecilnya pendapatan bersih yang dihasilkan. Suatu usaha dapat 

menghasilkan pendapatan bersih yang lebih besar dari pendapatan bersih dari 

suatu proyek marginal, maka pelaksanaan dapat disetujui atau layak di jalankan, 

jika lebih kecil maka pelaksanaan seharusnya di tolak (Prawirokusumo, 1990). 

Analisis finansial adalah suatu teknik penelitian terhadap suatu modal 

yang ditanamkan dengan memper hitunghkan nilai waktu uang untuk mengetahui 

kemampuan usaha dalam memperoleh benefit.penenelian finansial ini ditinjau dari 

analisis Net Present Value  (NPV), internal  Rate of Return (IRR), Pay Back 

Period (PBP) dan Net Benefit – Cost Ration ( B/C Ration). 

 
2.7.1 Net Present Valeu (NPV) 

NPV merupakan selisih hasil antara penerimaan dengan pengeluaran yang 

telah dihitung dengan nilai sekarang pada awal penanamanya. Kriteria ini 

meyatakan bahwa usaha akan di pilih apabila nilai NPV > 0, sebaliknya jika suatu   
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usaha mempuyai NPV  < 0 tidak akan di pilih atau tidak layak untuk di jalankan 

karena usaha tersebut tidak dapat menghasilkan senilai dengan biaya yang di 

hasilkan. 

Analisis NPV adalah analisis yang mempertimbangkan selisis analisis 

penerimaan dengan biaya terhadap besarnya bunga atau lebih di kenal dengan 

istilah yang mempertimbangkan faktor diskanto pada waktu waktu tertentu 

(Prawirokusumo, 1990). Halim (2003), NPV adalah nilai sekarang lebih 

besarmerupakan metode yang di pakai untuk nilai waktu dari uang. Net Present 

Value (NPV) merupakan hasil selisih antara penerimaan (benefit) dengan 

pengeluaran (Cost) yang telah dihitung dengan nilai sekarang pada awal 

penanamannya (Helfret, 1992).  

Ketentuan : 

      NPV>0   =    maka usaha tersebut layak dilaksanakan  
      NPV<0   =   Investasi dapat mengembalikan modal; sebesar yang di keluarkan  
      NVP<0   =    usaha tak dapat di laksanakan 
 
NPV yang lebih besar atau sama dengan (0) nol menunjuk suatu keadaan dimana 

hasil yang diperoleh adalah lebih besar atau sama dengan Rate of return minimum 

yang sudah ditetapkan. 

 
2.7.2  Net B/C Ration (Net B/C Ration) 

Net B/C Ration (Net B/C Ration) adalah indeks perbandingan antara 

keuntungan dari tahun tahun yang bersangkutan yang telah dihitung dengan nilai 

uang sekarang pada awal tahun penanaman yang bersifat positif sebagai 

pembilang dan keuntungan yang bersifat negatif sebagai penyebut. Keuntungan 

yang dihasilkan setiap tahun dinilai absolut,Kriteria ini meberikan pedoman 
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bahwa usaha akan layak untuk di jalankan apabila Net B/C Ration > 1, sebaliknya 

Net B/C Ration < 1 maka usaha tidak layak untuk di jalankan (mulyadi, 1998). 

 
2.7.3  Internal Rate of Return (IRR) 

IRR merupakan tingkat bunga yang menggambarkan bahwa antara 

penerimaan dan pengeluaran yang telah di hitung dengan nilai sekarang pada awal 

tahun pertama (present vulue) sama dengan nol. IRR ini menunjukkan 

kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan retrun atau tingkat keuntungan yang 

dapat dicapai. 

Internal Rate Of Retrun itu sendiri dapat didenifisikan sebagai tingkat bunga 

yang akan dijadikan jumlah nilai nilai sekarang dari pengeluaran modal. 

Perhitungan IRR, menggunakan dua tingkat discount faktor maksud menghasilkan 

NPV sama dengan nol atau medekatin nol,dengan selisih antara dua discount 

faktor tersebut tidak lebih dari 5%. Penggunaan selisih maksimal 5% 

dimaksudkan agar diperoleh tingkat discount faktor yang sesuai. 

Analisis Internal Rate of Reterun (IRR) digunakan untuk melihat ke 

mamampuan investasi yang dikeluarkan pada keuntungan dalam kegiatan unit 

usaha sapi perah dengan perhitungan secara venensial serta mengukur tingkat 

bunga bank atau Opportunity Cost Of Capital (Prawirokusumo, 1990). Internal 

Rate Of Retern menunjukan tingkat bunga yang menggambarkan bahwa antara 

penerimaan (i) dan pengeluaran (cost) yang telah dihitung dengan nilai sekarang 

pada tahun penanamannya (present value) (Mulyadi, 1998). Metode IRR adalah 

suatu tingkat dikanto (discaunt rate) yang menyamakan present value cash inflow 

dengan present value cash outflow atau tingkat diskanto yang menyebabkanNPV 
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= 0. IRR juga diartikan sebagai tingkat keuntungan yang akan diperkirakan akan 

di hasilkan oleh proyek atau expected rate of retern (Lukas, 2003). 

Syamsudin (2000), IRR adalah tingkat discount yang akan menyebabkan 

NPV sama dengan nilai nol, Karena value cash inflow pada ingkat discount 

tersebut akan sama dengan nilai initial investmen. 

   

2.7.4 Pay Back Pariod (PBP) 

Pay Back Pariod (PBP) merupakan jangka panjang waktu periode yang di 

perlukan untuk membayar semua biaya biaya yang telah di keluarkan dalam 

investasi suatu proyek (Husnan dan suwarsono, 1994). Nafarin (2004), Pay back 

Period (PBP) adalah jangka waktu yang diperlukan untuk memulihkan atau 

mendapatkan kembali modal yang di investasikan, metode ini memperhitungkan 

arus kas masuk bersih, tetapi tidak mempehitungkan nilai waktu dari nilai waktu 

dari uang. Pay Back Period (PBP) menunjukkan hubungan sederhana antara hasil 

tahunan terhadap hasil investasi yang di tanamkan. Nilai PBP menunjukkan 

jumlah tahun dibutuhkan untuk mecapai pembayaran kembali dari modal yang di 

tanam dalam usahanya (Helfert, 1992),  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan waktu Penelitian  

 Pelaksanaan Penelitian Peternakan sapi perah UD. Hadi Putra Desa 

Ngijo Kecamatan Karang Ploso.Penelitian di laksanakan pada bulan January 

2011. Adapun waktu pelaksanaanya yaitu tanggal 01 Desember 2010 sampai 01 

Januari 2011.Diharapkan dalam bulan tersebut data  yang di perlukan di dalam 

Penelitian dapat  terpenuhi. 

 
3.2  Metode Penelitian    

 Metede penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yaitu menilai 

kelayakan usaha  apakah usaha tersebut layak dikembangkan atau tidak sehingga 

perlu adanya evaluasi. Metode studi kasus (case study) adalah penelitian tentang 

subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dan 

keseluruan personalitas. Study kasus (case study) yang memusatkan diri secara 

intensif dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajari sebagai 

obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai studi kasus (Wiratha, 2005). 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purposive yaitu 

memilih subyek didasarkan atas ciri ciri atau sifat tertentu yang sudah diketahui 

sebelumnya dan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu 

(Nawawi,1991). Penelitian di pilih dilokasi Peternakan sapi sapi perah UD. Hadi 

Putra Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso dengan jumla ternak sapi perah 

berjumlah 98 ekor. Pemilihan obyek penelitian karena di lokasi tersebut belum 

melakukan penelitian tentang kajian aspek finansial yang merupakan bagian 
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bagian penting untuk mengethuai kemungkinan pelaksanaa investasi secra rinci. 

Kajian aspek finansial juga merupakan rangkuman kajian dari aspek aspek lain 

yang di akumulatifkan dalam bentuk uang, sehingga mempunyai kekuatan 

dominan dalam pengambilan keputusan. 

 
3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi dan interview. Dokumentasi merupakan metode pengambiln 

berdasarkan data dokumen yang mendukung yaitu berupa laporan keuangan yang 

ada UD. Hadi Putra selama tiga tahun terakir yaitu pada tahun 2007, 2008, 2009. 

Interview adalah wawacara yang di lakukan terhadap pimpinan dan karyawan 

mengenai data data keungan yang di perlukan dengan menggunakan daftar 

pertayaan. 

 Cara memperoleh data menurut Hariwijaya dan Bisri (2005) yaitu :  

1. Data primer  

Data primer merupakan data yang di peroleh dari individu seperti hasil 

dari wawancara atau hasil pengisisan kuesioner  yang dilakukan 

Mahasiswa. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data primer yang telah di olah lebih lanjut dan 

telah di sajikan oleh pihak lain dengan beberapa tanya jawab (wawancara). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data di 

peroleh dari bagian adminitrasi  untuk mendapat invormasi yang meliputin 

laporan data keungan pemasukan dan pengeluaran, laporan rugi laba, rincian 
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biaya dan dokumen-dokumen keungan lainnya yang mendukung. Data yang di 

ambil adalah data perperiode tiga tahun terakir yaitu  tahun 2007 , 2008 , 2009,  

2010. 

 
3.4 Metode Analisis Data  

1.  Analisis deskriptif yaitu menganalisa dengan cara menggambarkan suatu 

obyek penelitian yang sesungguhnya sehingga di peroleh hasil yang sesuai 

dengan yang di harapkan. 

2. Analisa ekonomi atau kuantatif yang digunakan untuk melakukan 

perhitungan sebagai berikut : 

 
3.5 Keuntungan  

 Wasis (1997), meyatakan bahwa perhitungan keuntungan dapat di hitung 

dengan menggunkan rumus : 

 = TR – TC 

 Keterangan :   

   = keuntungan (Rp/th) 
   TR   =   Total Revenue / Penerimaan Total (Rp/th) 
   TC   =   Total Cost / total biaya (Rp/th) 
 
3.6  Kriteria Investasi  

3.6.1 Net Present Value (NPV) 

 Analisis NPV adalah yang mempertimbangkan selisih antara penerimaan 

dengan biaya terhadap besarnya buga atau lebih di kenal dengan istilah yang 

mempertimbangkan faktor diskanto pada waktu-wktu tertentu. Prwirokusumo 

(1990), meyatakan bahwa nilai Net Present Value dapat Dihitung dengan 

menggunkan rumus : 
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Keterangan :  

     Bt   = Conomic benefit (penerimaan) usaha terdiri dari segala jenis    
pererimaan yang diterima tahun ke t 

 Ct     =   Cost (pengeluaran) sehubungan dengan usaha pada t, termaksud 

segala jenis pengeluaran baik yang bersifat modal maupun yang bersifat rutin 

yang dibebankan pada peyelenggara  usaha pada tahun t. 

    t   =   Tahun investasi 

   N   =    Umur investasi (1,2,3,4,5.........n) 

    I    =   Social Discount Rate (tingkat bunga sosial) 

Keuntentuan : 

 NPV>0   :   Maka usaha tersebut layak di laksanakan  
             NPV=0   :   Investasi dapat mengembalikan modal sebesar yang di keluar 

di keluarkan 
 NPV<0   :   Usaha tersebut tak dapt di laksanakan 
 
 
3.6.2 Net B/C Ration  

 Net benefit – cost Ration (NET B/C Ration) adalah indeks perbandingan 

antara keuntungan dari tahun-tahun yang bersangkutan yang telah di hitung 

dengan nilai uang sekarang besifat pada awal tahun penanaman yang bersifat 

positif sebagai pembilang dan keuntungan yang bersifat negatif sebagai peyebut . 

keuntungan yang di hasilkan setiap tahun dinilai absolut. Prawirokusumo (1990), 

meyatakan bahwa B/C Ration ini dapat di hitung dengan menggunakn rumus : 
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Keterangan :  Bt  = Benefit (penerimaan) pada tahun ke t 
            Ct   = Cost (pengeluaran) Pada tahun ke t 
            T    = Tahun Investsi (1,2,3,4,.........n) 
            I     = Social Discount Rate 
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 Keteria ini memberikan pedoman bahwa usaha akan layak untuk dijlankan 

apabila di nilai Net B/C Ration > 1, sebaliknya apabila niai Net B/C Ration < 1 

maka usaha tidak layak untuk di jalankan (Mulyadi, 1998). 

 
3.6.3  Internal Rate Retern (IRR)  

 Internal Rate Of Retern(IRR) merupakan tingkat bunga yang 

menggambarkan bahwa selisih antara penerimaan dan pengeluaran yang telah di 

hitung di bandingkan  NPV karena IRR dapat diketahui tingkat bunga bank atau 

Opportunity Cost Of Capital. Prawiatrokusumo (1990), menggunakan rumus : 

 IRR = I + ( )'"

"'
ii

NPVNPV

NPV −
− e

 

 

Ketrangan : I1     =    Nilai Social Discount pertama 
         I2      =    Nilai Social Discount Rate Kedua 
        NPV1 =    NPV dengan nilai Social Discount Rate Pertama  
        NPV2 =    NPV dengan nilai Social Dicount Rate kedua  
 
3.6.4  Pay Back Period (PBP) 

 Merupakan jangka waktu periode yang di perlukan untuk membayar 

semua biaya biaya yang di keluarkan dalam investasi suatu proyek. Husnan dan 

Suwarsono (1994), meyatakan bahwa PBP dapat di hitung dengan menggunakan 

rumus : 

PBP I  = Investasi – proceeds I 

Keterangan : n        : Umur perperiode (tahun) 
Proceeds I : akumulasi keuntungan pada tahun N pada yang 

mendekatin nilai investasi   
Proceeds II : Keuntungan pada tahun ke n + 1 
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3.7  Batasan Istilah  

1. Analisis finansial adalah suatu teknik penelitian terhada modal yang di 

tanamkan dengan memperhitungkan nilai waktu uang untuk mengetahui 

kemampuan usaha dalam memperoleh benefit . 

2.  Benefit adalah manfaat yang di peroleh dari usaha, dalam konteks analisah 

finansial benefit di fokuskan pada Direct Benefit  berupa penerimaan dari 

penjualan produk. 

3.  Investasi adalah semua kekayaan perusahan yang dipakai dalam usaha 

4. Peneliean Kriteria investasi adalah teknik penilean invesatsi dengan 

memperhitungkan nilai waktu uang (Metode Present Value) yang 

merupakan salah satu teknik evaluasi tentang layaknya suatu usaha. 

5.  Modal adalah nilai nominal dari faktor faktor produksi yang digunakan 

untuk kelangsungan usaha. 

6.  Biaya (Cost) adalah seluruh biaya yang digunakan untuk kelangsungan 

usaha 

7.   Biaya tetap (Fixed Cost) adlah biaya yang digunakan untuk kelangsungan 

usaha yang besarnya tidak di pengaruhi oleh otput. 

8. Biaya variabel (Variabel cost) adalah biaya yang digunakan untuk 

kelangsunagan usaha yang besarnya di pengaruhi oleh otput. 

9.  Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pada 

tiap tiap periode. 

10.  Present Value adalah nilai uang sekarng pada awal tahun penanaman 

11. Social Discount Rate adalah suku bunga rata rata yang berlaku pada 

lembaga Finansial 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Keadaan Umum Peternakan  

4.1.1 Lokasi Peternakan 

 UD. Hadi Putra merupakan usaha keluarga yang didirikan pada tahun 1990 

oleh bapak Hadi Sriwiyono. Saat ini peternakan sapi perah UD. Hadi Putra 

dikelola oleh salah satu putra pemiliknya yaitu bapak Agus Sumardianto. Lokasi 

peternakan ini tepatnya berada di Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso Kabupaten 

Malang Secara umum kondisi lokasi peternakan sapi perah UD. Hadi Putra 

mempunyai suhu optimum yaitu 23oC – 29oC, dan mempunyai kelembapan kira – 

kira 68,2%. Keadaan suhu yang demikian sesuai untuk pemeliharaan ternak sapi 

perah. Sugeng (1993), bahwa pemeliharaan sapi perah hendaknya pada suhu 

antara 27 – 29 oC dan kelembaban  udara antara 60 – 70% dan curah hujan rata-

rata diatas 1800 mm pertahun. 

  Awalnya lokasi peternakan dikelilingi oleh persawahan. Namun seiring 

berjalannya waktu sebelah utara lokasi peternakan telah menjadi kawasan 

pemukiman padat penduduk. Menurut Rasyaf (2003) yang menyatakan bahwa 

lokasi peternakan harus memenuhi syarat-syarat antara lain: 

1. Tidak jauh dari lokasi penjualan alat-alat peternakan, ransum dan obat-

obatan. 

2. Lokasi peternakan sebaiknya dekat dengan daerah pemasaran hasilnya. 

3. Lokasi peternakan harus jauh dari pemukiman penduduk atau paling tidak 

harus ada ijin lingkungan. 

4. Lokasi peternakan harus cukup tersedia air yang layak minum.  
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 Posisi ditinjau dari segi transportasi, peternakan sapi perah UD. Hadi Putra 

berdekatan dengan jalan  raya Karang Ploso sehingga dapat dijangkau oleh 

kendaraan dengan  mudah dan cepat. Jarak antara peternakan sapi perah UD. Hadi 

Putra dengan jalan raya Karang Ploso ± 500 meter. Hal tersebut mempermudah  

proses pemasaran ternak serta pemasokan pakan untuk ternak di peternakan sapi 

perah UD. Hadi Putra sehingga dapat berjalan dengan lancar. Keadaan seperti ini 

didukung karena adanya kendaraan pribadi yang dimiliki oleh peternakan sapi 

perah UD. Hadi Putra, kendaraan tersebut terdiri dari 2 buah pick up pengangkut 

pakan dan ternak serta 7 sepeda motor yang diperuntukkan bagi karyawan yang 

memiliki jarak rumah yang jauh dari lokasi peternakan. Rasyaf (2001) 

menyatakan bahwa lokasi peternakan hendaknya mudah dijangkau serta tidak jauh 

dari pusat pasokan pakan dan lokasi pemasaran. Syarat ini tidak terlalu utama jika 

transportasi semakin baik. 

. 
4.1.2 Perkandangan 

Peternakan sapi perah UD. Hadi Putra didirikan diatas area peternakan 

seluas ± 1 Hektar dengan tekstur tanah yang rata, peternakan ini dikelilingi oleh 

tembok pagar dari batu bata dan bagian atas pagar diberi pecahan kaca untuk 

menjaga adanya pencuri masuk. Lahan peternakan seluas ± 1 Hektar ini terdiri 

dari areal 1 unit gudang pakan konsentrat dan 2 gudang jerami yang menyatu 

dengan kandang sapi perah, 1 unit gudang tebon jagung, 5 unit kandang sapi 

potong, 2 unit kandang sapi perah, 1 unit kandang kerbau, 1 unit kandang 

kambing, 1 unit kandang domba dan 1 pos penjaga (denah dapat dilihat pada 

lampiran. 1). 
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Bangunan kandang pada peternakan sapi perah UD. Hadi Putra membujur 

dari barat ke timur. Kandang dibuat permanen dengan model terbuka dan tertutup 

menggunakan atap dari asbes dan genteng serta lantai dari semen. Kandang dibuat 

dengan sistem ganda berderet (stall) dimana ternak berderet memanjang dalam 

dua baris yang saling berhdapan (head to head) dan dibatasi oleh dinding yang 

rendah sebagai tempat pakan dan minum. Kandang yang lain dibuat juga dengan 

posisi ternak saling membelakangi. Kandang dengan tipe head to head berukuran 

58m2dengan jumlah palung pakan 24 buah bermanfaat untuk memudahkan dalam 

pemberian pakan, sedangkan kandang dengan tipe tail to tail yang berukuran 

62 m2 dengan jumlah palung pakan 26 buah, bermanfaat dalam pembersihan 

kotoran. Hal ini sesuai dengan pendapat Ngadiyono (2007) yaitu ada 2 tipe 

kandang yaitu kandang tunggal dan kandang ganda. Kandang tunggal terdiri satu 

baris kandang yang dilengkapi lorong jalan dan selokan/parit. Kandang ganda ada 

2 macam yaitu sapi saling berhadapan head to head dan sapi saling bertolak 

belakang tail to tail yang dilengkapi lorong untuk memudahkan pemberian pakan 

dan pengontrolan ternak. 

 Menurut Sugeng (2003) menyatakan sistem kandang terbuka 

memungkinkan sirkulasi udara berjalan lancar. Posisi kandang yang membujur 

kearah barat timur menyebabkan ternak tidak mendapat sinar matahari pada pagi 

dan sore hari. Posisi kandang untuk sapi per sebaiknya kearah utara selatan karena 

memungkinkan ternak mendapat sinar matahari pada pagi dan sore hari, begitu 

juga kandang akan cepat kering setelah dibersihkan pada pagi hari. Sinar matahari 

sangat berarti bagi ternak terutama sinar matahari pagi dapat membantu proses 

pembentukan vitamin D didalam tubuh, unsur ultraviolet berfungsi sebagai 



28 
 

desinfektan dan pembasmi bibit penyakit, serta mempercepat proses pengeringan 

kandang yang basah akibat air kencing ataupun pembersih. Selain itu kandang 

merupakan habitat mikro bagi sapi. Kondisi dan lingkungan kandang diharapkan 

dapat mempertahankan suhu tubuh normal sapi dari berbagai perubahan iklim dan 

cuaca (Sarwono dan Arianto, 2001). 

 Sapi perah di pelihara dengan sisitem pemeliharaan secara intensif. 

Kondisi ternak berdasaran satuan ternak sapi dewasa > 2 tahun = 1 satuan, sapi 

muda 1-2 tahun =0,5 satuan ternak anak sapi < 1 tahun = 0,25 satuan 

(Mulyadi,1987). Satuan ternak bertujuan untuk megetahuai jumlah ternak 

berdasarkan umur. Jumlah sapi perah yag di plihara berdasarkan keadaan fisiologi 

dan satuan ternak tercantum dalam tabel di bawa ini 1: 

Tabel 1. Jumlah dan Komposisi Sapi Perah UD. Hadi Putra Berdasarkan  
Keadaan Fisiologi dalam ( Ekor dan Satuan Ternak /ST) 

No Jenis sapi Jumlah 
(ekor) 

Satuan ternak 
(ekor) 

1. 
 
 
 
2. 

Sapi Dewasa 
- Induk laktasi  
- Induk kering  
- Pejantan   

Sapi dara (umur 10-2 tahun) 

 
42 
24 
- 
15 

 
42 
24 
- 
7,5 

3  Pedet lepas sapih (4-8 bulan) 
Pedet sapih ( 1-3 bulan) 

7 
10 

1,75 
2,5 

 Jumlah  98 77,75 
  

 Berdasarkan tabel 1 dikethui, bahwa jumlah sapi kepemilkan sapi perah di 

UD Hadi Putra adalah sebanyak 98 ekor atau 77,75 satuan ternak, jumlah sapi 

produktif atau sapi yang mampu menghasilkan susu berjumlah 66 ekor atau 66 

satuan ternak, sedang sapi non produktif atau sapi yang tak menghasilkan susu 

berjumlah 32 ekor sapi atau 11,75 Satuan ternak  yaitu sapi dara, pedet lepas sapih 

dan pedet sapih. Murbiyanto,1990) meyatakan bahwa sapi rasio pemeliharaan 

antara sapi produktif dan non produktif yag baik adalah 60 :40  atau  84,89 : 15,11 
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persen yang artinya jumlah sapi 10 ekor, maka 6 ekor sapi produktif dan 4 ekor 

sapi non produktif. Sesuai dengan diatas maka rasio pemeliharaan sapi di UD 

Hadi Putra sesuai dengan literatur.  

 
4.2 Modal Usaha 

 Modal usaha yang ada di UD. Hadi Putra ada 2 macam yaitu modal tetap 

dan modal kerja. Modal tetap adalah modal yang tidak akan habis terpakai dalam 

satu kali produksi, misal : tanah, bangunan, peralatan, alat  trasportasi. Modal 

kerja adalah yang habis terpakai dalam satu kali proses produksi, misalnya: gaji 

pegawai, pembelian susu, adminitrasi, trasportasi, listrik, air dan PBB. 
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Tabel 2. Rekapitulasi Modal Usaha UD. Hadi Putra 

No Uraian 
Jumlah 

2007 2008 2009 2010 

1 Moda tetap  
1. ternak  
2. tanah  
3. bangunan  

gudang 
kantor 
Lab  
Kandang 

4. Peralatan  
5. Kendaraan 

Truck besar 
Truck pik uap 

 
132.300.000 
275.000.000 

 
56.251.579 
55.540.000 
57.850.000 
60.251597 
12.570.000 

 
350.000.000 
315.000.000 

 

 
132.300.000 
275.000.000 

 
56.251.579 
55.540.000 
57.850.000 
60.251597 
12.570.000 

 
350.000.000 
315.000.000 

 

 
132.300.000 
275.000.000 

 
56.251.579 
55.540.000 
57.850.000 
60.251597 
12.570.000 

 
350.000.000 
315.000.000 

 

 
132.300.000 
275.000.000 

 
56.251.579 
55.540.000 
57.850.000 
60.251597 
12.570.000 

 
350.000.000 
315.000.000 

 

 Total Modal Tetap 1.882.373.158 1.882.373.158 1.882.373.158 1.882.373.158 

II Modal Kerja  
1. Gaji  
2. Listik & air  
3. Trasportasi 
4. Pakan  
5. Adminitrsi  
6. Telpon 
7. Bahan bakar 
8. PBB 
9. Lain lain 

 
423.000.000 
204.125.000 
178.234.500 
414.000.000 

9.120.500 
6.402.550 

18.950.650 
8.765.500 

250.000 

 
423.000.000 
203.689.400 
176.250.300 
414.000.000 

9.350.450 
6.540.250 

18.950.650 
9.675.800 

250.000 

 
423.000.000 
205.128.800 
174.845.600 
414.000.000 

8,986.900 
6,452.000 

17.964.800 
9,986.350 

250.000 

 
423000.000 
205.476.300 
162.536.400 
414.000.000 

9.650.100 
6.480.000 

18.890.000 
9.620.500 

250.000 

 Total Modal Kerja 9.125.430.300 9.138.265.450 9.135.944.700 9.441.541.400 

 Total Modal 11.007.803.458 11.020.638.608 11.198.317.858 11.323.914.558 
Sumber :Data Olahan UD Hadi Putra 2010 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa modal usaha UD. Hadi Putra pada tahun 

2007 hingga 2010  

 
4.3 Struktur Biaya Produksi 

Biaya produksi yang ada di UD. Hadi Putra ini termasuk ke dalam biaya 

variabel dan biaya tetap. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang jumlahnya 

tidak berubah  walaupun terjadi perubahan volume produksi. Biaya tetap dalam 

usaha peternakan antara lain bunga modal, penyusutan dan asuransi 
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(Prawirokusumo, 1990). Biaya tetap (fixed cost) yang dikeluarkan oleh peternakan 

sapi perah UD.Hadi Putra 

Tabel 3. Biaya, Keuntungan dan Penerimaan UD. Hadi Putra  
No  Uraian  Pereode Tahun 

2007 2008 2009 2010 
1 Biaya  

1. Biya Tetap  
a. Peyusutan  

Gudang 
Kantor  
Lap  
Peralatan 
Tranfer truck 
Truck pik up 

b. PBB 
c. ternak 
d. Bunga Modal  

 
 
 

281.258 
277.254 
301.258 

25.652.520 
12.600.000 
11.340.000 

250.000 
22.050.000 
13.6.32.476 

 
 
 

281.258 
277.254 
301.258 

25.652.520 
12.600.000 

     11.340.000 
250.000 

22.050.000 
129.083.271 

 
 
 

281.258 
277.254 
301.258 

25.652.520 
12.600.000 
11.340.000 

250.000 
22.050.000 

107.696.725 

 
 
 

281.258 
277.254 
301.258 

25.652.520 
12.600.000 
11.340.000 

250.000 
22.050.000 
  8.830.967 

Tatal Biaya Tetap  1.537.045.006 1.583.777.752 1.562.764.450 1.579.720.005 
2 2. Baya tidak tetap  

a. Gaji pegawai  
b. Trasportasi 
c. Adminitrasi  
d. pakan 
e. Telpon  
f. Prosesing  
g. Penjualan susu  
h. Listrik dan air  
i. Lain lain  

 
423.000.000 
178.234.500 

9.120.500 
1175000 

6.402.550 
18.950.650 

2.765.81000 
204.125.000 

8.765.500 

 
423.000.000 
176.250.300 

9.350.450 
1450000 

6.540.250 
18.681.500 

298.827.750 
203.689400 

9,675.800 

 
423.000.000 
174.845.600 

8.986.900 
200000 

6.452.000 
       17.964.800 

469.334.250 
205.124.800 

9.986.350 

 
423.000.000 
174.845.600 

8.986.900 
2450000 

6.452.000 
       17.964.800 

469.334.250 
205.124.800 

9.986.350 
Total Biaya tidak tetap  8.702.180.300 8.715.015.150 8.892.694.700 9.018.291.400 

3 Penerimaan  
1. Penjualan susu segar 
2. Penjualan sapi non 

produktif 
3. Penjualan kompos 

 
45.955.863 

389.417.700 
 

52.668.000 

 
617.7258,5 

396.242.500 
 

52.668.000 

 
10.583.034 

355.338.600 
      
     52.668.000 

 
119.777.735 
416.896.00 

 
52.668.000 

 Total input 13.588.507.200 13.627.604.500 13.600.129.100 13.911976.400. 

 Total Biaya  10.239.225.306 10.253.793.202 10.455.459.150 10.598011.450 
Keuntngan Sebelum Pajak 3.349.281.894 3.373.811.298 3.144.669.950 3.313.964.995 
Pajak Penghasilan  334.928.189 337.381.130 314.466.995 331.369.500 

 Keutungan Setela Pajak  3.014.353.704 3.036.430.168 2.830.202.955 2.982.568.498 
Sumber : Data Olahan UD Hadi Putra 2011 

 Dari data diatas Biaya produksi pada UD. Hadi Putra ini termaksuk biaya 

Variabel dan biaya tetap, biaya variabel adalah biaya yang berubah sebagai 

tanggapan terhadap biaya perubahan dalam tingkatan pengeluaran yang di 

produksi perusahaan. Total biaya produksi pada tahun 2007 sebesar Rp 

10.239.225.305,. 2008 sebesar adalah Rp 10.253.739.202, pada tahun 2009 adalah 
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sebesar Rp 10.445.459.150, dan pada tahu 2010 adalah sebesar Rp 

10.598.011.405.. 

4.4 Penerimaan  

 Pengertian penerimaan dalam usaha tani adalah suatu barang yang 

terbentuk fisik atau hasil produksi yang ditukarkan dengan senjumlah uang atau 

barang. Hasil ini masi terbentuk fisik yang dapat berupa barang baik untuk di jual, 

diberikan pada orang lain sebagai upah, di simpan sebagai benih maupun untuk 

konsumsi. Hasil fisik itu baru dapat di katatakan penerimaan apabila produksi 

secara fisik itu ditukarkan dengan sejumlah uang atau harga. Harga pada saat 

penukaran sangat menentukan besarnya penerimaan. Penerimaan adalah nilai 

produk yang dinyatakan dalam bentuk uang. 

 Penerimaan yang diperoleh dari UD. Hadi Putra ini di nilai berdasararkan 

nilai tunai dari hasil harga penjualan susu. Penerimaan adalah nilai uang yang 

diperoleh dari penjualan hasil produksi (Boediono, 1993). Menurut ( Riyanto 

1993), meyatakan bahwa jumlah penerimaan yang akan diperoleh dari suatu 

proses produksi dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah hasil produksi 

dengan harga produk yang berlaku pada saat itu. Penerimaan merupakan kenaikan 

kotor dalam modal pemilik sebagai hasil dari kegiatan usaha dan propesional yang 

di tunjukan untuk mencari laba ( Nicholason, 1994). 
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Tabel 4. Penerimaan Usaha UD. Hadi Putra  
No  Uraian Pereode Tahun 

2007 2008 2009 2010 
1 Penerimaan  

1. Penjualan susu 
segar 

2. Penjualan sapi 
non produktif 

3. Penjualan 
kompos 

 
45.955.863 

 
2.504.621.700 

 
152.668.000 

 
617.7258,5 

 
3.191.686.200 

 
152.668.000 

 
10.583.034 

 
2.021.274.600 

      
     152.668.000 

 
119.777.735 

 
2.317.799.400 

 
152.668.000 

Total input 13.588.507.200 13.627.604.500 13.600.129.100 13.911.976.400. 

Suber data 2011 

 Sumber penerimaan UD. Hadi  Putra terdiri dari dari 3 macam, yaitu 

distibusi susu, penjualan sapi kurang produktif .dan penjualan kompos.total 

penerimaan pda tahun 2007 sebesar Rp 13.588.507.200, tahun 2008 sebesar Rp 

13.627.604.500 , tahun 2009 sebesar  Rp 13.600.129.100,. Tahun 2010 sebesar Rp 

13.911.976.400 

 
4.5 Keuntungan UD. Hadi Putra  

 Keuntungan merupakan  penambahan dalam harta bersih dari tras aksi 

tidak langsung kesatuan dan dari semua transaksi dari kejadian serta situasi lain 

yang mempengarui kesatuan selama satu periode, kecuali yang berasal dari 

pendapatan dan investasi pemilik ( Kieso dan Weygnd, 1999). Pappas dan 

Hirchey (1999), meyatakan bahwa keuntungan merupakan jumlah yang tersedia 

bagi  modal atau  posisi kepemilikan setelah pembayaran untuk semua sumber 

daya lainya yang digunakan perusahaan. 

 Kenaikan keuntungan atau laba sering kali diiringin dengan kenaikan 

modal dan sebaliknya pengurangan sedikit demi sedikit saja dari modal yang di 

tanam akan dapat mengakibatkan penurunan tingkat keuntungan secara mencolok. 

Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh merupakan ukuran dalam pengelolahan 

usaha yang di jalankan. Tingkat keuntungan adalah kemampuan suatu perusahaan 
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untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu dengan cara 

membandingkan keuntungan dengan modal (Riyanto, 1993). 

 Keuntungan bersih dari UD. Hadi Putra dari tahun 2007 sampai 2010 

adalah sebesar Rp 3.014.353.704, Rp 3.036.430.168, Rp 2.830.202.955, Rp 

2.982.568.498,. Keuntungan yang di peroleh di dapat dari  hasil selisih antara 

hasil penjualan atau output yang di kurangi dengan faktor-fakor produksi. Rincian 

selengkapnya tentang penerimaan.  

Tabel 5. Keuntungan usaha UD. Hadi Putra  
No  Uraian Pereode Tahun 

2007 2008 2009 2010 
1 Penerimaan  

1. Penjualan susu 
segar 

2. Penjualan sapi 
non produktif 

3. Penjualan kompos 

 
45.955.863 

 
389.417.700 

 
52.668.000 

 
617.7258,5 

 
396.242.500 

 
52.668.000 

 
10.583.034 

 
355.338.600 

      
     52.668.000 

 
119.777.735 

 
416.896.00 

 
52.668.000 

2 Total Input 8.702.180.300 8.715.015.150 8.892.694.700 9.018.291.400 
 Biaya tidak tetap  10.239.225.306 10.253.793.202 10.455.459.150 10.598011.450 

 Biaya tetap  3.349.281.894 3.373.811.298 3.144.669.950 3.313.964.995 

 Total biaya  334.928.189 337.381.130 314.466.995 331.369.500 

3 Keuntungan  3.014.353.704 3.036.430.168 2.830.202.955 2.982.568.498 

Sumber data 2011 

4.6 Analisis Kriteria Investasi   

  Kriteria Investasi merupakan suatu evaluasi usaha yang meyeluruh 

sebagai dasar persetujuan tentang layak tidaknya suatu usaha ditinjau dari besar 

kecilnya arus penerimaan dan arus pengeluaran. Usaha sapi pera UD. Hadi Putra 

ini dapat di ketahui dengan memperhatikan hasil perhitungan, Yaitu sebagai 

berikut : 

 
4.6.1 Analisis Net Present Value (NPV) 

 Net Present Value (VPV) merpakan jumlah selisih antara Cash in Flow 

(Penerimaan) dengan Cash out flow (Pengeluaran) usaha yang telah dihitung 
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dengan menggnakan metode Present value. Net Present Value (NVP) yang 

dihitung menggunakan Social Discot rate sebesar 5%, hal ini didasarkan pada 

besar rnarata-rata tingkat suku bunga. Nilai yang diperoleh dalam menjalankan 

suatu usaha akan di katakan layak apabila nilai NPV lebih dari satu atau tidak 

bernilai negatif. Jika diperoleh nilai NPV sama dengan nol berarti usaha tersebut 

mengalami Break Event Point (BEP). 

 NPV yang di peroleh pada unit saha sapi perah di UD Hadi Putra pada 

tingkat suku bunga 5% adalah sebesar Rp 111.222.973. Ini menunjukan bahwa 

usaha tersebut dapat di lanjutkan karena nilai NPV lebih besar dari Nol, Rincian 

selengkapna tentang Nilai NPV dapat dilihat pada lampiran 9 

Husnan dan Suwarno (1994), meatakan bahwa Net Present Vale (NPV) adalah 

menghitung selisih antara nilai investasi dengan nilai sekarang penerimaan 

penerimaan kas bersih (Operasional mapn terminal Cash Flow) di masayang akan 

datang. Selruh angka Net Cash Flow ang digandakan dengan Discont Factor pada 

tahun dan tingkat bunga yang telah di tentukan  serta selisih antara present value 

dari benevit dan present value dari biaya. 

 Hasi dari perhitungan NPV dnga iscount Factor 5% di peroleh nilai NPV 

sebesar Rp 111.222.973, hal ini berarti perusahaan memperoleh keuntungan lebih 

besar daripada tingkat bunga 5% dari total biaya yang di keluarkan selama 

menjalankan usahanya. Tahun ke-0 dianggap sebagai tahun awal usaha sehingga 

perusahaan belum memperoleh keuntungan  karena belum adanya penerimaan dan 

biaya produksi. 
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4.6.2 Analisis  Net B/C Ration  ( Net B/C Ration) 

 Net B/C adalah  indeks perbandingan antara kentungan dari tahun  uang 

bersangktan uang telah di hitung dengan  nilai uang sekarang pada awal tahun 

penerimaan uang bersifat positif sebagai pembilang dan kentungan uang bersifat 

negatif sebagai peyebut. Analisa ini juga menunjukkan perbandingan  dengan arus 

perbandingan dengan arus pengeluaran uang telah di present vaiekan. 

 Perhitngan Net B/C Ration diperoleh hasil sebesar 1,31. Hal ini 

menunjukkan bahwa UD. Hadi Putra mendapat kentungan karena memiliki nilai 

Net B/C Ration ini lebih besar dari satu. Nilai Net B/C Ration  ini menunjukkan 

bahawa perbandingan antara penerimaan uang diperoleh lebih besar bila 

dibandingkan dengan nilai faktor faktor produksi / total biaya uang telah 

digunakan selama proses produksi. Muladi (1998), meyatakan bahwa satu usaha 

dapat dikatakan  layak apabila  memiliki nilai Net B/C Ration lebih besar dari  

satu. Hasil perhitngan NPV, IRR, PBP , dan B/C Ration pada lampiran 9. 

 
4.6.3   Pay Back Period (PBP) 

 Pay Back Period (PBP) ini merupakan hubungan sedehana antara hasil 

antara tahunan terhadap inestasi yang di tanamkan. Nilai PBP menunjukkan 

jumlah tahun yang di butuhkan untuk mencapai pembayaran kembali dari modal 

yang di tanam dalam usahanya (Helfert, 1992). Husnan dan Swarsono (1994), 

meyatakan bahwa PBP merupakan metode yang mencoba mengukur seberapa 

cepat investasi bisa kembali. Karena itu satuan yang di gunakan bukan presentase 

melaikan satuan waktu baik itu bulan maupun tahun. Hasil perhitungan pada 

lampiran 11 di peroleh Pay Back Pereod (PBP) sebesar 4,65. Nilai PBP sebesar 

4,65  menunjukkan bahwa modal seluruhnya yang telah digunakan / invesatasi 
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selama menjalankan usaha peternakan sapi perah akan di terima dalam waktu 

jangka 4 tahun 7 bulan yaitu pada pereode ke lima. 

 Kurun waktu tersebut dapat di ketahui bahawa suatu usaha yang telah di 

jalankan dapat memenuhi kewajiban keungangannya lebih cepat untuk 

mengembalikan modal/ investasi. Pada UD. Hdi Putra. 

 

4.6.4  Analisis Internal Rate Of Return (IRR) 

 Internal Rate Of Return (IRR) meruupakan tingkat bunga yang 

menggambarkan bahwa selisih antara penerimaan danm penngeluaran yang telah 

di hitung dengan present value sama dengan nol. Metode ini lebih baik 

dibandingkan NPV karena IRR dapat di ketahui berapa tingkat bunga investasi 

yang sesunggunya peerhitungan IRR di lakukan dengan cxara uji coba beberapa 

Discount rate hingga menghasilkan nilai NPV negatif sampai NPV positif. 

 Analisis ini digunakan untuk mengetahu investasi yang dikeluarkan pada 

keuntungan UD. Hadi Putra dengan perhitungan Finansial serta mengukur tingkat 

bunga bank atau Oportonity Cost of Capital. Internal Rate of Return ini 

merupakan jumlah selisih anatara nilai suku bunga sebesar suku bunga sebesar 5% 

samapi 6% Rincian pada lampiran 8. 

  Nilai Internal Rate  of Return di UD Hadi Putra memiliki nilai IRR sebesar 

19,03  %, kondisi ini menunjukkan bahwa UD hadi Putra mempunyai 

kemampuan untuk mengembalikan seluruh Modal dan biaya yang di keluarkan 

.karena suatu usaha di katakan layak apabila Hasil perhitungan IRR lebih bexsar 

dari 5%, sedangkan tidak layak di kembangkan suatau usaha apabila IRR kurang 

dari 5%. 
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 Nilai IRR tersebut di atas menunjukkan nilai lebih besar dari suku bunga 

yang berlaku di lembaga Finansial yaitu sebesar 5%. Kesimpulan yang di dapat di 

ambil bahwa UD. Hadi Putra  ini layak untuk di teruskan dan juga dapat jga 

senbagai UD dapat ditiru pendapat  Riyanto (1993), yang meyatakan bahwa IRR 

memberikan Pedoman bahwa usaha layak dilaksanakan apabila nilai IRR lebih 

besar dari nilai Social Discount Rate, dapat di lihat pada lampiran 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Item Nilai 

1 NPV Rp 111.222.973 

2 IRR 19,03 % 

3 PBP 4,65 ( 4 Tahun 7  Bulan) 

4 B/C Ration 1,02 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 
 
 Berdasarkan penelitian dan hasil perhitungan yang di lakukan di UD. Hadi 

Putra Ngijo Karang Ploso Malang di dapat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerimaan  bersih dari UD. Hadi Putra dari tahun 2007 sampai 

2010 adalah sebesar Rp 13.588.507, Rp 13.627.604.500, Rp 

13.600.129.100, Rp 13.911.976.400. 

2. Analisis Finansial : 

• Nilai Net Present Value yang di peroleh pada tingkat bunga 5% 

sebesar Rp 111.222.973 

• Nilai Internal Rate Of Retrun di peroleh sebesar 19,03% yang 

menunjukkan hasilnya lebih besar dari sosial Discount Rate. 

• Nilai Ne B/C Ration adalah sebesar 1,13 yang berarti 

menunjukkan bahwa perbandingan antara penerimaan yang di 

dapat/ di terima lebih besar di bandungkan nilai fakor-faktor 

produksi atau jumlah total biaya yang telah di gunakan selama 

proses produksi. Usaha UD. Hadi Putra dapat di katakan layak 

untuk terus di kembangkan dan majukan, 

• Hasil yang di peroleh dari perhitungan Pay Back Period ini 

adalah 4,65 yang berarti bahwa modal yang di tanamkan akan 

dapat kembali dalam pereode ke lima yaitu  selama 4 tahun 7 

bulan. 

 
5.2 Saran 

1. Pembagian tenaga kerja pada setiap kandang perlu lebih 

diperjelas terutama dalam hal jumlah dan tugas, agar tidak 

terjadi ketimpangan jumlah tenaga kerja sehingga tecipta 

pemerataan tugas dan suasana kerja yang kondusif. 
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2. Dengan adanya keuntungan yang telah dicapai oleh para 

petani ternak sapi perah, sebaiknya tidak cepat untuk 

merasa puas,tetapi para petani ternak juga tetap untuk 

sering melakukan evaluasi terhadap segala kekurangan-

kekurangan yang masih ada. Dan pendapatan usaha yang 

telah dicapai peternak hendak nya lebih ditingkatkan agar 

dapat memajukan suatu usaha yaitu dibidang peternakan. 

Demikian pelitian saya buat semoga dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk pengembangan usaha ternak sapi perah 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1. Denah Lokasi Peternakan UD. Hadi Putra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :data  primer 2011 

 

Keterangan : 

1. Jalan Raya Karang Ploso   8.   Kandang Sapi Potong 
2. 2 Jalan Desa Ngijo    9.   Gudang Kosentrat 
3. Kandang Sapi Potong 1  10.   Gudang Jerami 
4. Kandang Sapi Perah  11.   Kandang Sapi Potong 4 
5. Kandang Kambing   12.   Tempat Peyimpanan Tebon Jagung 
6. Kandang Sapi Potong  2  13.   Kandang Sapi Potng 
7. Kandang Sapi perah Kerbau 14.   Kandang Domba 
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Lampiran 2. Struktur Organisasi Peternakan UD. Hadi Putra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :data  primer 2011 

 

 

 

 

 

 

Pengawas Kandang 

Slamet 

Pekerja Bangunan 

• Karyadi 

• Alex 

 

 

Pekerja Kandang 

• Sumantri 
• Nakrowi 
• Supi’i 
• Rochim 
• Iwan 
• Sai 
• Bibit 
• Joko 
• Bibit 
• Iwan 

• Handoko 

Sopir 

andik 

• Andik 

Manager 

Agus Sumardianto 
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Lampiran 3:Asumsi  Pakan Yang di berikan Pada Ternak DI UD. Hadi Putra  

 

Jenis 
Ternak Jenis Pakan 

Banyak 
Pemberian 

Sapi laktasi 

Rumput raja, tanaman jagung 

Bekatul, bungkil kelapa, pollard, kotoran ulat, 
mineral 

       45 Kg 

6,02 Kg 

 

Sapi Kering 
Rumput raja 

Bekatul, bungkil kelapa, mineral 

35 Kg 

4,08 Kg 

Sapi dara 

Rumput raja 

Bekatul, bungkil kelapa, pollard, kotoran ulat , 
mineral 

30 Kg 

 

3,66 Kg 

Pedet 

Rumput raja 

Bekatul, bungkil kelapa, pollard, kotoran ulat , 
mineral 

Susu induk 

        5 Kg 

2 Kg 

 

0.6 liter 

Sumber :data  primer 2011 
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Lampiran 4 : Posisi, Jumlah Tenaga Kerja, Pendidikan dan Upah/hari Serta Aktivitas / 
Jam Kerja Pada Peternakan UD. Hadi Putra 

 

No Posisi Jumlah Pendidikan 
Upah/hari 

(Rp) 

Aktivitas / 

jam kerja 

1. Manager 1    Orang Doktor 100.000,- 14.00 – 16.00 

2. Pengawas Kandang 1    Orang SMP 50.000,- 07.00 – 16.00 

3. Pekerja kandang 11  Orang SMP 25.000,- 07.00 – 16.00 

4. Pekerja bangunan 3    Orang SMP 25.000,- 07.00 – 16.00 

5. Sopir 1    Orang SMP 25.000,- 07.00 – 16.00 

Total Tenaga Kerja 17  Orang    

Sumber :data  primer 2011 

�  Pegawai yang berkerja di UD. Hadi Putra rata – rata berumur 23 tahun ke atas. 

Dengan pendidikan rata – rata SMP. 

� Upah tenaga Kerja sesuai dengan UMR kabupaten kota Malang yaitu Rp 750.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 
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Lampiran 5 : Perhitungan Asumsi biaya peyusutan peralatan pada usaha peternakan 
sapi perah di UD Hadi Putra  

No Peralatan Jumlah 
Harga/unit 

 
Harga (Rp) Masa 

pakai  peyusutan 
Awal Akhir 

1 
 
 
 
 

Milk Can 40 Liter 7 8000000 56.000.000 56.000.000 

25 

2.016.000 

2 Milk Can 35 Liter 2 2000000 4000.0000 4000.0000 25 144.000 
3 Tandon air  5000L 2 45.000000 90.000.0000 9.000.000 25 3.240.000 
4 Mesin perah  2 28.000.000 56.000.000 56.000.000 25 2.016.000 
5 Selup puting 6 175.000 3.150.000 3.150.000 25 113.000 
6 Timba stainlis 4 7000.000 7000.000 7000.000 25 252.000 
7 

Truk besar 1 
250.000.00

0 
250.000.000 25.000.000 

25 
9.000.000 

8 Truk picuap 2 80.000.000 160.000.000 160.000.000 25 5.760.000 
9 Gledekan pakan  2 19.000.000 38.000.000 38.000.000 25 1.368.000 

   25.652.520 
Sumber :data  primer 2011 

 Contoh : Biaya peyusutan : Nilai awal – Nilai akhir 

            Daya tahan 

     =  Rp 56000000 – Rp 5600000 

                      25  

     =   Rp 2.016000000 

Lampiran : Biaya pakan pada usaha peternakan sapi UD Hadi Putra  

� Rumput gajah 1 ikat  Rp 5000 = 38 @kg = 13000 

- Sapi laktasi 42 ekor X 45 kg 30 hari x Rp 13000 = Rp 5803000,00 

- Sapi dara    24 ekor X 350 Kg 30 hari X Rp 13000 = Rp 3143400,00 

- Sapi kering 9   ekor X 35 Kg 30 hari X Rp 13000 = Rp 1088100,00 

- Sapi pedet  17 eko  X 7 Kg 30 hari X Rp 13000 = Rp   564200,00 

� Total pakan hijuan = Rp 10597900  

� total pakan = pakan hijuan + kosentrat + mineral + bungkil kedelai 

= Rp 10597900 + RP 25110000 + Rp 1462000 + Rp 410000 

= Rp 37580400,0 

 

Lampiran 6. Penerimaan susu Rata-Rata UD Hadi Putra  
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No Bulan 
Penerimaan (Liter) 

2007 2008 2009 2010 

1 Januari 21150 22560 37200 42630 
2 Februari 19740 22560 37200 42630 
3 Maret  20445 21855 36480 38220 
4 April  22560 21150 38400 38220 
5 Mei  22560 22560 38400 26460 
6 Juni 21150 20445 38400 26460 
7 Juli  19740 20445 34800 51450 
8 Agustus 20495 18330 33600 47040 
9 September 19740 22560 33600 48510 
10 Oktober 19740 22560 39800 45276 
11 Nopember 19745 19740 35280 43168 
12 Desember 19735 21150 35280 46158 

Total liter 246800 255915 438440 496222 
Rata rata / bulan 1702,069 1764,931 3023,724 3422,221 

Harga per liter (Rp) 2700 3500 3500 3500 
Total Rp 4595586,3 6177258,5 10583034 11977773.5 

 Sumber :data  primer 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 Asumsi Rekapitulasi Modal  Usaha UD. Hadi Putra 

No Uraian Jumlah 
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2007 2008 2009 2010 

1 Moda tetap  
1. ternak  
2. tanah  
3. bangunan  

gudang 
kantor 
Lab  
Kandang 

4. Peralatan  
5. Kendaraan 

Truck besar 
Truck pik uap 

 
132.300.000 
275.000.000 

 
56.251.579 
55.540.000 
57.850.000 
60.251597 
12.570.000 

 
350.000.000 
315.000.000 

 

 
132.300.000 
275.000.000 

 
56.251.579 
55.540.000 
57.850.000 
60.251597 
12.570.000 

 
350.000.000 
315.000.000 

 

 
132.300.000 
275.000.000 

 
56.251.579 
55.540.000 
57.850.000 
60.251597 
12.570.000 

 
350.000.000 
315.000.000 

 

 
132.300.000 
275.000.000 

 
56.251.579 
55.540.000 
57.850.000 
60.251597 
12.570.000 

 
350.000.000 
315.000.000 

 

 Total Modal Tetap 1.882.373.158 1.882.373.158 1.882.373.158 1.882.373.158 

II Modal Kerja  
1. Gaji  
2. Listik & air  
3. Trasportasi 
4. Pakan  
5. Adminitrsi  
6. Telpon 
7. Bahan bakar 
8. PBB 
9. Lain lain 

 
423.000.000 
204.125.000 
178.234.500 
414.000.000 

9.120.500 
6.402.550 

18.950.650 
8.765.500 

250.000 

 
423.000.000 
203.689.400 
176.250.300 
414.000.000 

9.350.450 
6.540.250 

18.950.650 
9.675.800 

250.000 
 

 
423.000.000 
205.128.800 
174.845.600 
414.000.000 

8,986.900 
6,452.000 

17.964.800 
9,986.350 

250.000 
 

 
423000.000 
205.476.300 
162.536.400 
414.000.000 

9.650.100 
6.480.000 

18.890.000 
9.620.500 

250.000 
 

 Total Modal Kerja 9.125.430.300 9.138.265.450 9.135.944.700 9.441.541.400 

 Total Modal 11.007.803.458 11.020.638.608 11.198.317.858 11.323.914.558 

Sumber :data  primer 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8:  Rekapitulasi Rugi Laba usaha Ternak Sapi Perah UD. Hadi Putra  

No  Uraian  Pereode Tahun 
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2007 2008 2009 2010 
1 Biaya  

1. Biya Tetap  
a. Peyusutan  

Gudang 
Kantor  
Lap  
Peralatan 
Tranfer truck 
Truck pik up 

b. PBB 
c. ternak 
d. Bunga Modal  

 
 
 

281.258 
277.254 
301.258 

25.652.520 
12.600.000 
11.340.000 

250.000 
22.050.000 
13.6.32.476 

 
 
 

281.258 
277.254 
301.258 

25.652.520 
12.600.000 

     11.340.000 
250.000 

22.050.000 
129.083.271 

 
 
 

281.258 
277.254 
301.258 

25.652.520 
12.600.000 
11.340.000 

250.000 
22.050.000 

107.696.725 

 
 
 

281.258 
277.254 
301.258 

25.652.520 
12.600.000 
11.340.000 

250.000 
22.050.000 
  8.830.967 

Tatal Biaya Tetap  1.537.045.006 1.583.777.752 1.562.764.450 1.579.720.005 
2 2. Baya tidak tetap  

a. Gaji pegawai  
b. Trasportasi 
c. Adminitrasi  
d. pakan 
e. Telpon  
f. Prosesing  
g. Penjualan susu  
h. Listrik dan air  
i. Lain lain  

 
423.000.000 
178.234.500 

9.120.500 
1175000 

6.402.550 
18.950.650 

2.765.81000 
204.125.000 

8.765.500 

 
423.000.000 
176.250.300 

9.350.450 
1450000 

6.540.250 
18.681.500 

298.827.750 
203.689400 

9,675.800 

 
423.000.000 
174.845.600 

8.986.900 
200000 

6.452.000 
       17.964.800 

469.334.250 
205.124.800 

9.986.350 

 
423.000.000 
174.845.600 

8.986.900 
2450000 

6.452.000 
       17.964.800 

469.334.250 
205.124.800 

9.986.350 
Total Biaya tidak tetap  8.702.180.300 8.715.015.150 8.892.694.700 9.018.291.400 

3 Penerimaan  
1. Penjualan susu segar 
2. Penjualan sapi non 

produktif 
3. Penjualan kompos 

 
45.955.863 

389.417.700 
 

52.668.000 

 
617.7258,5 

396.242.500 
 

52.668.000 

 
10.583.034 

355.338.600 
      
     52.668.000 

 
119.777.735 
416.896.00 

 
52.668.000 

 Total input 13.588.507.200 13.627.604.500 13.600.129.100 13.911976.400. 

 Total Biaya  10.239.225.306 10.253.793.202 10.455.459.150 10.598011.450 
Keuntngan Sebelum Pajak 3.349.281.894 3.373.811.298 3.144.669.950 3.313.964.995 
Pajak Penghasilan  334.928.189 337.381.130 314.466.995 331.369.500 

 Keutungan Setela Pajak  3.014.353.704 3.036.430.168 2.830.202.955 2.982.568.498 

Sumber :data  primer 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 9:  Perhitungan Net B/C Ration 
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Tahun input 

Cash Inflow Benefit Cash out Flow benefit 

Net Present 

value 

Discount 

Rate 

5 % 

Benfit  (PV) Biaya 

oprasional 

Discount 

Rate 

Cost (PV) 

2007 

2008 

2009 

2010 

13.588.507.200 

13.627.604.500 

13.600.129.100 

13.911.976.400 

0,86957 

0,76514 

O,65752 

0,57175 

11.816.158.206 

10.304.376.869 

8.942.356.886 

7.954.172.507 

10.293.225.306 

10.253.793.202 

10.455.495.150 

10.598.011.405 

0,86957 

0,75614 

0,65752 

0,57175 

8.903.723.150 

7.753.303.192 

6.874.673.501 

6.059.413.021 

2.912.435.057 

2.551.073.675 

2.067.683.385 

1.894.759.486 

Jumlah  54.728.217.200  39.017.064.465 41.546.489.064  29.591.112.863 9.425.951.602 

Sumber :data  primer 2010 

Berdasarkan tabel di atas maka di peroleh Net Present Value (NPV) selama empat 
tahun terakair yaitu mulai tahun 2007 sampai 2010 adalah sebesar Rp 9.425.951.602 

Gros Benefit Cost Ration /atau B/C Ration dapat di hitung menggunakan rumus  

( )

( )∑

∑

=

=

+
−
+
−

= n

t

tt

n

T
t
tt

t

BC
i

CB

CRatioNetB

1

1

1

1/  

    = Rp 39.017.064.465 

       Rp 29.591.112.863 

    = 1,318 

 Maka di peroleh nilai Benefit Cos Ration (B / C Ration ) adalah 1,318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 10: Prhitungan Internal Rate Of Retrun 



50 

 

Tahun 

 

Nilai nominal PV 19% PV 20 % 

Proceeds 

( Benefit 

+Depresiasi) 

Investement 

(Rp) 

Discount 

Rate 

Present 

Value 

Investement 

(Rp) 

Discount 

Rate 

(Rp) 

Present 

Value 

(Rp) 

Investemen 

(Rp) 

0 

2007 

2008 

2009 

2010 

 

3.053.755.244 

3.075.831.708 

2.869.604.395 

3.621.970.036 

8.007.803.458 

 

 

0,8403 

0,759 

0,595 

0,5 

 

2.566.070.532 

2.334.556.266 

1.707.414.615 

1.510.985.018 

8.007.803.458  

0,833 

0,694 

0,578 

0,48 

2.543.776.118 

2.134.627.205 

1.358.631.340 

1.358.631.340 

1.450.545.617 

8.007.803.458 

Jumlah  12.021.161.383 8.007.803.458  8.119.026.431 8.007.803.458  7.787.582.281 8.007.803.458 

NPV 111.222.073 -220.221.117 

   Sumber :data  primer 2010 

 Berdasarkan tabel di atas Nilai Internal Rate Of Retrun dapat di peroleh menggunakan 
rumus : 

 IRR = I + ( )'"

"'
ii

NPVNPV

NPV −
−  

  = 0,5 + ( )')19,020,0
117.221.220(973.222.111(

973.222.111 −
−−

x
 

=  0,5 + 0,0003 

= 0,1903 

= 19,03 %  

�Maka di peroleh Internal Rate Of  Retrun sebesar 19,03 % 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Lampiran 11. Perhitungan Pay Back Period  

Tahun Investasi / Modal Preceeds 
Akumulasi 

keuntungan 

2006 

2007  

2008 

2009 

2010 

8.007.803.458 

 

 

3.053.755.244 

3.075.831.708 

2.689.604.395 

3.021.970.036 

 

 

6.129.586.952 

8.99.919.347 

12.021.161.383 

    Sumber : data primer 2010 

 PBP I   = Investasi – Procceds I 

   = 8.007.803.458 – 6.129.586.952 

   = 1.878.216.505 

 Jumlah PBP I  = n -   PBP      I 

            Procceds II 

   =4 + 1.878.216.505 / 2.869.604.395 

   = 4,65 

� Jadi nilai PBP ( Pay Back Period UD Hadi Putra adalah 4 Tahun 7  bulan  

 

 


