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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dengan letak 

geografis yang sesuai untuk mengembangkan sektor pertanian, sektor perikanan dan 

sektor peternakannya. Ketiganya saling memberikan pengaruh bagi penduduk Indonesia, 

mengakibatkan sebagian penduduk Negara Indonesia bermata pencaharian sebagai petani 

ataupun peternak.  

Peternakan salah satunya, ternak apa saja yang dikembangkan di Indonesia dapat 

memberikan pengaruh bagi Indonesia. Pemenuhan daging, telur dan susu dari hasil 

peternakan tercukupi dengan majunya peternakan di Indonesia sehingga mengurangi 

import dari negara lain. Sapi potong misalnya, usaha peternakan sapi potong pada saat ini 

masih tetap menguntungkan karena permintaan pasar terus memperlihatkan peningkatan 

dengan populasi ternak mengalami sedikit kenaikan. Wilayah Jawa Timur saja, populasi 

ternak untuk tahun 2008 sebanyak 3.384.902 ekor, tahun 2009 sebanyak 3.558.902 ekor, 

tahun 2010 sebanyak 3.745.453 ekor dan tahun 2011 sebanyak 4.727.298 ekor (disnak, 

2012) sedangkan pemenuhan daging di Indonesia tiap 10 tahun sekali diproyeksikan 

mengalami kenaikan yang tinggi. Tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia 206 juta orang 

dengan konsumsi daging 1,72 kg/kapita/tahun sedangkan produksi daging 350,7 ribu 

ton/tahun dan pemotongan sapi 1,75 juta ekor/tahun. Peningkatan terus bertambah di 

tahun 2010  dengan jumlah penduduk 242,4 juta orang, konsumsi daging 2,72 

kg/kapita/tahun sedangkan produksi daging 654,4 ribu ton/tahun dan pemotongan sapi 3,3 

juta ekor/tahun (naik 88,6%). Proyeksi di tahun 2020, jumlah penduduk mengalami 

kenaikan menjadi 281 juta orang dan konsumsi 3,72 kg/kapita/tahun, sedangkan produksi 

daging 1,04 juta ton/tahun dan pemotongan sapi 5,2 juta ekor/tahun, dari data – data ini 

permintaan sapi mengalami kenaikan 197% (Kaito, 2008). Tidak hanya di Indonesia tetapi 

juga di pasar ekspor seperti ke Negara Malaysia.  

 Memelihara sapi sangat menguntungkan, karena tidak hanya menghasilkan daging 

atau susu, tetapi juga menghasilkan pupuk kandang dan sebagai potensi tenaga kerja. 

Pemeliharaan akan semakin efisien apabila dikerjakan bersama, misalnya saja 

pengembangan sapi potong dengan sistem kelompok. Modal dapat dengan cara iuran 
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bersama antar anggota kelompok, apabila ingin meminta bantuan pemerintah juga tidak 

kesulitan. Tenaga kerja tidak perlu orang lain untuk mengurus ternak, cukup 

menggunakan anggota kelompok dan keuntungan dari usaha kelompok tersebut dapat 

dibagi sesuai dengan kontribusi anggota.  

Sistem peternakan kelompok ini sangat menguntungkan karena modal dapat dilakukan 

dengan iuran bersama, salah satu peternakan kelompok yang ada di Ngawi adalah 

Peternakan Karya Makmur. Karya Makmur merupakan peternakan dengan kepemilikan 

49 ekor indukan dan 8 pejantan. Jumlah pemilik peternakan lebih dari 1 orang dan dari 

tahun ke tahun keanggotaan tetap sama, selain itu untuk tenaga kerja memilih 

menggunakan anggota sendiri. Usaha ini sangat menarik apabila melihat dari sejarah 

kepemilikan ternak,  sehingga untuk lebih mendalaminya perlu diketahui mengenai 

manajemen pemeliharaan dan perhitungan keuntungan dalam usaha.  

Keuntungan suatu usaha ini dipengaruhi oleh modal awal yang digunakan, biaya 

produksi yang dikeluarkan dan penerimaan yang didapatkan, apabila sudah mengetahui 3 

komponen tersebut maka dapat dihitung analisa Break Event Point (BEP) agar mengetahui 

titik balik dalam usaha. Modal akan berpengaruh pada analisis profitabilitas yang meliputi 

rasio profitabilitas dalam hubungannya dengan penerimaan dan rasio profitabilitas dalam 

hubungannya dengan modal.  Berdasarkan pernyataan tersebut maka dilakukan penelitian 

agar nilai Break Event Point (BEP) serta analisis profitabilitas dalam usaha dapat 

diketahui. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Berapa modal yang dikeluarkan serta biaya produksi yang dibutuhkan untuk usaha 

peternakan sapi potong pada peternakan sapi potong Karya Makmur? 

2. Berapa besarnya penerimaan usaha sapi potong dan laba yang diperoleh pada 

peternakan sapi potong Karya Makmur? 

3. Bagaimana hasil dari Break Event Point (BEP) dan analisis profitabilitas pada 

peternakan sapi potong Karya Makmur? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis besarnya modal yang dikeluarkan dan biaya produksi yang 

dibutuhkan pada peternakan sapi potong Karya Makmur. 

2. Untuk menganalisis besarnya penerimaan dan laba yang diperoleh pada peternakan 

sapi potong Karya Makmur. 

3. Untuk menganalisis hasil dari Break Event Point (BEP) dan analisis profitabilitas pada 

peternakan sapi potong Karya Makmur. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk : 

1. Sebagai tambahan informasi bagi peternak tentang pengaplikasian analisis ekonomi  di 

dalam usaha sapi potong. 

2. Sebagai tambahan wawasan bagi peternak dalam menyusun dan merencanakan 

kegiatan operasional usaha peternakan sapi potong selanjutnya. 

3. Sebagai tambahan pengetahuan di bidang peternakan dan sebagai bahan acuan bagi 

penelitian selanjutnya khususnya mengenai Break Event Point (BEP) dan analisis 

profitabilitas. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Banyaknya ternak dalam suatu usaha peternakan sangat berpengaruh terhadap 

penerimaan yang didapatkan. Cara mengetahui kemampuan peternakan sapi potong dalam 

mengelola usaha dapat dilihat dari modal yang diperlukan dari awal sampai dengan biaya 

yang dibutuhkan dalam memproduksi. Biaya produksi tersebut meliputi biaya produksi 

tetap dan biaya produksi tidak tetap. Usaha sapi potong dikatakan untung apabila jumlah 

pendapatan yang diperoleh lebih besar dari total pengeluaran. Sebaliknya jika perolehan 

pendapatan lebih rendah daripada pengeluaran maka usaha akan dikatakan rugi 

(Sudarmono dan Sugeng, 2008).  

Penerimaan yang diperoleh dalam usaha akan di analisa dengan biaya – biaya 

sebelumnya sehingga dapat mengetahui laba dari usaha tersebut. Laba akan dilihat apakah 

menunjukkan laba yang rasional atau tidak, salah satu instrument penilaian yang 

digunakan adalah analisa BEP dan analisa profitabilitas. Analisa BEP digunakan untuk 

mengetahui keadaan dimana usaha tersebut tidak mengalami kerugian dan tidak 
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mengalami keuntungan sedangkan analisis profitabilitas ini untuk mengukur seberapa 

besar modal yang dihasilkan dari modal yang di investasikan. Analisa profitabilitas 

meliputi rasio laba kotor, rasio laba bersih, rasio biaya operasi, rasio kemampuan dasar 

menghasilkan laba, rasio pengembalian atas modal, dan tingkat perputaran modal 

sehingga dari analisis - analisis ekonomi ini usaha dapat dikatakan layak atau tidak layak. 

Pernyataan tersebut dapat digambarkan skema kerangka pemikiran sebagai berikut :    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1 Skema Kerangka Pikir 

Modal Usaha Peternakan Sapi Potong Karya Makmur 

Biaya Produksi : 

1. Biaya Tetap 

2. Biaya Tidak Tetap 

Penerimaan 

Analisa Ekonomi 

Break Event 

Point (BEP) 

Usaha layak atau tidak layak 

layak 

Profitabilitas 

 Rasio laba kotor 

  Rasio laba bersih 

 Rasio biaya Operasi 
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 Rasio pengembalian atas modal 

 Tingkat perputaran modal 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi Potong 

Sapi adalah hewan pemakan rumput yang dapat digunakan sebagai pemenuhan 

gizi protein hewan bagi masyarakat, sehingga sapi ini sangat berpotensi sekali 

dikembangkan sebagai sapi potong. Sapi potong merupakan salah satu sumber 

penghasil bahan makanan berupa daging yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. 

Berikut macam – macam jenis sapi di Indonesia (Sutanmuda, 2008) : 

a. Sapi Bali. 

Cirinya berwarna merah dengan warna putih pada kaki dari lutut ke bawah dan 

pada pantat, punggungnya bergaris warna hitam (garis belut). Keunggulan sapi ini 

dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang baru. 

b. Sapi Ongole. 

Cirinya berwarna putih dengan warna hitam di beberapa bagian tubuh, 

bergelambir dan berpunuk, dan daya adaptasinya baik. Jenis ini telah disilangkan 

dengan sapi Madura, keturunannya disebut Peranakan Ongole (PO) cirinya sama 

dengan sapi Ongole tetapi kemampuan produksinya lebih rendah. 

c. Sapi Brahman. 

Cirinya berwarna coklat hingga coklat tua, dengan warna putih pada bagian 

kepala. Daya pertumbuhannya cepat, sehingga menjadi primadona sapi potong di 

Indonesia. 

d. Sapi Madura. 

Mempunyai ciri berpunuk, berwarna kuning hingga merah bata, terkadang 

terdapat warna putih pada moncong, ekor dan kaki bawah. Jenis sapi ini 

mempunyai daya pertambahan berat badan rendah. 

e. Sapi Limousin. 

Mempunyai ciri berwarna hitam bervariasi dengan warna merah bata dan 

putih, terdapat warna putih pada moncong kepalanya, tubuh berukuran besar dan 

mempunyai tingkat produksi yang baik. 
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2.2 Manajemen Sapi Potong 

Bambang (2003) menyatakan bahwa di dalam mengembangkan sapi potong 

diperlukan persiapan yang baik meliputi persiapan kandang, pemilihan bibit, 

penyedian pakan dan lingkungan lain yang mendukung.  

a. Persiapan kandang  

Kandang sapi potong harus mempunyai konstruksi kandang yang baik, 

misalnya : bangunan harus kuat, mudah dibersihkan, bersirkulasi udara yang baik, 

apabila membangun kandang tunggal sebaiknya menghadap ke timur dan apabila 

kandang ganda membujur ke arah utara selatan. Bahan atap juga harus di 

perhatikan, atap sebaiknya dari bahan genteng karena harganya relatif murah, 

udara luar dapat masuk kandang melalui celah – celah dan tidak mudah dalam 

menyerap panas. Lantai kandang rata, tidak licin, tidak mudah lembap, tahan 

injakan, awet, tidak mudah tertembus air dan usahakan selalu kering. 

b. Pemilihan bibit 

Strategi yang digunakan dalam pemilihan bibit ini adalah dengan membeli dan 

memilih bibit yang unggul. Bibit sapi potong dikatakan unggul apabila dapat 

berproduksi baik, tahan terhadap penyakit, mudah untuk beradaptasi, mempunyai 

kecernaan yang baik sehingga mudah untuk mencerna pakan dan keadaan fisik 

baik seperti tubuh kokoh, mata bersinar, ekor lurus, hidung tidak mengeluarkan 

lendir, posisi kaki lurus. 

c. Penyedian pakan  

Pakan sangat penting bagi pertumbuhan sapi potong sehingga pakan yang baik 

harus dengan kandungan protein, mineral dan vitamin yang cukup. Sapi potong 

membutuhkan pakan hijauan dan pakan penguat lainnya. Pakan hijauan ini berupa 

rumput – rumputan dan tanaman hijauan lain. Sedangkan pakan penguat ini berupa 

konsentrat,  bekatul, ampas tahu, bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, bungkil 

kacang kedelai dan lain sebagainya.  

Ditambahkan oleh Mariyono dan Endang (2007) bahwa kebutuhan pakan 

disesuaikan dengan umur sapi tersebut dan berikut ini manajemen pemberian 

pakan :  
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 Sapi Sapihan 

Penyapihan dilakukan setelah memasuki bulan ke-7 (205 hari) yang 

diharapkan pedet telah mampu mengkonsumsi dan memanfaatkan pakan kasar 

dengan baik sampai dengan umur 12 bulan. Introduksi teknologi pemeliharaan: 

1. Introduksi teknologi pakan dilakukan untuk efisiensi biaya 

pemeliharaan dengan target Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) 

> 0,6 kg/ekor/hari. 

2. Pakan konsentrat murah atau komersial sebanyak 1-3% dari bobot 

badan dengan kandungan PK > 10%, TDN > 60%, SK < 15% dan abu 

< 10%. 

3. Alternatif model pakan untuk sapi sapihan dengan bobot badan 150-

175 kg, skor kondisi badan 6-7 adalah 2-3 kg konsentrat komersial/ 

dedak padi kualitas baik, 3 kg kulit singkong, rumput segar 3-4 kg dan 

jerami padi kering ad-libitum (+ 1- 2 kg). 

 Sapi Dara 

1. Introduksi teknologi pakan dilakukan untuk efisiensi biaya 

pemeliharaan dengan target PBBH > 0,6 kg/ekor/hari. 

2. Pemenuhan kebutuhan nutrisi yang optimal dan ekonomis pada sapi 

dara adalah konsentrat murah atau komersial yang memiliki kandungan 

PK >10% dan TDN 60% sebanyak 1 - 3% dari bobot badan. 

3. Alternatif model pakan untuk sapi dara dengan bobot badan 200 kg, 

adalah 2 kg konsentrat komersial atau dedak padi kualitas baik, 3 kg 

tumpi jagung, 1 kg kulit kopi, rumput segar 3 – 4 kg dan jerami padi 

kering ad-libitum (+2 - 3 kg). 

 Sapi Bunting Tua 

Pakan konsentrat murah sebanyak 1-3% dari bobot badan dengan 

kandungan PK minimal 10%, TDN minimal 60%, SK maksimal 17% dan abu 

maksimal 10%.  Alternatif model pakan yang diberikan untuk sapi induk 

bunting tua dengan bobot badan 325 – 350 kg, adalah 2–3 kg konsentrat 

komersial atau dedak padi kualitas baik, 4-6 kg tumpi jagung, 1 kg kulit kopi, 

rumput segar 3 - 4 kg dan jerami padi kering ad-libitum (+ 4 -5 kg). 
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 Pakan Sapi Menyusui 

1. Penggunaan konsentrat murah atau komersial untuk sapi menyusui 

dapat diberikan sekitar 1,5-3% bobot badan dengan kandungan PK 

minimal 12%, TDN minimal 60%, SK maksimal 20% dan abu 

maksimal 10%. 

2. Alternatif model pakan yang diberikan untuk sapi induk menyusui 

dengan bobot badan 300 kg, adalah 4 -7 kg konsentrat komersial atau 

dedak padi kualitas baik, 6 kg tumpi jagung, rumput segar 4 kg dan 

jerami padi kering ad-libitum (+5 kg). 

Air minum harus disediakan setiap saat atau ad libitum agar sapi potong tidak 

mengalami dehidrasi. 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrisi dan Pertambahan Bobot Badan Sapi Indukan 

Bobot 

Badan 

(kg) 

Pertambahan 

Bobot Badan 

(kg/hari) 

BK 

(kg/hari) 

ME 

(Mkal) 

TDN 

(kg) 

350 0,4 7,4 14,7 4,1 

400 0,4 8,2 16,0 4,4 

450 0,4 8,9 17,2 4,8 

500 0,4 9,5 18,3 5,1 

550 0,4 10,2 19,5 5,4 

600 0,4 10,8 20,6 5,7 

650 0,4 11,5 21,7 6,0 

Sumber : NRC (1984) 

d. Faktor lain 

Faktor lain ini meliputi suhu di daerah tersebut, kepadatan kandang, 

manajemen penyakit serta system sanitasi yang baik.  

 

Sistem pemeliharaan pada sapi ini dibedakan menjadi beberapa macam, 

diantaranya (Bambang, 2003) : 

1. Sistem Paddock 

Sistem kereman merupakan sistem pemeliharaan dengan memelihara sapi 

dengan dikerem atau berada di dalam kandang terus-menerus dalam periode 

tertentu. Sapi potong tersebut diberi pakan dan minum di dalam kandang tanpa 

digembalakan ataupun dipekerjakan. Keuntungan dari sistem ini adalah petani 

dapat memperoleh pupuk untuk keperluan usaha pertanian dan petani tidak 

memerlukan biaya dan tenaga yang besar karena caranya yang sederhana. 

Sedangkan kelemahan sistem ini adalah sapi akan mengalami pertumbuhan lambat 



9 

 

sehingga kenaikan berat badan sangat rendah, rata – rata hanya 0,35 kg per hari 

atau selama satu tahun periode (4 bulan) hanya mengalami kenaikan berat badan 

sekitar 42 kg.  

2. Sistem dry lot fattening 

Sistem dry lot fattening merupakan salah satu cara pemeliharaan yang 

mengutamakan pemberian pakan berupa biji – bijian, seperti katul, jagung, bungkil 

kelapa, bungkil kacang tanah dan sebagainya. Sapi yang dipelihara dengan sistem 

ini akan dikandangkan terus – menerus, tidak digembalakan ataupun dipekerjakan. 

Apabila ingin menggemukkan sapi dengan sistem ini maka harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut : (1) Sapi yang dipilih berumur satu tahun, (2) 

Penggemukan berlangsung 3 – 6 bulan, (3) Pakan berupa konsentrat (biji – bijian) 

diberikan di dalam kandang. Keuntungan dari sistem ini adalah sapi menjadi cepat 

gemuk dan pertumbuhan pesat karena banyak mendapatkan unsur – unsur 

karbohidrat dan lemak, sehingga penggemukan dapat dilakukan dalam jangka 

waktu yang pendek. Selain itu, unsur – unsur protein nabati dapat dikonversikan 

menjadi protein hewani. Sedangkan kelemahan sistem ini adalah hanya dapat 

dilakukan pada daerah atau negara yang kaya akan hasil ikutan berupa dedak, 

bungkil, dan sebagainya.    

3. Sistem pasture-fattening 

Sistem pasture-fattening merupakan sistem dengan menggembalakan sapi 

dilapangan penggembalaan yang luas, lapangan terdiri dari sumber penyediaan 

pakan utama hijauan. Pelaksanaan penggembalaan sebagai berikut : (1) Sapi calon 

penggemukan dipilih yang umurnya sekitar 2,5 tahun, sebab sapi – sapi tersebut 

sudah tumbuh sempurna lebih – lebih rumennya sudah berfungsi penuh sehingga 

sangat efisien terhadap penggunaan pakan rumput. (2) Lama penggemukan 

berlangsung 6 – 8 bulan yang berarti jangka waktu penggemukan lebih lama. (3) 

Sapi dilepas dilapangan penggembalaan yang luas dengan tanaman hijauan yang 

memadai dan berkualitas tinggi. Keuntungan dengan sistem ini adalah sebagai 

berikut : (1) Menghemat tenaga kerja dan biaya, sebab hewan langsung merumput 

sendiri dipadang penggembalaan, sedangkan rumput atau hijauan merupakan 

bahan pakan yang paling murah apabila dibandingkan dengan pakan konsentrat. 

(2) Mengurangi penggunaan feed-supplement yang harganya cukup tinggi. (3) Sapi 

– sapi yang digembalakan sekaligus akan menyebarkan pupuk melalui kotoran. (4) 
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Tidak diperlukan kandang khusus. Sedangkan kelemahannya adalah sebagai 

berikut : (1) Penggembalaan ini memakan waktu lama. (2) Sistem pemeliharaan 

sapi untuk digemukkan dengan system ini hanya dapat dilakukan di daerah yang 

memiliki lahan cukup luas. (3) Di musim kemarau, sapi akan mengalami 

kekurangan volume dan mutu pakan yang memadai karena semua hijauan menjadi 

kering dan pertumbuhan sapi akan terganggu. (4) Lapangan penggembalaan 

memerlukan peneduh berupa pepohonan serta sumber air yang cukup bagi sapi – 

sapi yang digembalakan. (5) Banyak kehilangan energy karena sapi berjalan 

mondar – mandir mencari rumput yang disukai, apalagi di musim kemarau harus 

mencari sumber air.  

4. Sistem kombinasi (dry lot fattening dan pasture-fattening)  

Sistem kombinasi ini merupakan perpaduan antara sistem penggemukan dry lot 

fattening dan pasture-fattening. Sapi – sapi yang digembalakan dengan sistem ini 

dilakukan dengan dengan pemberian pakan penguat dan penggembalaan di 

lapangan, saat hijauan sulit didapatkan di musim kemarau sapi diberi pakan 

penguat sedangkan ketika musim penghujan saat rumput tumbuh baik maka sapi – 

sapi digembalakan di lapangan rumput. 

  

2.3 Usaha Peternakan Sapi Potong  

Prospek beternak sapi potong di Indonesia terbuka lebar mengingat permintaan 

daging sapi yang selalu bertambah setiap tahunnya sedangkan ketersediaan daging 

hanya terbatas oleh sebab itu peluang untuk melakukan usaha peternakan sapi potong 

sangat besar. Bambang (2003) menyatakan bahwa untuk melakukan usaha peternakan 

sapi potong perlu memperhitungkan keuntungan ataupun kerugian melalui biaya yang 

dikeluarkan untuk usaha (pengeluaran) dan biaya yang di dapatkan dalam usaha 

tersebut (pendapatan).  

Usaha sapi potong dapat dibedakan menjadi usaha berskala besar 

(koperasi/perusahaan) dan skala kecil (skala rumah tangga). Skala koperasi atau 

perusahaan sistem kandang dalam lembaga yang berbadan hukum resmi seperti 

koperasi, sistem berskala besar karena jumlah sapi yang dibudidayakan bisa mencapai 

ratusan ekor, selain keuntungan yang diperoleh dari aplikasi sistem ini jauh lebih 

besar. Sedangkan skala rumah tangga sistem dengan menggunakan cara konvensional 

sehingga memudahkan sebuah rumah tangga mengembangkan usaha ternak sapi 
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potong ini. Sistem ini dikembangkan karena ternak sapi potong dipandang sebagai 

bentuk usaha yang dapat memberikan tambahan pendapatan kepada para peternak 

kecil skala rumah tangga tersebut sekaligus mengangkat masyarakat ekonomi lemah. 

Ternak sapi potong berskala rumah tangga sangat ekonomis, baik dari sisi biaya 

pemeliharaan maupun biaya pembuatan kandang. Karena berskala kecil, pembuatan 

kandang biasanya berbentuk tunggal (Kaito, 2008). 

 

2.4 Modal 

Modal merupakan suatu dana yang dikumpulkan dalam memulai suatu usaha, dana 

tersebut dapat berasal dari dana pribadi ataupun dana pinjaman. Sedangkan seringkali 

terdapat dalam buku-buku manajemen bahwa dalam ilmu ekonomi, istilah “capital” 

(modal) merupakan konsep yang pengertiannya berbeda-beda, tergantung dari konteks 

penggunaannya dan aliran pemikiran (school of thought) yang dianut. Modal ini dapat 

diperoleh dari sumber – sumber yang menjanjikan. 

Berikut ini beberapa macam sumber modal (Sulistiyono, 2009) : 

1. Sumber Intern 

Sumber intern adalah modal atau dana yang di bentuk atau dihasilkan sendiri 

di dalam perusahaan. Alasan perusahaan menggunakan sumber dana intern yaitu: 

 Dengan dana dari dalam perusahaan maka perusahaan tidak mempunyai 

kewajiban untuk membayar bunga maupun dana yang di pakai. 

 Setiap saat tersedia jika diperlukan. 

 Dana yang tersedia sebagian besar telah memenuhi kebutuhan dana 

perusahaan. 

 Biaya pemakaian relatif murah. 

Berikut ini yang termasuk sumber – sumber intern : 

a. Laba ditahan, merupakan laba bersih yang di simpan untuk diakumulasikan 

dalam suatu bisnis setelah deviden dibayarkan.  

b. Depresiasi, merupakan alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan 

sepanjang masa. 

2. Sumber Ekstern 

Sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Alasan 

perusahaan menggunakan sumber dana ekstern adalah: 

 Jumlah dana yang digunakan tidak terbatas. 
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 Dapat di cari dari berbagai sumber. 

 Dapat bersifat fleksibel. 

Sumber ekstern ini macamnya di dalam perusahaan adalah supplier, bank dan 

pasar modal. 

Sudarsono (2000) menyatakan bahwa modal dibedakan menjadi modal konstan 

dan modal variabel. Modal konstan merupakan modal yang dilihat dari kebutuhan 

yang relatif permanen di dalam aktiva, contohnya : persediaan besi kas, aktiva tetap 

gedung, mesin dan sebagainya. Sedangkan modal variable merupakan modal yang 

dilihat dari kebutuhan yang selalu berubah – ubah, yang hanya sekali – kali 

dibutuhkan dalam perusahaan. Modal semacam ini tidak selalu berada dalam 

perusahaan dan juga tidak merupakan kebutuhan yang relatif permanen, kebutuhannya 

bersifat sementara. 

Amanda (2008) menyatakan bahwa modal dibedakan menjadi modal tetap (fixed 

capital) dan modal tidak tetap (circulating capital). Modal tetap merupakan suatu 

unsur modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu dan hanya 

terkonsumsi sebagian sehingga sebagian kecil nilainya menjadi susut, misalnya : 

mesin, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan modal tidak tetap merupakan suatu 

unsur modal yang terkonsumsi secara total, misalnya : tenaga kerja, bahan mentah dan 

sarana produksi.  

 

2.5 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam suatu usaha dalam 

satu periode tertentu. Yacob (2003) menyatakan bahwa manajemen yang baik sangat 

diperlukan dalam suatu usaha, selain itu juga membedakan antara biaya tetap (fixed 

cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap meliputi biaya tenaga kerja 

tidak langsung (jumlah tenaga kerja dikalikan dengan gaji masing – masing yang telah 

ditetapkan per bulannya), bunga bank, biaya asuransi, dana depresiasi atau 

penyusutan, dan lain sebagainya. Biaya tidak tetap dapt dihitung setiap bulan dan 

dapat pula dihitung setiap tahun, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja 

langsung, dan lain sebagainya.  

Biaya produksi dibedakan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi 

tidak langsung. Berikut penjelasan dari macam biaya produksi di atas (Sudarsono, 

2000) : 
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1. Biaya produksi langsung atau biasa disebut dengan prime cost, yaitu semua 

biaya yang langsung dapat diklasifikasikan ke dalam harga pokok atau 

berhubungan kausal dengan barang yang dihasilkan, terdiri dari : 

a. Pemakaian bahan baku langsung, yaitu semua jenis bahan baku yang 

merupakan bagian integral dari barang yang diproduksi dan dapat 

dikalkulasikan langsung dalam harga pokok tiap macam barang. 

b. Upah langsung, yaitu upah yang dibayar di pabrik untuk memproduksi tiap 

macam barang dan dapat dikalkulasi langsung ke dalam harga pokok. 

2. Biaya produksi tidak langsung atau biasa disebut factory overhead cost, yaitu 

biaya – biaya produksi yang tidak dapat langsung dikalkulasi ke dalam harga 

pokok tiap macam yang diproduksi. Biaya – biaya tersebut terdiri dari : 

a. Pemakaian bahan – bahan tidak langsung 

b. Upah tidak langsung atau indirect labor cost yaitu sebagian dari upah di 

pabrik yang sulit untuk dibebankan secara langsung kepada suatu 

job/proses tertentu. Misalnya : gaji supervisor, gaji superintendence, gaji 

inspectors, gaji pegawai di pabrik dan macam – macam   biaya tidak 

langsung. 

c. Biaya produksi langsung lainnya, meliputi : 

- Penyusutan mesin dan bangunan pabrik 

- Biaya asuransi bangunan pabrik, mesin – mesin 

Total biaya produksi merupakan penjumlahan dari biaya produksi tetap dan biaya 

produksi tidak tetap. Apabila dituliskan rumus sebagai berikut (Yakob, 2003) : 

TC = FC + VC 

Keterangan : TC = Biaya Total (Total Cost) 

  FC = Biaya produksi tetap (Fixed Cost) 

  VC = Biaya produksi tidak tetap (Variable Cost)  

 

2.6 Penerimaan 

Penerimaan atau biasa disebut dengan pendapatan merupakan pendapaan kotor 

yang diperoleh dari penjualan suatu produk. Prawirokusumo (2002) menyatakan 

bahwa untuk mengetahui penerimaan atau pendapatan diperlukan statement atau biasa 

disebut dengan income statement. Income statement ini berfungsi sebagai alat kontrol 

atau alat evaluasi dalam suatu usaha yang berisi mengenai ringkasan dari pendapatan 

dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu. 
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Berikut rumus total penerimaan (Rahardja dan Mandala, 2002) : 

TR = p x Q 

Keterangan : TR = Total Revenue atau total penerimaan 

   Q = Tingkat produksi (unit) 

    p = Harga jual per unit (Rp/unit) 

 

2.7 Laba 

Laba merupakan biaya atau pendapatan yang didapatkan dari suatu usaha setelah 

mengurangi dengan biaya pengeluaran. Bagus (2008) yang menyatakan bahwa pada 

prinsipnya laba memperlihatkan aliran kas masuk (“cash inflow”) dan aliran kas keluar 

(“cash outflow”). Adapun komponen perhitungan rugi ataupun laba meliputi : 

pendapatan dan pengeluaran/biaya (tetap dan variabel).  

Berikut rumus pendapatan (Rahardja dan Mandala, 2002) :  

Π = TR – TC 

Keterangan : Π = Pendapatan 

TR = Total Revenue/ Revenue (Total Penerimaan) 

   TC = Total Cost (Biaya Total)  

 

2.8 Break Event Point (BEP) 

Break Event Point (BEP) merupakan analisa yang memberikan informasi 

mengenai volume penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita rugi, didalam 

menentukan BEP perlu dipisahkan antara biaya tetap dan biaya tidak tetap. BEP dibagi 

menjadi dua bagian yaitu BEP Harga dan BEP Produk (Munawir, 2002). Angka Break 

Event point berhubungan dengan beberapa faktor, antara lain (Mulyadi, 1978) : 

1. Perubahan Biaya Tetap 

Perubahan jumlah biaya tetap akan mengakibatkan perubahan jumlah biaya secara 

keseluruhan pada berbagai tingkat penjualan, dengan perubahan jumlah biaya 

maka besarnya penjualan pada tingkat Break Event Point akan berubah pula.  

2. Kenaikan Biaya Variabel 

Kenaikan biaya variabel akan berpengaruh pada total biaya, sehingga apabila biaya 

variabel naik maka nilai BEP juga akan naik. Ketika pada kondisi demikian 

perusahaan wajib meningkatkan penghasilan (penjualan), harapannya keuntungan 

tetap stabil atau meningkat dengan kenaikan harga jual. 

3. Perubahan Komposisi Penjualan 
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Apabila perusahaan memproduksi atau menjual lebih dari satu macam barang 

maka analisa BEP dapat pula diterapkan untuk seluruh barang yang diproduksi dan 

dijual oleh perusahaan. Ketika komposisi penjualan tersebut berubah maka BEP 

secara todal juga akan berubah. 

 

2.9 Analisa Profitabilitas 

Keuntungan atau profitabilitas merupakan tujuan utama dalam pembukaan usaha 

yang direncanakan, semakin besar keuntungan yang diterima semakin layak usaha 

tersebut untuk dikembangkan (Yacob, 2003).  

Berikut ini beberapa rasio yang dipergunakan untuk mengukur profitabilitas : 

1. Gross Profit Margin  

Gross Profit Margin (GPM) merupakan salah satu rasio profitabilitas yaitu 

perbandingan antara laba kotor terhadap penjualan bersih. Ketika rasio GPM 

menurun maka akan diikuti dengan pertumbuhan laba yang naik. GPM 

menunjukkan tingkat kembalian keuntungan kotor terhadap penjualan bersihnya. 

GPM yang meningkat menunjukkan bahwa semakin besar laba kotor yang 

diterima perusahaan terhadap penjualan bersihnya, ini menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu menutup biaya administrasi, biaya penyusutan juga beban 

bunga atas hutang dan pajak. Kinerja perusahaan dinilai baik dan ini dapat 

meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modal pada perusahaan 

tersebut, sehingga pendapatan yang diperoleh perusahaan akan meningkat. GPM 

berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba satu tahun ke depan 

(Ayu, 2007). 

2. Net Profit Margin 

Net Profit Margin (NPM) yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak 

(NIAT) terhadap total penjualannya. NPM yang semakin besar menunjukkan 

bahwa semakin besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari kegiatan 

penjualan. Dengan laba bersih yang besar, bertambah luas kesempatan bagi 

perusahaan untuk memperbesar modal usahanya tanpa melalui hutang-hutang 

baru, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi meningkat. Ketika NPM 

mengalami penurunan maka pertumbuhan laba akan semakin naik. Rasio NPM 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba (Ayu, 2007). 

3. Operating Rasio 
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Operating Rasio merupakan rasio dari seluruh biaya operasional termasuk 

harga pokok penjualan, biaya pemasaran dan administrasi terhadap penghasilan 

operasional atau hasil penjualan (Hernanto, 2001). 

4. Total Assets Turnover 

Total Assets Turnover  merupakan kemampuan dari dana yang tertanam dari 

keseluruhan modal berputar dalam satu periode usaha pada perusahaan. Rasio 

TAT sebagian besar menunjukkan arah yang sama dengan pertumbuhan laba, yaitu 

rasio TAT naik maka pertumbuhan laba juga mengalami kenaikan. Hal ini berarti 

perputaran asset-asset perusahaan untuk menghasilkan penjualan bersihnya cepat, 

sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan (Ayu, 2007). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan dipeternakan sapi potong Karya Makmur, pada bulan 18 

Oktober sampai dengan 18 November 2011. Lokasi penelitian dilakukan di Dusun 

Karang Asem, Desa Geneng – Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Penelitian 

dilakukan di peternakan milik kelompok yang beranggotakan 24 orang dengan jumlah 

sapi potong jenis Peranakan Ongole (PO) dan Brahman Cross sebanyak 49 ekor 

indukan, 8 pejantan dan 26 sampai 27 pedet tiap tahunnya. Pemilihan ditujukan pada 

peternakan ini karena jumlah sapi potong yang dimiliki cukup banyak dengan 

kepemilikan 24 orang sehingga menarik untuk dianalisis.  

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan studi kasus di usaha 

pembibitan sapi potong, yang dilakukan dengan mendalami suatu kasus guna 

mempelajari secara intensif dalam usaha (Ginting, 1999). Metode studi kasus ini 

dipilih dengan tujuan mengetahui suatu permasalahan mendalam tentang latar 

belakang, berupa kelayakan usaha dengan menganalisa penerimaan yang diperoleh, 

biaya yang dikeluarkan, nilai BEP sehingga menghasilkan profitabilitas. Peternakan 

yang diteliti adalah Karya Makmur yang beranggotakan 24 orang dengan jumlah sapi 

sebanyak 49 ekor indukan tiap tahunnya jenis Peranakan Ongole (PO) dan Brahman 

Cross, 8 pejantan serta 26 sampai dengan 27 pedet. Pengambilan data dilakukan 

dengan melakukan tanya jawab langsung atau wawancara dan observasi kepada 

beberapa pengurus peternakan sapi potong. Pertanyaan yang diberikan berdasarkan 

kuisioner yang telah di buat sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan bertatap 

muka langsung kepada beberapa anggota kelompok usaha dengan maksud dapat 

melakukan pendekatan langsung sehingga data yang diperoleh sesuai dengan 

kenyataan yang ada. Data diambil dari 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2009, tahun 

2010 dan tahun 2011. 
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3.3 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisa deskritif yaitu 

mengolah data atau angka – angka yang ada dengan menggunakan tabel dan diuraikan 

dengan rumus – rumus ekonomi agar kelayakan usaha dapat diketahui sesuai dengan 

tujuan penelitian . 

Sedangkan rumus – rumus ekonomi yang digunakan untuk menganalisa data 

tersebut berupa : 

a. Biaya Total 

Biaya total merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam suatu usaha, 

berikut rumus biaya total (Rahardja dan Mandala, 2002) : 

TC = FC + VC 

Keterangan  : TC = Total Cost atau Biaya Total 

     FC = Fixed Cost atau Biaya Tetap 

     VC = Variable Cost atau Biaya Variabel 

 

b. Penerimaan Total 

Penerimaan total merupakan semua pendapatan yang didapatkan dari 

penjualan produk dan belum dikurangi dengan biaya pengeluaran. Berikut rumus 

total penerimaan (Rahardja dan Mandala, 2002) : 

TR = p x Q 

Keterangan : TR = Total Revenue atau total penerimaan 

Q = Tingkat produksi (unit) 

p = Harga jual per unit (Rp/ unit) 

 

c. Laba atau Pendapatan 

Pendapatan merupakan seluruh total penerimaan dikurangi dengan total biaya 

pengeluaran. Berikut rumus pendapatan (Rahardja dan Mandala, 2002) :  

Π = TR – TC 

Keterangan : Π = Pendapatan 

   TR  = Total Revenue/ Revenue (Total Penerimaan) 

   TC = Total Cost (Biaya Total) 

 

d. Analisa Break Event Point (BEP) 

Analisa BEP merupakan salah satu informasi mengenai berbagai tingkat volume 

penjualan serta perolehan laba dalam perusahaan. BEP dibagi menjadi BEP harga 

dan BEP produk, berikut rumus – rumus yang digunakan (Suratiyah, l 996) : 
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 Break Event Point Produk 

BEP Produk = 
            

               
 

 Break Event Point Harga 

BEP Harga = 
            

              
 

 

e. Profitabilitas 

Perhitungan profitabilitas dalam hubungannya dengan penerimaan yang 

diperoleh yaitu dengan rumus – rumus sebagai berikut (Munawir, 2002) : 

 Rasio Laba Kotor 

 Rasio Laba Kotor = 
          

          
  x 100% 

 

 Rasio Laba Bersih  

Rasio Laba Bersih = 
           

          
  x 100% 

 

 Rasio Biaya Operasi  

Rasio Biaya Operasi = 
                    

          
  x 100% 

 

Perhitungan profitabilitas dalam hubungannya dengan modal yang 

dibubutuhkan dalam usaha yaitu dengan rumus – rumus sebagai berikut (Munawir, 

2002) :  

 Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba 

Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba = 
          

     
  x 100% 

 

 Rasio Pengembalian Atas Modal 

Rasio Pengembalian Atas Modal  = 
           

     
  x 100% 

 

 Tingkat Perputaran Modal 

Tingkat Perputaran Modal  = 
                

                 
  x 1kali 

 

Berdasarkan salah satu sumber menyatakan bahwa usaha peternakan dikatakan 

melebihi standart rata – rata apabila nilai Gross Profit Margin sebesar 26,6%, nilai 

Net Profit Margin sebesar 5,7% serta nilai Operating Ratio sebesar 56,32% 

(Sabardi, 2001). 
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Perputaran modal dianggap efisien apabila hasil perhitungan dari rumus 

tersebut sebesar 1,9 kali dan nilai tersebut sudah sebanding dengan perusahaan – 

perusahaan degan nilai 3 kali (Weston dan Thomas, 1999). 

 

3.4 Batasan Istilah 

1. Unit usaha sapi potong merupakan unit usaha sapi potong milik kelompok di 

daerah Ngawi yang mempunyai kegiatan atau bermata pencaharian sebagai 

pemelihara sapi potong dan bertani. 

2. Modal merupakan barang ataupun biaya yang diperlukan di dalam membangun 

suatu usaha, dapat berupa tenaga manusia ataupun tanah. 

3. Biaya produksi merupakan besarnya nilai uang atau biaya yang dikeluarkan oleh 

peternak di dalam proses produksi untuk menghasilkan sesuatu yang terdiri dari 

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

4. Penerimaan merupakan semua pemasukan yang diperoleh dari menjual output, 

dari perkalian produk yang dihasilkan dengan harga jual per unit yang diukur 

dalam satuan rupiah. 

5. Laba merupakan keutungan yang diperoleh dalam suatu usaha, diperoleh dari 

pengurangan penerimaan total dengan biaya total yang diukur dalam satuan rupiah. 

6. Profitabilitas merupakan kemampuan dalam perusahaan untuk memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penerimaan dan modal yang dinyatakan dalam satuan 

persen. 

7. Rasio Laba Kotor (Gross Profit Margin) merupakan perbandingan antara laba 

kotor dengan penerimaan yang dinyatakan dalam bentuk persen. 

8. Rasio Laba Bersih (Net Profit Margin Ratio) merupakan perbandingan antara laba 

bersih dengan penerimaan yang dinyatakan dalam bentuk persen. 

9. Rasio Biaya Operasi (Operating Cost Ratio) merupakan perbandingan antara biaya 

operasi dengan penerimaan yang pengukurannya dalam bentuk persen. 

10. Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba merupakan perbandingan antara 

laba kotor dengan jumlah modal dalam usaha yang pengukurannya dalam bentuk 

persen. 

11. Rasio Pengembalian Atas Modal merupakan perbandingan antara laba bersih 

dengan jumlah modal dalam usaha yang pengukurannya dalam bentuk persen. 
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12. Tingkat Perputaran Modal merupakan perbandingan antara penerimaan dengan 

jumlah modal usaha yang pengukurannya dalam satuan angka. 

13. Laba kotor merupakan laba yang diperoleh dari selisih antara penerimaan dengan 

biaya variable yang pengukurannya dalam satuan rupiah. 

14. Laba bersih merupakan laba yang diperoleh dari selisih antara penerimaan dengan 

total biaya yang pengukurannya dalam satuan rupiah. 

15. Biaya operasi merupakan biaya yang dibutuhkan didalam membiayai semua 

kebutuhan yang bersifat kegiatan operasi, berupa biaya administrasi, biaya umum, 

biaya penjualan dan semua penyusutan yang dinyatakan dalam bentuk satuan 

rupiah.     
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Peternakan 

4.1.1 Sejarah Peternakan 

Awal Oktober 2007 pemerintah mempunyai program yaitu 

pengembangan sapi potong di Jawa Timur dengan pemberian sapi betina 

kepada kelompok tani ternak melalui dana Anggaran Pengeluaran Belanja 

Negara Pengembangan Sapi Indukan Betina Cross dan biasa disingkat dengan 

APBN-P. Sapi betina tersebut sebanyak 700 ekor untuk seluruh wilayah Jawa 

Timur sedangkan untuk daerah Ngawi saja sebanyak 350 ekor, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Sapi dipelihara dalam kandang koloni yang disediakan sendiri dari 

kelompok tani ternak. 

2. Setiap kelompok tani ternak yang berkesempatan akan diberikan sapi 

sebanyak 20 – 50 ekor. 

3. Mendapatkan alat pemanfaatan limbah dan pakan, sehingga setiap 

kelompok juga akan mendapatkan mesin chopper rumput dan mesin 

pengolah kompos. 

4. Setiap bulannya dilakukan monitoring dari Dinas Peternakan setempat, 

meliputi : vaksinasi ternak dan recording ternak 

  Beberapa kelompok tani ternak di Ngawi, yang berkesempatan 

mendapatkan Hibah dari Pemerintah salah satunya adalah Kelompok Tani 

Ternak Karya Makmur, sehingga peternakan ini didirikan mulai tahun 2007. 

Kelompok Tani Ternak ini mempunyai anggota sebanyak 24 orang dan 

mendapat bantuan sebanyak 49 ekor sapi jenis Peranakan Ongole (PO) dan 

Brahman Cross dengan modal pembuatan kandang sendiri, kemudian 

kelompok melakukan iuran untuk pembuatan kandang, pembuatan lahan 

Hijauan Makanan Ternak serta pembelian pejantan. Menjaga agar tetap rukun 

antar anggota diperlukan kesejahteraan dan saling percaya, untuk itu kelompok 

mengadakan pertemuan serta arisan kelompok tiap bulannya untuk membahas 

pengeluaran, pemasukan serta mengakrabkan diri antar anggota. Pengurus 

sangat berperan didalam menyatukan kelompok terutama ketua kelompok. 

Ketua harus dapat mengkoordinasi serta mengondisikan anggota, selain itu 
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ketua harus aktif mencari informasi mengenai pengembangan peternakan 

selanjutnya dan untuk masing – masing anggota diperlukan kebersamaan.  

Berikut susunan organisasi yang terdapat dipeternakan Karya Makmur : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Karya Makmur 

Selain mengembangkan ternak sapi potong, kelompok ini juga 

mempunyai sampingan berupa pengolahan  pupuk kompos. Pupuk dihasilkan 

dari kotoran sapi, kemudian diproses melalui beberapa tahapan hingga siap 

untuk dipasarkan. Segala proses dilakukan sendiri oleh anggota, mulai dari 

mengumpulkan kotoran sapi, meratakan kotoran ditempat terbuka, 

penggilingan kotoran sampai dengan pemasaran. Pemasaran pupuk kompos 

sendiri hanya berkembang di daerah sekitar saja dan belum berkembang 

hingga keluar kota, sehingga perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas 

produk yang meliputi kemasan dari pupuk kompos tersebut, ijin 

pengembangan pupuk dan label produk. Harga satu sak pupuk kompos yang 

ditetapkan oleh Karya Makmur adalah Rp. 20.000 dengan berat per sak 100 kg. 

 

4.1.2 Lokasi Peternakan 

Lokasi peternakan ini berada di Dusun Karang Asem II RT. 03/ RW. 

06, Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Letak dari lokasi 

peternakan ini jauh dari pemukiman dengan tujuan agar tidak mengganggu 

kenyamanan penduduk setempat, namun jangkauan transportasi tetap mudah 

Penasehat 

Bendahara Sekretaris 

Ketua Pembina 

Seksi lain 

Humas Perlengkapan Pemeliharaan 

Anggota Anggota Anggota 
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dilakukan sehingga untuk penyediaan pakan serta pemasaran pupuk kompos 

mudah dilakukan. Tanah yang digunakan untuk peternakan bukan milik sendiri 

melainkan sewa tiap tahunnya, biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000.   

Luas area dari peternakan ini adalah 2600 m
2
 untuk area kandang dan 1 

ha untuk area Hijauan Makanan Ternak (HMT) sehingga total keseluruhan 

1,26 ha. Hijauan Makanan Ternak yang ditanam untuk mencukupi kebutuhan 

ternak berupa rumput gajah. Rumput gajah yang dapat dihasilkan tiap harinya 

450 kg. Peternakan ini berbatasan langsung dengan beberapa desa, sebelah 

utara berbatasan dengan Desa Tempuran, sebelah timur berbatasan dengan 

Desa Sidorjo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tepas dan sebelah barat 

dengan Kecamatan Paron.  

   

4.1.3 Sistem Kandang 

Kandang yang ada di peternakan ini terdiri dari 3 unit kandang dengan 

ukuran 1,5 m x 2 m per ekor dan disusun membentuk huruf U (Lampiran 1). 

Kandang disusun secara berkelompok, barisan bagian tepi kanan dan kiri 

masing – masing berisi 25 ekor sedangkan barisan tengah dapat digunakan 

untuk 30 sampai 40 ekor sapi. Kandang kelompok dipilih karena menghemat 

tempat, mengingat tanah tidak milik sendiri melainkan sewa tiap tahunnya dan 

memudahkan dalam pemeliharaan serta pemanfaatan limbah. Hal tersebut telah 

sesuai dengan Bambang (2003) yang menyatakan bahwa sistem kelompok 

merupakan pemeliharaan lebih dari satu ternak di dalam kandang yang sama 

dengan pemberian pakan serta minum tanpa digembalakan ataupun 

dipekerjakan, sehingga petani dapat memperoleh pupuk untuk keperluan usaha 

lainnya. 

Lantai kandang dibuat dengan kemiringan 3,1 % agar memudahkan 

dalam pembersihan dan terbuat dari bahan semen sehingga tahan lama. Sesuai 

dengan Siregar (2000) bahwa pembuatan seperti ini diupayakan agar tidak 

mudah tertembus oleh air, kotoran mudah lepas dan lantai mudah mengering, 

kemiringan kandang yang baik antara 2 – 5%. Selanjutnya atap terbuat dari 

bahan asbes dengan rangka – rangkanya dari bahan kayu. Hal tersebut sesuai 

dengan Abidin (2006), yang menyatakan bahwa atap kandang yang baik 
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terbuat dari bahan – bahan yang tahan lama, kuat dan mampu menjaga 

kehangatan di dalam kandang dan pada daerah dengan suhu relatif tinggi.  

Selokan atau aliran pembuangan berada dibelakang kandang, kemudian 

kotoran akan mengalir menuju tempat pembuangan dan berkumpul dibagian 

tengah. Kumpulan dari kotoran tersebut dikeringkan dan diproses menjadi 

pupuk kompos, gambar kandang tampak depan dapat dilihat pada Gambar 3. 

Kualitas perlu diperhatikan karena kandang yang kuat akan bertahan 

lama sehingga biaya untuk perbaikan kandang dapat ditekan dan digunakan 

untuk keperluan lain. Semakin lama ketahanan kandang dan biaya pembuatan 

yang murah maka nilai dari penyusutan kandang juga akan menurun sehingga 

kualitas dan kuantitas sangat berpengaruh. 

 
Gambar 3. Kandang tampak depan 

 

4.1.4 Fasilitas dan Peralatan Kandang 

Fasilitas dipeternakan Karya Makmur berupa tempat pakan, tempat 

minum, tandon air, tempat penyimpanan pakan (gudang pakan), tempat 

pengolahan kompos, lahan hijauan, listrik serta peralatan – peralatan kandang. 

Tempat minum dan tempat pakan berukuran sama yaitu 60 cm x 60 cm x 50 

cm, terbuat dari bahan semen dengan permukaan datar agar memudahkan 

dalam membersihkan palungan. Air serta listrik tersedia cukup, untuk 

kecukupan air digunakan mesin diesel dengan 2 tandon yang cukup besar 

sehingga kebutuhan minum ternak tiap harinya dapat tercukupi. Lahan hijauan 

berada disekeliling kandang dengan luas 1 ha, tanaman berupa rumput gajah. 

Gudang pakan digunakan untuk penyimpanan pakan konsentrat saja dan tidak 

untuk penyimpanan rumput. 

Peralatan yang digunakan untuk kegiatan harian tergolong lengkap 

antara lain gerobak sorong untuk pengangkutan pakan hijauan dan konsentrat. 
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Ember plastik dan sapu garpu untuk membersihkan fasilitas dan lingkungan 

sekitar kandang. Selang plastik untuk pengisian air minum ternak.  

 

4.1.5 Manajemen Pemeliharaan 

Manajemen pemeliharaan dilakukan secara intensif dengan penyediaan 

pakan dan minum yang cukup tanpa diumbar tujuannya agar dapat 

memaksimalkan usaha peternakan sapi potong mulai dari pemberian pakan, 

sistem perkawinan hingga meghasilkan pedet. Pakan diberikan dua kali dalam 

sehari yaitu pagi hari dan sore hari, untuk kebutuhan pakan tiap harinya 

sebagai berikut : 

 Tabel 2. Pemberian pakan sapi potong per hari di Peternakan Karya Makmur 

Jenis Ternak 

Pemberian Pakan 

Pagi Sore 

Konsentrat Hijauan Konsentrat Jerami 

Sapi betina 

(indukan) 

1,3 kg 8 kg - 8 kg 

Jantan 1,5 kg 10 kg - 10 kg 

Sapi pedet 0,5 kg 4 kg - 4 kg 

 Sumber : Data primer yang diolah (2012) 

Sistem perkawinan sapi potong yang sering dilakukan di Peternakan 

Karya Makmur menggunakan Inseminasi Buatan (IB) karena tidak ada tenaga 

ahli didalam melakukan kawin alami dan kandang didesain secara kelompok 

sehingga kawin alami hanya dilakukan beberapa kali saja ketika petugas 

inseminator berhalangan hadir. Banyaknya perkawinan yang dilakukan pada 

indukan sapi hingga terjadi kebuntingan adalah 1 sampai 3 kali, apabila dilihat 

S/C dari usaha peternakan maka nilai masih menunjukkan tinggi yaitu 2,76. 

Nilai S/C yang tinggi menunjukkan kurang efisiennya usaha karena 

menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan perkawinan rendah dan perlu 

ditingkatkan. Pemeliharaan pedet sampai siap dipasarkan dilakukan selama 

kurang dari satu tahun hingga pedet lepas sapih dan tidak ada perlakuan khusus 

untuk pedet, semua diperlakukan sama antara indukan dengan pedet. 

 

4.1.6 Tenaga Kerja 

Seluruh kegiatan kandang dilakukan oleh 4 orang dan digilir setiap 

harinya sehingga terdapat susunan jadwal kerja serta yang bertugas tiap 
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harinya. Apabila ada anggota yang berhalangan hadir maka kegiatan 

digantikan oleh anggota yang lainnya dan anggota yang berhalangan hadir 

tersebut dapat mengganti dihari yang lain. Kegiatan yang dilakukan tiap 

harinya berupa pemberian pakan, pembersihan kandang dari kotoran dan 

pemberian air minum. Berikut data yang diperoleh dari peternakan :  

Tabel 3. Jadwal kegiatan dan waktu di Peternakan Karya Makmur 

No. Kegiatan Waktu 

1. Persiapan sarana prasarana 06.00 – 06.30 

2. Membersihkan tempat pakan dan tempat minum 06.30 – 07.00 

3. Membersihkan kotoran sapi 07.00 – 07.15 

4. Pemberian pakan konsentrat dan minum   07.15 – 07.45 

5. Pemberian pakan hijauan 07.45 – 08.15 

6.  Kontrol kesehatan dan pengobatan (tiap sebulan 

sekali oleh petugas dinas setempat)  

09.00 – 10.00 

7. Pengolahan kompos (tiap dua minggu sekali) 10.00 – selesai 

8. Pemberian hijauan dan penambahan air minum 15.00 – 15.30 

 Sumber : Data primer diolah (2012) 

Pengadaan pakan hijauan dilakukan sendiri, Hijauan Makanan Ternak 

berasal dari lahan yang telah disiapkan pada awal mendirikan peternakan 

sedangkan jerami diperoleh dari limbah panen padi para anggota karena rata – 

rata anggota bermata pencaharian sebagai petani. Ketika penyediaan hijauan 

dan jerami susah misal musim kemarau, maka pengadaan pakan dilakukan 

dengan membeli dari luar sekitar 9000 – 10.000 ikat dalam satu musim 

kemarau dengan berat 6 kg per ikat. Setiap ikat rumput gajah seharga Rp. 1300 

hingga Rp. 1600 per ikat.  

Khusus untuk kesehatan ternak dilakukan oleh dinas peternakan 

setempat yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pembina kelompok. Setiap 

bulan pengawas akan mengontrol anggota kelompok serta ternak, apabila ada 

gangguan kesehatan pada ternak maka pengawas dapat memberikan saran 

langsung, sedangkan untuk penanganannya tetap melalui dokter hewan 

setempat. Penyakit yang sering terjadi pada sapi indukan adalah kembung, 

namun penangananya tidak sampai melalui dokter hewan dan dapat diatasi 

sendiri oleh Pembina kelompok. Perawatan lain seperti IB dilakukan oleh 

petugas inseminator dengan biaya Rp. 35.000 dalam sekali suntikan (IB). 
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4.2 Keadaan Sapi Potong 

Sapi potong yang dipelihara adalah sapi potong jenis Peranakan Ongole (PO) dan 

Brahman Cross. Perbedaan keduanya adalah warna dan besarnya punuk, untuk sapi 

Brahman Cross punuk yang besar di atas bahu, terdapat gelambir yang lebar dengan 

banyak lipatan, kulit berwarna putih keabuan dan kemerahan. Sedangkan sapi Peranakan 

Ongole (PO) berwarna putih dengan warna hitam di beberapa bagian tubuh, bergelambir 

dan berpunuk lebih kecil. 

 Total keseluruhan saat ini adalah 49 ekor indukan dan beberapa pedet, sehingga 

masing – masing anggota berhak untuk 2 ekor sapi indukan. Sapi potong indukan 

dikembangkan untuk pembibitan, alasan memilih pembibitan karena pendiri ingin 

mengembangkan populasi dari ternak sapi potong sehingga dapat dikembangkan di 

daerah Ngawi serta dapat memberikan kesejahteraan bagi masing – masing anggota, 

sedangkan pejantan tidak terlalu berperan dalam  pengembangan karena seringkali 

menggunakan IB. Awalnya memang ingin melakukan perkawinan sendiri melalui kawin 

alami namun karena keterbatasan tenaga serta fasilitas kandang maka seringkali 

menggunakan IB dan untuk kedepannya peternakan ini berencana melakukan perkawinan 

sendiri atau kawin alami. Berikut komposisi ternak dipeternakan Karya Makmur pada 

tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 : 

Tabel 4. Komposisi ternak di Peternakan Karya Makmur 

No Jenis 

Tahun 

2009 2010 2011 

Ekor ST Ekor ST Ekor ST 

1. Indukan 49 49 49 49 49 49 

2. Pejantan 8 8 8 8 8 8 

3. Pedet Betina 13 3,25 14 3,50 14 3,50 

4. Pedet Jantan 13 3,25 12 3,00 13 3,25 

Total 75 63,50 75 63,50 76 63,75 

Jumlah ternak yang dijual 26 6,50 26 6,50 27 6,75 

Sisa ternak 57 57 57 57 57 57 

Sumber : Data primer yang diolah (2012) 

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah pedet yang dilahirkan mengalami kenaikan 

dari tahun sebelumnya dengan rata – rata penjualan pedet tiap tahunnya 26 ekor, 

seharusnya dari 49 ekor dapat menghasilkan sekitar 35 ekor tiap tahunnya. Penyebab 

sedikitnya pedet yang dihasilkan adalah kurangnya pengawasan sehingga deteksi birahi 

tidak terkontrol dengan baik. Seringkali jarak antara birahi dengan dilakukan proses 

perkawinan terlalu lama, untuk itu agar pedet yang dihasilkan lebih maksimal diperlukan 
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pengawasan yang baik, manajemen pemeliharaan yang baik serta pengetahuan yang 

mendalam mengenai pengembangan sapi potong. Pedet tidak dipelihara dalam kurun 

waktu yang lama sehingga umur kurang dari satu tahun dan sudah lepas sapih langsung 

dijual.  

 

4.3 Permodalan 

Modal peternakan Karya Makmur ini terbagi atas modal tetap dan modal tidak 

tetap. Modal tetap merupakan modal yang tidak habis dalam satu periode produksi, 

mengalami lama perputaran dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun), dalam usaha ini 

yang termasuk modal tetap adalah sewa tanah; biaya pembuatan kandang; pembuatan 

gudang dan penyedian lahan untuk Hijauan Makanan Ternak dengan iuran masing – 

masing anggota. Sedangkan keseluruhan ternak berasal dari bantuan hibah pemerintah, 

namun untuk mengetahui modal keseluruhan maka biaya ternak tetap dimasukkan. 

Modal tidak tetap merupakan modal yang habis atau dianggap habis dalam satu 

periode produksi, dalam usaha ini yang termasuk dalam modal tidak tetap adalah biaya 

pakan, biaya untuk listrik biaya untuk kesehatan hewan, biaya untuk IB dan biaya lainnya. 

Modal tersebut apabila di buat tabel seperti pada Tabel 5. 

Tabel 5. Modal yang digunakan di Peternakan Karya Makmur 

Tahun Modal Tetap 

(Rp) 

Modal Tidak Tetap 

(Rp) 

Total Modal 

(Rp) 

/ST 

(Rp) 

Perubahan/ST 

(%) 

2009 498.000.000 61.230.000 559.230.000 8.806.771 - 

2010 498.000.000 66.075.000 564.075.000 8.883.071 0,86 

2011 498.000.000 71.765.000 569.765.000 8.937.490 0,99 

`Sumber : Data primer yang diolah (2012) 

Tabel 5 menunjukkan bahwa penggunaan modal peternakan Karya Makmur 

mengalami perubahan setiap tahunnya, total modal tahun 2010 mengalami kenaikan 

sebesar 0,86% dari tahun 2009 dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 0,99% 

dari tahun 2010. Kenaikan modal tersebut diakibatkan oleh total modal tidak tetap (modal 

kerja) yang tidak signifikan tiap tahunnya. Struktur modal secara keseluruhan mulai tahun 

2009, tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada Lampiran 2.  

 

4.4 Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang diperlukan agar menghasilkan 

produk yang dapat dinilai dengan uang atau biasa disebut dengan biaya pengeluaran. 

Biaya dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang 
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tidak berubah walaupun jumlah biaya produksi berubah, contohnya dalam peternakan ini 

adalah sewa tanah, pajak dan penyusutan. Sedangkan biaya tidak tetap adalah biaya yang 

habis dalam sekali masa produksi, contohnya adalah pakan, listrik, kesehatan hewan, 

biaya untuk IB dan biaya lainnya. Daniel (2002) menyebutkan bahwa biaya tidak tetap 

berpengaruh langsung terhadap besarnya produksi, sedangkan biaya tetap tidak 

berpengaruh langsung, untuk itu biaya tidak tetap selalu berubah tiap tahunnya. Rincian 

biaya yang dikeluarkan dipeternakan Karya Makmur dapat dilihat dalam Tabel 6. 

Tabel 6. Biaya produksi di Peternakan Karya Makmur 

No Jenis 

Tahun 

2009 2010 2011 

Jumlah 
(Rp) 

Per ST 
(Rp) 

% 
Jumlah 

(Rp) 
Per ST 
(Rp) 

% 
Jumlah 

(Rp) 
Per ST 
(Rp) 

% 

Biaya tetap     
 

    
 

    
 

1 Sewa tanah 5.000.000 78.740 6,8 5.000.000 78.740 6,4 5.000.000 78.431 5,9 

2 Penyusutan ternak indukan 2.450.000 38.583 3,4 2.450.000 38.583 3,1 2.450.000 38.431 2,9 

3 Penyusutan ternak jantan 400.000 6.299 0,5 400.000 6.299 0,5 400.000 6.275 0,5 

4 Penyusutan kandang 1.203.440 18.952 1,6 1.203.440 18.952 1,5 1.203.440 18.877 1,4 

5 Penyusutan gudang 800.000 12.598 1,1 800.000 12.598 1,0 800.000 12.549 0,9 

6 Penyusutan pengolahan kompos 400.000 6.299 0,5 400.000 6.299 0,5 400.000 6.275 0,5 

7 Penyusutan peralatan 481.467 7.582 0,6 481.467 7.582 0,6 481.467 7.552 0,6 

8 Pajak 1.500.000 23.622 2,0 1.500.000 23.622 1,9 1.500.000 23.529 1,8 

  Total biaya tetap 12.234.907 192.675 
 

12.234.907 192.675 
 

12.234.907 191.919 
 

      
  

  
  

  
  

Biaya tidak tetap   
  

  
  

  
  

1 Pakan konsentrat 43.200.000 680.315 58,8 46.700.000 735.433 59,6 51.000.000 800.000 60,7 

2 Pakan hijauan 12.800.000 201.575 17,4 14.020.000 220.787 17,9 15.300.000 240.000 18,2 

3 Kesehatan ternak selama 1 tahun 1.000.000 15.748 1,5 1.110.000 17.480 1,4 1.200.000 18.824 1,4 

4 Kawin suntik (IB) selama 1 tahun 3.430.000 54.016 4,7 3.430.000 54.016 4,4 3.430.000 53.804 4,1 

5 Listrik selama 1 tahun 300.000 4.724 0,4 315.000 4.961 0,4 335.000 5.255 0,4 

6 Lain – lain 500.000 7.874 0,7 500.000 7.874 0,8 500.000 7.843 0,7 

  Solar Rp. 300.000   
  

  
  

  
  

  Transportasi Rp. 200.000   

  

  

  

  

  
  Total biaya tidak tetap 61.230.000 964.252 

 
66.075.000 1.040.551 

 
71.705.000 1.125.726   

      
 

    
  

  
 

  

  Total 73.464.907 1.156.927 100 78.309.907 1.233.226 100 83.999.907 1.317.645 100 

 
Kenaikan (%) - 

  
6,19 

  
6,77 

  Sumber : Data primer yang diolah (2012) 

Tabel 6 menunjukkan bahwa biaya produksi pada peternakan Karya Makmur dari 

tahun ke tahun mengalami kenaikan. Tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 6,19% dari 

tahun 2009, tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 6,77% dari tahun 2010. Apabila 

melihat persentase biaya maka biaya pengeluaran terbesar adalah pakan dengan nilai 
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sebesar 70 - 80%, karena pakan yang digunakan konsentrat pabrik bukan pakan buatan 

peternakan sendiri. Persentase tersebut termasuk standar karena Siregar (2000) 

menyebutkan bahwa biaya yang digunakan untuk pakan sekitar 60% hingga 80% dan 

selain biaya pakan, besarnya biaya tidak tetap juga dipengaruhi oleh biaya untuk tenaga 

kerja. Namun dalam peternakan ini tenaga kerja tidak berpengaruh sebab semua kegiatan 

dilakukan oleh anggota kelompok. Biaya penyusutan dapat dilihat pada Lampiran 3.   

 

4.5 Penerimaan 

Penerimaan adalah nilai produksi yang dihasilkan dari usaha dan dalam jangka 

panjang penerimaan total tersebut harus lebih besar daripada biaya total. Penerimaan dari 

usaha ini adalah pedet dan pupuk kompos yang diproduksi dari limbah peternakan 

tersebut, semakin banyak pedet dan semakin tinggi harga pedet tiap tahunnya maka 

semakin besar penerimaan yang di dapatkan dari usaha peternakan tersebut, selain itu 

semakin meningkatnya kompos yang diproduksi maka penerimaan semakin bertambah 

pula. Penjualan pedet dilakukan pada umur dibawah satu tahun dan sudah lepas sapih. 

Sedangkan penerimaan selain dari penjualan pedet dan kompos tidak ada karena tujuan 

dari usaha ini adalah sebatas pengembangan sapi potong sehingga ketika lahir pedet maka 

kurang dari satu tahun sudah dilakukan penjualan terhadap pedet. Penerimaan yang 

didapatkan dari peternakan Karya Makmur dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Penerimaan di Peternakan Karya Makmur 

Keterangan 
Tahun 

2009 2010 2011 

Penjualan ternak (Rp) 124.800.000 128.200.000 141.500.000 

Penjualan kompos (Rp) 1.100.000 1.300.000 1.600.000 

Total penerimaan (Rp) 125.900.000 129.500.000 143.100.000 

Tiap Satuan Ternak (Rp) 2.268.468 2.333.333 2.566.816 

Kenaikan dari total penerimaan (%)  2,78 9,1 

Sumber : Data primer yang diolah (2012)  

Tabel 7 menunjukkan bahwa penerimaan peternakan Karya Makmur dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan, persentase berubah dari 2,78% menjadi 9,1%, dikarenakan 

pedet yang dihasilkan bertambah dari tahun sebelumnya yang semula dihasilkan 6,5 ST 

atau 26 ekor pada tahun 2009 dan 2010 meningkat menjadi 6,75 ST atau 27 ekor pada 

tahun 2011, selain itu penjualan kompos juga mengalami peningkatan mulai dari 55 sak 

meningkat menjadi 80 sak untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4. Hal ini 

telah sesuai dengan pendapat Rayi (2010), yang menyatakan bahwa besarnya penerimaan 
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sangat tergantung pada tingkat produksi dalam usaha peternakan dan harga jual produk 

yang bersangkutan. 

 

4.6 Keuntungan atau Laba 

Keuntungan atau laba dapat diperoleh dari pengurangan antara penerimaan usaha 

dengan biaya yang dikeluarkan dalam usaha peternakan tersebut. Keuntungan peternakan 

Karya Makmur diperoleh dari mengurangi hasil penjualan pedet dan kompos dengan 

biaya pengeluaran, namun dalam peternakan ini yang paling diutamakan adalah 

kesejahteraan antar anggota sehingga segala keputusan dalam memperhitungkan 

keuntungan melalui musyawarah bersama. Berikut keuntungan atau laba yang diperoleh 

dari tahun 2009 sampai tahun 2011 : 

Tabel 8. Perolehan laba di Peternakan Karya Makmur 

No Keterangan 
Tahun 

2009 2010 2011 

1. Penerimaan (Rp) 125.900.000 129.500.000 143.100.000 

2. Biaya produksi    

 - Biaya tetap (Rp) 12.234.907 12.234.907 12.234.907 

 - Biaya tidak tetap (Rp) 61.230.000 66.075.000 71.705.000 

3. Total biaya produksi (Rp) 73.464.907 78.309.907 83.999.907 

4. Laba kotor (Rp)  64.670.000 63.425.000 71.335.000 

5. Laba bersih (Rp) 52.435.093 51.190.093 59.100.093 

Sumber : Data primer yang diolah (2012) 

Tabel 8 menunjukkan bahwa keuntungan pada peternakan Karya Makmur 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.  Suastina dan Kayana (2005) menyatakan 

bahwa laba atau keuntungan dalam suatu usaha dibagi menjadi dua bagian diantaranya 

adalah laba kotor dan laba bersih. Laba kotor didapatkan dari selisih antara total 

penerimaan dengan total biaya variabel. Tabel 8 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 

laba kotor mengalami penurunan dari tahun 2009 dan penyebabnya karena penerimaan 

tidak sebanding dengan total biaya variabel. Namun tahun 2011 terlihat mengalami 

peningkatan kembali dengan adanya peningkatan jumlah pedet yang dilahirkan; harga 

pedet yang naik dan hasil penjualan kompos meningkat.  

Laba bersih diperoleh dari selisih antara total penerimaan dengan total biaya tetap 

dan total biaya tidak tetap atau dengan kata lain selisih antara penerimaan dengan total 

biaya produksi (Weston dan Thomas, 1999). Hasil laba bersih yang terlihat pada Tabel 8 

sama dengan hasil laba kotor yaitu pada tahun 2010 mengalami penurunan sedangkan 

pada tahun 2011 mengalami peningkatan, disebabkan karena jumlah biaya tetap sama tiap 
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tahunnya sehingga apabila dijumlahkan antara biaya tetap dengan biaya tidak tetap maka 

nilai juga akan menunjukkan bahwa tahun 2010 mengalami penurunan sedangkan tahun 

2011 mengalami peningkatan, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Rangkaian pembahasan di atas menjelaskan bahwa laba dipengaruhi oleh faktor 

penerimaan dan biaya produksi, sehingga apabila menginginkan laba yang tinggi maka 

harus memperhatikan kedua faktor tersebut. Apabila didapatkan penerimaan yang tinggi 

tetapi diikuti dengan biaya yang tinggi pula maka tidak akan memperoleh laba yang 

tinggi, begitupun sebaliknya.  

 

4.7 Analisa Break Event Point (BEP) 

Analisa BEP merupakan analisa yang digunakan untuk mengetahui pada jumlah 

penerimaan berapa usaha yang dijalankan mendapat laba dan juga tidak mendapat rugi 

(Munawir, 2002), dengan demikian pemilik usaha dapat mengupayakan semaksimal 

mungkin usahanya dalam memenuhi target baik dalam peningkatan jumlah maupun 

penerimaan. BEP yang dihitung adalah BEP atas dasar harga dalam rupiah dan BEP atas 

dasar per ekor ternak. Nilai dari analisa BEP dari tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 

dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Analisa BEP di Peternakan Karya Makmur 

No. Keterangan 
Tahun 

2009 2010 2011 

1. BEP Produk (ST) 3,82 3,95 3,99 

 Kenaikan (%) - 0,11 0,04 

2 BEP Harga (Rp) 11.302.293 12.047.678 12.444.430 

 Kenaikan (%) - 745.385 396.752 

Sumber : Data primer yang diolah (2012)  

Tabel 9 menunjukkan bahwa pada tahun 2009, peternakan akan memperoleh 

penerimaan sebesar biaya yang dikeluarkan atau dengan kata lain impas pada saat harga 

jual pedet sebesar Rp. 11.302.293/ST atau dengan penjualan sapi sebanyak 3,82 sampai 

3,99 satuan ternak sedangkan kenyataannya harga penjualan pedet /ST untuk tahun 2009 

sebesar Rp. 19.200.000 dengan penjualan ternak sebanyak 6,5 satuan ternak. Tahun 2010 

dan tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 9 atau lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 6. BEP Produk pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 0,11 dari tahun 

sebelumnya dan sebesar 0,04 pada tahun 2011 dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk 

BEP Harga pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp. 745.385 dari tahun 
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sebelumnya, untuk tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp. 396.752 dari tahun 

sebelumnya. Apabila dilihat dari kesensitivitasan BEP, maka sebagai berikut : 

Tabel 10. Perhitungan analisis sensitivitas BEP produk 

Harga Produksi 
Rp. 21.000.000 Rp. 19.800.000 Rp. 19.200.000 

Biaya Pakan 

Rp. 75.582.000 3,6 ST 3,82 ST 3,94 ST 

Rp. 70.941.000 3,37 ST 3,58 ST 3,69 ST 

 Rp. 66.300.000 3,16 ST 3,35 ST 3,45 ST 

Sumber : Data primer yang diolah (2012)  

Nilai tersebut didapatkan dari biaya pakan dibagi harga tiap satuan ternak, 

perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 3 titik tertinggi dengan biaya pakan dan harga 

satuan ternak yang berbeda secara berturut- turut, yaitu 3,94 ST, 3,69 ST dan 3,45 ST 

dengan arti bahwa biaya pakan tertinggi sebesar Rp. 75.582.000 dan harga produksi 

terendah sebesar Rp. 19.200.000/ST maka hasil produksi minimal yang harus dicapai oleh 

peternak adalah 3,94 ST. 

Tabel 10. Perhitungan analisis sensitivitas BEP harga 

Hasil Produksi 
4 ST 3,9 ST 3,8 ST 

Biaya Pakan 

Rp. 75.582.000 Rp. 18.895.500/ST Rp. 19.380.000/ST Rp. 19.890.000/ST 

Rp. 70.941.000 Rp. 17.735.250/ST Rp. 18.190.000/ST Rp. 18.668.684/ST 

Rp. 66.300.000 Rp. 16.575.000/ST Rp. 17.000.000/ST Rp. 17.447.368/ST 

Sumber : Data primer yang diolah (2012)  

Nilai tersebut didapatkan dari biaya pakan dibagi dengan hasil produksi sehingga  

perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 3 titik tertinggi dengan fluktuasi biaya pakan 

dan jumlah produksi yang berbeda secara berturut- turut, yaitu Rp. 19.890.000/ST, Rp. 

18.668.684/ST dan Rp. 17.447.368/ST yang artinya peternak akan mendapatkan harga 

jual tertinggi sebesar Rp. 19.890.000/ST  dengan biaya pakan sebesar Rp. 75.582.000. 

Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa usaha peternakan Karya Makmur sudah 

mampu menghasilkan keuntungan atas usaha peternakan yang dijalankannya, terlihat 

bahwa penjualan harga pedet dipeternakan Karya Makmur diatas nilai BEP Harga dan 

produk yang dihasilkan sudah melebihi BEP Produk.  

 

4.8 Profitabilitas 

Analisa profitabilitas berisi tentang perkiraan suatu usaha dalam memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penerimaan maupun modal (Sugiyarso dan Winarni, 2005), 

untuk itu efektivitas usaha dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Apabila 
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nilai profitabilitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maka dapat dikatakan 

usaha tersebut semakin efisien dalam mendatangkan keuntungan dari hasil produksi. 

Rasio profitabilitas dapat dibedakan menjadi dua macam : 

1. Rasio profitabilitas dalam hubungannya dengan penerimaan 

Rasio profitabilitas dalam hubungannya dengan penerimaan dapat dibedakan 

menjadi rasio laba kotor, rasio laba bersih dan rasio biaya. Hasil analisis ketiga rasio 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Rasio profitabilitas dalam hubungannya dengan penerimaan dipeternakan 

Karya Makmur  

No. Kriteria Profitabilitas 
Tahun 

Rata – rata 
2009 2010 2011 

1. Rasio laba kotor 51,36 % 48,97 % 49,84 % 50,06 % 

2. Rasio laba bersih 41,64 % 39,52 % 41,29 % 40,82 % 

3. Rasio biaya 58,35 % 60,47 % 58,70 % 59,17 % 

Sumber : Data primer yang diolah (2012) 

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai dari rasio laba kotor tersebut mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya, dikarenakan besarnya laba kotor tidak diikuti 

dengan penerimaan yang seimbang. Apabila dibuat rata – rata dari ketiga tahun 

tersebut, maka persentase sebesar 50,06%, artinya setiap penerimaan Rp. 1.000.000 

mendapatkan laba sebesar Rp. 500.600. Nilai tersebut sudah termasuk tinggi karena 

standart rasio laba kotor rata – rata dalam suatu usaha adalah sebesar 26,6% 

(Sabardi,2001).     

 Sedangkan rasio laba bersih rata – rata sebesar 40,82% dan itu artinya bahwa 

setiap penerimaan Rp. 1.000.000 maka laba bersih yang didapatkan adalah 

Rp.408.200. Apabila melihat ketiga tahun tersebut maka rasio laba bersih tahun 2010 

mengalami penurunan persentase dikarenakan besarnya laba tidak diikuti dengan 

penerimaan, mengingat pedet yang dihasilkan pada tahun 2010 sama dengan pedet 

yang dihasilkan pada tahun sebelumnya sehingga hal ini berpengaruh terhadap 

penerimaan yang didapatkan dalam usaha, sedangkan kenaikan laba tidak berbeda 

jauh dari tahun sebelumnya. Namun perolehan persentase mengalami sedikit kenaikan 

pada tahun 2011.  

Rasio profitabilitas dalam hubungannya dengan penerimaan yang terakhir 

adalah rasio biaya, rasio biaya merupakan perbandingan dari seluruh biaya produksi, 

biaya pemasaran, biaya administrasi dan berhubungan dengan penghasilan operasional 

atau hasil penjualan (Sjahrial, 2006). Tabel 12 menunjukkan bahwa rata – rata 
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persentase sebesar 59,17%, artinya bahwa setiap Rp. 1.000.000 yang dikeluarkan 

untuk menghasilkan penerimaan dibutuhkan biaya produksi sebesar Rp. 591.700, 

apabila melihat tiap tahunnya rasio biaya mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 

sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2011. Munawir (2002) menyatakan bahwa 

rasio biaya yang tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik bagi perusahaan 

karena setiap rupiah penerimaan yang terserap juga dikuti dengan biaya pengeluaran 

yang tinggi dan laba yang diperoleh akan kecil. 

Hasil ketiganya mengalami kesamaan yaitu pada tahun 2010 mengalami 

penurunan dan mulai terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2011, sehingga dapat 

diketahui bahwa rasio profitabilitas yang hubungannya dengan penerimaan sangat 

berpengaruh terhadap besarnya penerimaan dan biaya (laba bersih; laba kotor dan 

biaya produksi). Perhitungan keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran 7. 

2. Rasio profitabilitas dalam hubungannya dengan modal 

Analisis profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi (modal yang 

ditanam) dapat dihitung dengan tiga cara yaitu rasio kemampuan dasar menghasilkan 

laba, rasio pengembalian atas modal dan tingkat perputaran modal. Hasil perhitungan 

analisis profitabilitas dalam hubungannya dengan modal dapat dilihat pada tabel 13. 

Tabel 13. Rasio profitabilitas dalam hubungannya dengan modal dipeternakan Karya 

Makmur   

No. Kriteria Profitabilitas 
Tahun 

Rata - rata 
2009 2010 2011 

1. Rasio kemampuan 

dasar menghasilkan 

laba 

11,56 % 11,24 % 12,52 % 11,77 % 

2. Rasio pengembalian 

atas modal 

9,37 % 9,07 % 10,37 % 9,60 % 

3. Tingkat perputaran 

modal 

0,23 kali 0,23 kali 0,25 kali 0,24 kali 

 Sumber : Data primer yang diolah (2012) 

Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba merupakan ukuran keseluruhan 

keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan modal yang tersedia 

(Sundjaja dan Barlian, 2003) dan dalam Tabel 13 menunjukkan bahwa rata – rata 

persentase nilai dari rasio kemampuan dasar menghasilkan laba sebesar 11,77% dan 

itu artinya bahwa rata – rata tiap tahun setiap Rp. 1.000.0000 modal yang 

diinvestasikan maka mendapatkan laba kotor sebesar Rp. 117.700. Nilai persentase 

pada tahun 2010 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sedangkan tahun 2011 
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mengalami peningkatan dan bahkan persentase nilai melebihi tahun 2009. Kenaikan 

tahun 2011 menunjukkan bahwa besarnya laba kotor secara sedikit demi sedikit sudah 

dapat mengimbangi besarnya modal yang digunakan dalam usaha. 

Rasio profitabilitas dalam hubungannya dengan modal yang kedua adalah rasio 

pengembalian atas modal, tabel 13 menunjukkan bahwa rata – rata rasio pengembalian 

atas modal sebesar 9,60%, itu berarti bahwa setiap Rp. 1.000.000 modal yang 

diinvestasikan maka mendapatkan laba bersih rata – rata tiap tahun sebesar Rp. 

96.000. Apabila dilihat perolehan persentase pada tahun 2010 mengalami sedikit 

penurunan dari tahun sebelumnya dan mulai mengalami peningkatan pada tahun 2011, 

menunjukkan bahwa laba bersih semakin besar tiap tahunnya dan dapat mengimbangi 

besarnya modal yang dibutuhkan dalam peternakan tersebut.  

Rasio profitabilitas dalam hubungannya dengan modal yang perlu diketahui 

dan tidak kalah penting adalah tingkat perputaran modal, tabel 13 menunjukkan bahwa 

rata – rata  sebesar 0,24 kali. Artinya bahwa penerimaan yang didapatkan selama 1 

periode sebesar 0,24 kali dari total modal yang digunakan untuk usaha peternakan. 

Hasil perhitungan tersebut terbilang rendah karena standar nilai untuk usaha diatas 1,9 

kali dari total modal yang diperlukan (Weston dan Thomas, 1999) dan perolehan nilai 

menunjukkan bahwa  penerimaan selama satu periode belum mampu menutup modal 

yang diperlukan dalam usaha peternakan sebab tingkat perputaran modal masih 

dibawah satu kali. Pengaruh tinggi atau rendahnya tingkat perputaran modal adalah 

dari total penerimaan dan biaya variabel yang akan berhubungan langsung dengan 

total modal. Penerimaan perlu ditingkatkan untuk dapat menutup modal dengan cara 

meningkatkan manajemen pemeliharaan agar pedet yang dihasilkan naik dari tahun 

sebelumnya dan tingkat perputaran modal dapat ditingkatkan. Keseluruhan 

perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 7. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang meliputi manajemen 

pemeliharaan dan analisis pada usaha peternakan sapi potong Karya Makmur maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Manajemen perkandangan, manajemen pemeliharaan secara keseluruhan sudah cukup 

baik akan tetapi nilai S/C rendah yang diakibatkan seringnya kegagalan dalam IB. 

2. Modal dan biaya produksi yang dikeluarkan tiap tahun meningkat akibat dari tidak 

signifikannya biaya variabel atau biaya tidak tetap. 

3. Penerimaan dan laba yang didapatkan dipeternakan Karya Makmur meningkat dari 

tahun sebelumnya. 

4. Nilai BEP dan profitabilitas dipeternakan Karya Makmur mengalami perubahan dari 

tahun ke tahun 

a. - BEP Produk pada tahun 2009, tahun 2010 dan tahun  2011 sebesar 3,82 ST, 

3,95 ST dan 3,99 ST.  

- BEP Harga pada tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar 

Rp.11.302.293, Rp. 12.047.678 dan Rp. 12.444.430. 

b. - Rata – rata rasio profitabilitas dalam hubungannya dengan penerimaan adalah 

rasio laba kotor sebesar 50,06%, rasio laba bersih sebesar 40,82% dan rasio 

biaya sebesar 59,17%, ketiganya sudah cukup efisien. 

-  Rata – rata rasio profitabilitas dalam hubungannya dengan modal adalah rasio 

kemampuan dasar menghasilkan laba sebesar 11,77%, rasio pengembalian atas 

modal sebesar 9,60% dan tingkat perputaran modal sebesar 0,24 kali. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan  hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan 

saran kepada peternakan Karya Makmur untuk meningkatkan manajemen pemeliharaan 

sapi potong indukan berupa pengawasan yang rutin dan pengetahuan mendalam mengenai 

cara pengembangan sapi potong yang baik agar nilai S/C dapat ditingkatkan sehingga 

analisis profitabilitas konstan. Produk hasil olahan limbah yang berupa kompos lebih 

dikemas menarik agar pemasaran dapat meluas hingga keluar kota. 



39 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abidin, Z. 2006. Penggemukan Sapi Potong. Agro Media Pustaka. Jakarta. 

 

Amanda, F. 2008. Sekilas Tentang Pengertian Modal. http://rumahdesain-

revolusi.blogspot.com/2008/11/sekilas-tentang-pengertian-modal.html. 

Diakses tanggal 6 September 2011 

 

Ayu, E. 2007. Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba.http:// 

eprints.undip.ac.id/17412/1/Epri_Ayu_Hapsari.pdf. Diakses tanggal 13 

September 2011 

 

Bagus, S, dan Ngurah, K. 2008. Analisis Finansial Usaha Agribisnis Peternakan Sapi 

Daging.http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/bagus%20suastina%20080202005.p

df. Diakses tanggal 6 September 2011 

 

Bambang, S. 2003. Sapi Potong. Penebar Swadaya. Jakarta 

 

Daniel, M. 2002. Pengantar Ekonmi Pertanian. PT. Bumi Aksara. Jakarta 

 

Disnak, 2012. Populasi Ternak Sapi Potong di Indonesia. http://disnak.jatimprov 

.go.id/web/statistik_populasi_detail.php. Diakses tanggal 18 Juli 2012 

 

Ginting, E. 1999. Metodelogi Penelitian. Fakultas Peternakan. Universitas Brawijaya. 

Malang 

 

Hernanto, F. 2001. Ilmu Usaha Tani. Penebar Swadaya. Jakarta 

 

Ibrahim, Yakob. 2003. Studi Kelayakan Bisnis. Rineka Cipta. Jakarta  

 

Kaito. 2008. Bisnis Ternak Sapi Potong Tetap Menguntungkan. 

http://kaitokid724.multiply.com/journal/item/13. Diakses tanggal 6 September 

2011 

 

Mariyono dan Endang, R. 2007. Petunjuk Teknis Teknologi Inovasi Pakan Murah 

untuk Usaha Pembibitan Sapi Potong. Pusat dan Penelitian Pengembangan 

Masyarakat. Grati. Pasuruan. 

 

Mulyadi. 1978. Akuntansi Biaya Fakultas  Ekonomi. Universitas Gadjah Mada. 

Yogyakarta 

Munawir. 2002. Analisa Laporan Keuangan. Penerbit Liberty. Yogyakarta 

 

Rayi, A. 2010. Analisa Profitabilitas Usaha Sapi Potong. Fakultas Peternakan. 

Universitas Brawijaya. Malang 

 

National Reasearch Council. 1984. Nutrient Requirement of Beef Cattle (8th ed.). 

National Academy Press. Washington. D. C 

   

http://rumahdesain-revolusi.blogspot.com/2008/11/sekilas-tentang-pengertian-modal.html
http://rumahdesain-revolusi.blogspot.com/2008/11/sekilas-tentang-pengertian-modal.html
http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/bagus%20suastina%20080202005.pdf
http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/bagus%20suastina%20080202005.pdf
http://disnak.jatimprov/
http://kaitokid724.multiply.com/journal/item/13/Bisnis_ternak_sapi_potong_tetap_menguntungkan
http://kaitokid724.multiply.com/journal/item/13


40 

 

Sabardi, A. 2001. Manajemen Keuangan. Jilid 1. UPPAMPYKN. Yogyakarta 

 

Siregar, S. B. 2000. Penggemukan Sapi. Penebar Swadaya. Jakarta  

 

Sjahrial, D. 2006. Pengantar Manajemen Keuangan. Penerbit Mitra Wacana Media. 

Jakarta 

 

Suatina, I.G.P.B dan I.G.N. Kayana. 2005. Analisa Finansial Usaha Agribisnis 

Peternakan Sapi Daging. http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/bagus%20 

suastina%20080202005.pdf. Diakses tanggal 10 Maret 2012  

 

Sudarmono, A. S dan Y.B. Sugeng. 2008. Sapi Potong. Penebar Swadaya. Jakarta 

 

Sudarsono. 2000. Pengantar Ekonomi Perusahaan. PT Gramedia Pustaka Utama. 

Jakarta 

 

Sugiyarso, G dan F. Winarni. 2005. Manajemen Keuangan. Penerbit Media Pressindo. 

Yogyakarta 

 

Sulistiyono. 2009. Sumber Modal. http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009 

/01/17/sumber-modal/. Diakses tanggal 6 September 2011 

 

Sundjaja, R.S dan I. Barlian. 2003. Manajemen Keuangan. Literata Lintas Media. 

Jakarta 
 

Suratiyah, K. 1996.  Ilmu usaha Tani. Penebar Swadaya.  Jakarta 

Sutanmuda. 2008. Budidaya Ternak Sapi Potong Dengan Nutrisi. http://sutanmuda. 

wordpress.com/2008/07/22/budidaya-ternak-sapi-potong-dengan-nutrisi/. 

Diakses tanggal 6 September 2011 

 

Prawirokusumo, S. 2002. Usaha Tani. Edisi Revisi. BPFE. Yogyakarta 

Rahardja, P dan Mandala, M. 2002. Teori Ekonomi Mikro. Edisi Revisi. Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta 

 

Weston, J. F dan Thomas, E. C. 1999. Manajemen Keuangan. Jilid 1. Binarupa 

Aksara. Jakarta  

 

http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/bagus%20%20suastina%20080202005.pdf
http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/bagus%20%20suastina%20080202005.pdf
http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009%20/01/17/sumber-modal/
http://ilmumanajemen.wordpress.com/2009%20/01/17/sumber-modal/


41 

 

Lampiran 1 

Denah Kandang Sapi Potong dipeternakan Karya Makmur 
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Keterangan : 

 Kandang sapi potong   Gudang pakan 

 Lahan hijauan    Tandon air 

 Kantor     Pembuangan limbah 

 Pengolahan kompos  
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Lampiran 2 

Modal yang digunakan di Peternakan Karya Makmur  

No Keterangan 

Tahun 

2009 2010 2011 

Harga 

(Rp) 
Jumlah 

Total  

(Rp) /ST (Rp) 

Harga 

(Rp) 
Jumlah 

Total 

(Rp) 

/ST 

(Rp) 

Harga 

(Rp) 
Jumlah 

Total 

(Rp) 

/ST 

(Rp) 

 
Modal Tetap 

            
1 Sewa tanah   1,26  5.000.000 78.740   1,26 5.000.000 78.740   1,26 5.000.000 78.431 

2 Ternak indukan (Rp) 7.000.000 49 343.000.000 5.401.574 7.000.000 49 343.000.000 5.401.574 7.000.000 49 343.000.000 5.380.392 

3 Ternak jantan (Rp) 7.500.000 8 60.000.000 944.881 7.500.000 8 60.000.000 944.881 7.500.000 8 60.000.000 941.176 

3 Biaya pembuatan kandang     53.086.000 836.000     53.086.000 836.000     53.086.000 832.721 

4 Biaya pembuatan gudang     20.000.000 314.960     20.000.000 314.960     20.000.000 313.752 

5 

Biaya pembuatan pengolahan 

kompos     10.000.000 157.480     10.000.000 157.480     10.000.000 156.862 

6 Peralatan     6.914.000 108.881     6.914.000 108.881     6.914.000 108.454 

  Total modal tetap     498.000.000 7.842.516     498.000.000 7.842.516     438.000.000 7.811.788 

Modal kerja                         

1 Pakan konsentrat  (Kg) 1.500 28.000 42.000.000 661.417 1.625 28.000 45.500.000 716.535 1.780 28.000 49.800.000 781.177 

2 Pakan tambahan (bungkus) 30.000 40 1.200.000 18.898 30.000 40 1.200.000 18.898 30.000 40 1.200.000 18.823 

3 Pakan hijauan (ikat) 1.290 9.920 12.800.000 201.575 1.413 9.920 14.020.000 220.787 1.530 10.000 15.300.000 240.000 

4 Kesehatan ternak selama 1 tahun     1.000.000 15.748     1.110.000 17.480     1.200.000 18.824 

5 Kawin suntik (IB) selama 1 tahun 35.000 98 3.430.000 54.016 35.000 98 3.430.000 54.016 35.000 98 3.430.000 53.804 

6 Listrik selama 1 tahun     300.000 4.724     315.000 4.961     335.000 5.255 

7 Lain – lain     500.000 7.874     500.000 7.874     500.000 7.843 

  Solar 300.000     
 

  300.000   
 

      
 

  Transport 200.000     
 

  200.000   
 

      
 

  Total modal tidak tetap     61.230.000 964.252     66.075.000 1.040.551     71.765.000 1.125.726 

Total (Rp)     559.230.000 8.806.768     564.075.000 8.883.067     569.765.000 8.937.514 

Sumber : Data primer yang diolah (2012) 



43 

 

Lampiran 3 

Penyusutan Kandang dipeternakan Karya Makmur 

No Jenis 
Harga Awal 

(Rp) 

Harga Akhir 

(Rp) 
DT  (tahun) Penyusutan (Rp) 

1 Kandang 53.086.000 23.000.000 25 1.203.440 

2 Gudang 20.000.000   25 800.000 

3 Pengolahan kompos 10.000.000   25 400.000 

Total 2.403.440 

Sumber : Data primer yang diolah (2012) 

 

Penyusutan Ternak dipeternakan Karya Makmur 

No Jenis 

Harga Awal 

(Rp) 

Haga Akhir 

(Rp) 

DT 

(tahun) 

Penyusutan 

(Rp) 

1 Ternak indukan 343.000.000 318.500.000 10 2.450.000 

2 Ternak jantan 60.000.000 56.000.000 10 400.000 

Total 2.850.000 

Sumber : Data primer yang diolah (2012) 

 

Penyusutan Peralatan Kandang dipeternakan Karya Makmur 

No Peralatan Jumlah 
Harga/unit 

(Rp) 

Harga awal 

(Rp) 

Harga 

akhir (Rp) 

DT 

(tahun) 

Penyusutan 

(Rp) 

1 Selang plastik 1 85.000 85.000 15.000 5 14.000 

2 Tandon air 2 630.000 1.260.000 200.000 15 70.666,67 

3 Plastik tutup jerami 3 60.000 180.000 30.000 5 30.000 

4 Ember plastic 26 3.000 78.000 10.000 5 13.600 

5 Ember seng 6 8.500 51.000 10.000 5 8.200 

6 Sapu garpu 4 40.000 160.000 35.000 5 25.000 

7 Diesel 1 3.500.000 3.500.000 500.000 15 200.000 

8 Gerobak sorong 4 400.000 1.600.000 400.000 10 120.000 

Total     6.914.000     481.466,67 

Sumber : Data primer yang diolah (2012) 
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Lampiran 4 

Penerimaan pada usaha peternakan Karya Makmur 

No Jenis 
Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 

Jumlah ST 
Harga /ekor 

(Rp) 

Harga /ST 

(Rp) 

Total 

(Rp) 
Jumlah ST 

Harga /ekor 

(Rp) 

Harga /ST 

(Rp) 

Total 

(Rp) 
Jumlah ST 

Harga /ekor 

(Rp) 

Harga /ST 

(Rp) 

Total 

(Rp) 

1 Pedet Jantan 13 ekor 3,25 5.100.000 20.400.000 66.300.000 12 ekor 3 5.200.000 20.800.000 62.400.000 13 ekor 3,25 5.500.000 22.000.000 71.500.000 

2 Pedet betina 13 ekor 3,25 4.500.000 18.000.000 58.500.000 14 ekor 3,5 4.700.000 18.800.000 65.800.000 14 ekor 3,5 5.000.000 20.000.000 70.000.000 

3 Penjualan kompos 55 sak   20.000   1.100.000 65 sak       1.300.000 80 sak       1.600.000 

Total         125.900.000         129.500.000         143.100.000 

 Sumber : Data primer yang diolah (2012) 
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Lampiran 5 

Laba dan Keuntungan dipeternakan Karya Makmur  

Tahun 
Modal 
(Rp) 

Biaya produksi 
(Rp) 

Biaya tetap 
(Rp) 

Biaya tidak tetap 
(Rp) 

Penerimaan 
(Rp) 

Laba bersih 
(Rp) 

/ST 
(Rp) 

Laba kotor 
(Rp) 

/ST 
(Rp) 

RLK 
(%) 

RLB 
(Rp) 

RB 
(Rp) 

RKDL 
(Rp) 

RPAM 
(Rp) 

TPM 
(kali) 

2009 559.230.000 73.464.907 12,234.907 61.230.000 125.900.000 52.435.093 825.749 64.670.000 1.018.425 51,36 41,64 58,35 11,56 9,37 0,23 

2010 564.075.000 78.309.907 12.234.907 66.075.000 129.500.000 51.190.093 806.143 63.425.000 998.818 48,97 39,52 60,47 11,24 9,07 0,23 

2011 569.765.000 83.999.907 12.234.907 71.705.000 143.100.000 59.100.093 927.060 71.335.000 1.118.980 49,84 41,29 58,70 12,52 10,37 0,25 

Sumber : Data primer yang diolah (2012) 

Keterangan : 

- RLK  : Rasio Laba Kotor 

- RLB  : Rasio Laba Bersih 

- RB  : Rasio Biaya 

- RKDL  : Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba 

- RPAM  : Rasio Pengembalian Atas Modal 

- TPM  : Tingkat Perputaran Modal 
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Lampiran 6 

Analisa BEP dipeternakan Karya Makmur 

Tahun 
BEP Harga (Rp) BEP Produk Biaya Total 

(Rp) 

Hasil Produksi Harga Penjualan (Rp) 

Ekor ST Betina Jantan Rata - rata /ST Ekor ST Betina  Jantan Rata - rata /ekor Rata-rata /ST 

2009 2.825.573 11.302.293 16,32 14,40 15,30 3,82 73.464.907 26 6,50 4.500.000 5.100.000 4.800.000 19.200.000 

2010 3.011.919 12.047.678 16,66 15,05 15,82 3,95 78.309.907 26 6,50 4.700.000 5.200.000 4.950.000 19.800.000 

2011 3.111.107 12.444.430 16,79 15,27 15,99 3,99 83.999.907 27 6,75 5.000.000 5.500.000 5.250.000 21.000.000 

 Sumber : Data primer yang diolah (2012) 

 

Perhitungan BEP di Kelompok Tani Ternak Karya Makmur 

1. BEP Produk 

Rumus : 

BEP Produk = 
            

               
 

Tahun 2009 = 
              

             
  

   =  3,82 ST 

Artinya : BEP Produk pada tahun 2009 sebesar 3,82 ST. Hal ini menunjukkan bahwa peternakan harus dapat menghasilkan 

minimal 3,82 ST agar usaha tidak menderita rugi maupun memperoleh laba (impas) 
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Tahun 2010 = 
             

             
  

   = 3,95 ST 

Artinya : BEP Produk pada tahun 2010 sebesar 3,95 ST. Hal ini menunjukkan bahwa 

peternakan harus dapat menghasilkan minimal 3,95 ST agar usaha tidak menderita 

rugi maupun memperoleh laba (impas) 

Tahun 2011 = 
             

             
  

   = 3,99 ST  

Artinya : BEP Produk pada tahun 2011 sebesar 3,99 ST. Hal ini menunjukkan bahwa 

peternakan harus dapat menghasilkan minimal 3,99 ST agar usaha tidak menderita 

rugi maupun memperoleh laba (impas) 

2. BEP Harga 

Rumus : 

BEP Harga = 
            

              
 

Tahun 2009 = 
              

   
 

   = Rp. 11.302.293 

Artinya : BEP Harga pada tahun 2009 sebesar Rp. 11.302.293, hal ini menunjukkan bahwa 

peternak harus mencapai harga jual sebesar Rp. 11.302.293/ST agar usaha tidak 

menderita rugi maupun memperoleh laba (impas) 

Tahun 2010 = 
             

   
  

   = Rp. 12.047.678 

Artinya : BEP Harga pada tahun 2010 sebesar Rp. 12.047.678, hal ini menunjukkan bahwa 

peternak harus mencapai harga jual sebesar Rp. 12.047.678/ST agar usaha tidak 

menderita rugi maupun memperoleh laba (impas) 

Tahun 2011 = 
             

    
  

   = Rp. 12.444.430 

Artinya : BEP Harga pada tahun 2011 sebesar Rp. 12.444.430, hal ini menunjukkan bahwa 

peternak harus mencapai harga jual sebesar Rp. 12.444.430/ST agar usaha tidak 

menderita rugi maupun memperoleh laba (impas) 
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Lampiran 7 

Perhitungan Analisa Profitabilitas di Kelompok Tani Ternak Karya Makmur : 

1. Rasio Profitabilitas dalam Hubungannya dengan Penerimaan  

a. Rasio Laba Kotor 

Rumus : 

Rasio Laba Kotor = 
          

          
 x 100% 

 

Tahun2009  = 
             

              
 x 100% 

   = 51,36% 

Tahun2010  = 
             

              
 x 100% 

    = 48,97% 

Tahun 2011  = 
             

              
 x 100% 

    = 49,84% 

Rata - rata  = 
                        

 
  

    = 50,06% 

Artinya : Rata – rata laba kotor sebesar 50,06% dari penerimaan. Menunjukkan bahwa setiap 

rupiah penerimaan dapat menghasilkan laba kotor sebesar Rp. 0,5006  tiap tahunnya. 

b. Rasio Laba Bersih 

Rumus : 

Rasio Laba Bersih= 
           

          
 x 100% 

Tahun2009  = 
             

              
 x 100% 

   = 41,64% 

Tahun2010  = 
             

              
 x 100% 

   = 39,52% 

Tahun 2011  = 
             

              
 x 100% 

   = 41,29% 
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Rata - rata   = 
                    

 
  

   = 40,82% 

Artinya : Rata – rata laba bersih sebesar 40,82% dari penerimaan. Menunjukkan bahwa setiap 

rupiah penerimaan dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 0,4082  tiap tahunnya. 

c. Rasio Biaya 

Rumus : 

Rasio Biaya = 
                    

          
 x 100% 

Tahun2009  = 
             

              
 x 100% 

   = 58,35% 

Tahun2010  = 
             

              
 x 100% 

   = 60,47% 

Tahun 2011  = 
             

              
 x 100% 

   = 58,70% 

Rata – rata   = 
                    

 
  

   = 59,17% 

Artinya : Rata – rata besarnya setiap rupiah penerimaan memerlukan biaya sebesar Rp.0,5917 

tiap tahunnya. 

2. Rasio Profitabilitas dalam Hubungannya dengan Modal 

a. Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba 

Rumus : 

RKDL  = 
          

     
 x 100% 

Tahun2009  = 
             

              
 x 100% 

   = 11,56% 

Tahun2010  = 
             

              
 x 100% 

   = 11,24% 

Tahun 2011  = 
             

              
 x 100% 
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   = 12,52% 

Rata – rata   = 
                    

 
  

   = 11,77% 

Artinya : Bahwa rata – rata kemampuan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba adalah 

11,77% tiap tahunnya, atau dengan pengertian setiap rupiah yang diinvestasikan dapat 

menghasilkan laba kotor sebesar Rp. 0,1177 

b. Rasio Pengembalian Atas Modal 

Rumus : 

RPAM = 
           

     
 x 100% 

Tahun2009  = 
             

              
 x 100% 

    = 9,37 % 

Tahun2010  = 
             

              
 x 100% 

    = 9,07% 

Tahun 2011  = 
             

              
 x 100% 

    = 10,37% 

Rata - rata   = 
                  

 
  

    = 9,60% 

Artinya : Bahwa rata – rata kemampuan pengembalian atas modal yang digunakan adalah 

9,60% tiap tahunnya, atau dengan pengertian setiap rupiah yang diinvestasikan dapat 

menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 0,0960 

c. Tingkat Perputaran Modal 

Rumus : 

TPM = 
                

           
 x 1 kali 

 

Tahun2009  = 
              

              
 x 1 kali 

    = 0,23 kali 
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Tahun2010  = 
              

              
 x 1 kali 

    = 0,23 kali 

Tahun 2011  = 
              

              
 x 1 kali 

    = 0,25 kali 

Rata – rata   = 
              

 
  

    = 0,24 kali 

Artinya : Rata – rata tingkat perputaran modal pada usaha peternakan sapi potong adalah 0,24 kali 

dari keseluruhan modal yang dimiliki, artinya penerimaan yang diperoleh sebesar 0,24 

kali dari total modal yang dimiliki tiap tahunnya. 

 


