
1 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Pembangunan bidang ekonomi secara tegas sangat 
menginginkan terwujudnya demokrasi ekonomi untuk 
kemakmuran seluruh rakyat. Pertumbuhan ekonomi harus 
mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan 
menghindari ketimpangan, untuk itu diperlukan perhatian yang 
lebih besar bagi pengembangan ekonomi rakyat, khususnya 
industri kecil (Usaha Rumah Tangga, kecil dan menengah 
serta koperasi atau kelompok beserta jaringan usahanya). 
Sektor ini memiliki peranan yang strategis dalam 
perekonomian Indonesia, terutama menciptakan lapangan 
pekerjaan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) dan menyediakan barang maupun jasa. 

Tujuan dari pembangunan peternakan diarahkan untuk 
menunjang keberhasilan pembangunan nasional. 
Pembangunan peternakan salah satunya bertujuan untuk 
meningkatkan populasi dan produksi ternak menuju 
swasembada pangan protein hewani. Pertambahan jumlah 
penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun dan 
semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan makanan 
yang bernilai gizi tinggi yang mencukupi. Hal ini menjadi 
peluang bagi peternakan sapi potong untuk melakukan 
perbaikan. Perbaikan ini meliputi kualitas maupun 
kuantitasnya. 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan protein hewani dan 
meningkatkan pendapatan ternak pemerintah dan peternakan 
telah berusaha mendayagunakan komoditi yang 
mendayagunakan sumber komoditi ternak yang 
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dikembangkan, diantaranya adalah sapi potong. Pembangunan 
peternakan memegang peranan penting dalam pemberdayaan 
ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. 
Pembangunan peternakan diharapkan dapat membantu 
meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, yaitu dengan  
meningkatkannya kesejahteraan keluarga peternak, 
memperluas lapangan pekerjaan, mendorong pemerataan 
pendapatan. 

Tujuan tersebut dicapai dengan pendayagunaan 
sumberdaya dan modal secara maksimal untuk meningkatkan 
produksi dan produktivitas ternak dengan menggunakan 
seluruh potensi yang ada. Guna memperoleh hasil yang 
optimal maka penanganan seluruh potensi tersebut harus 
terpadu dan seimbang dengan daya dukung wilayah pertanian 
agar diperoleh kelangsungan pembangunan di masa-masa yang 
akan datang, sedang di sisi lain terwujudnya kelestarian hidup 
yang sehat bagi masyarakat. 

Evaluasi usaha yang dilakukan peternak pada umumnya 
kurang memperhitungkan metode evaluasi yang tepat sesuai 
dengan tingkat penerimaan yang sebenarnya. Metode evaluasi 
yang digunakan untuk mengevaluasi usaha antara lain dengan 
“Analisis Finansial dan Analisis Investasi”. Peternak selama 
ini hanya memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari 
selisih antara penerimaan dan pengeluaran usaha peternakan 
yang dijalankan tanpa memperhitungkan  tingkat suku bunga 
yang berlaku di lembaga finansial. 

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pembangunan sub-
sektor peternakan di Indonesia adalah upaya untuk mencukupi 
kebutuhan protein hewani. Pada gilirannya, upaya ini akan 
berpengaruh pada peningkatan kecerdasan bangsa (Santosa, 
1997). Memelihara sapi sangat menguntungkan, karena tidak 
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hanya menghasilkan daging atau susu, tetapi juga 
menghasilkan pupuk kandang dan sebagai potensi tenaga 
kerja. Sebagai penghasil daging, persentase karkas (bagian 
yang dapat di makan) cukup tinggi, yaitu 45% - 55% (Siregar 
Djarijah, 1996). 

Manfaat sapi yang luas dan nilai ekonominya yang tinggi 
dapat dilihat dari mutu dan harga daging atau kulit menduduki 
peringkat atas bila dibandingkan dengan daging atau kulit 
kerbau atau kuda. Hasil ikutannya masih sangat berguna, 
seperti kotoran bagi usaha pertanian, tulang-tulang bisa  
digiling untuk tepung tulang sebagai bahan baku mineral atau 
dibuat lem, darah bisa direbus, dikeringkan dan digiling 
menjadi tepung darah yang sangat bermanfaat bagi hewan 
unggas dan lain-lain, serta kulit bisa dipergunakan dalam 
berbagai produk di bidang kesenian, pabrik, dan lain-lain. 
Memberikan kesempatan kerja, banyak usaha ternak sapi di 
Indonesia dan mampu menampung tenaga kerja cukup banyak 
sehingga dapat menghidupi banyak keluarga. (Suharsono, 
1994). 

Ternak sapi potong sebagai salah satu sumber makanan 
berupa daging produktivitasnya masih sangat memprihatinkan 
karena volumenya masih jauh dari target yang diperlukan 
konsumen. Permasalahan ini disebabkan oleh produksi yang 
masih rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan volume 
produksi daging masih rendah, antara lain yaitu populasi 
rendah dan produksi rendah (Sugeng, 2007).  

Keberhasilan atau kegagalan suatu usaha peternakan 
umumnya diukur dari laba atau rugi yang diperolehnya. Laba 
merupakan salah satu tujuan utama dari setiap usaha 
peternakan. Usaha yang komersial tentu memerlukan 
peningkatan pola pikir dari pola berproduksi untuk keluarga 
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dan juga dijual ke pasar, ditingkatkan menjadi berproduksi 
untuk memperoleh keuntungan atau laba. Karena itu, arah 
pemikirannya sudah jelas, yaitu akan menerapkan berbagai 
prinsip ekonomi untuk mencapai tujuan memperoleh laba yang 
besar. Ini berarti bahwa peternak sudah mengarah kepada 
kegiatan bisnis, yakni bisnis yang berbasis peternakan.  

Desa Dander Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu 
desa yang penghasil sapi potong di Kabupaten Bojonegoro. 
Peternakan sapi potong kelompok ternak “Mekar Sari” 
merupakan usaha peternakan yang bergerak dibidang 
penggemukkan sapi potong. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengevaluasi usaha tersebut dengan menggunakan analisis 
finansial, sehingga penulis mengambil judul “Analisis 
Kelayakan Finansial Usaha Penggemukkan Sapi Potong di 
Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro” 
(Studi Kasus Pada Kelompok Ternak “Mekar Sari”). Analisis 
finansial sangat penting dilakukan karena analisis ini sangat 
berguna untuk mengetahui apakah usaha tersebut masih layak 
dikembangkan atau tidak. 

 
1.2  Rumusan Masalah 

Analisis finansial bertujuan untuk mengetahui tingkat 
keuntungan usaha ternak sapi potong dalam kaitan kelayakan 
usaha ternak, untuk mengetahui berapa minimal seorang 
peternak mengusahakan ternak sapi potong, dan untuk 
menghindarkan keberlanjutan investasi pada usaha yang tidak 
menguntungkan. Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan, maka dirumuskan suatu permasalahan penelitian 
adalah  apakah usaha peternakan ini layak untuk diusahakan 
setelah dianalisis kelayakan usahanya? 
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1.3  Tujuan Penelitian  
Berdasarkan uraian dan rumusan masalah di atas maka 

tujuan penelitian ini  adalah untuk mengetahui kelayakan 
usaha peternakan tersebut. 

 
1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan berharap dapat memiliki 
manfaat, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu bahan evaluasi dalam pelaksanaan 
usaha peternakan sapi potong di kelompok ternak 
“Mekar Sari” di Desa Dander Kecamatan Dander 
Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan metode 
analisis finansial. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan 
keputusan yang diambil guna pengembangan usaha 
peternakan sapi potong di kelompok ternak “Mekar 
Sari” di Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten 
Bojonegoro selanjutnya. 

3. Sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya 
dengan masalah yang sama. 
 

1.5  Kerangka Pikir  
Skala usaha peternakan merupakan faktor yang 

mempengaruhi besarnya produksi dan besarnya revenue yang 
diterima. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk usaha 
peternakan penggemukan sapi potong terdiri atas biaya tetap 
dan biaya tidak tetap. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah 
penyusutan bangunan, mesin-mesin, perlengkapan kantor, dan 
pajak. Biaya tidak tetap yang dikeluarkan adalah listrik, air, 
transportasi, dan tenaga kerja. Penerimaan yang diterima oleh 
usaha peternakan penggemukan sapi potong berasal dari 
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penjualan sapi. Biaya produksi dan penerimaan yang didapat 
akan diketahui besarnya pendapatan yang diterima.  

Untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dijalankan 
atau tidak dapat dilakukan dengan membandingkan antara  
benefit dengan cost. Kalau nilainya < 1 maka proyek itu tidak 
ekonomis, dan kalau > 1 berarti proyek itu feasible. Kalau B/C 
ratio = 1 dikatakan proyek itu marginal (tidak rugi dan tidak 
untung). Nilai BEP juga dapat mengukur efisiensi usaha yaitu 
dengan menggunakan hubungan antara total biaya dan hasil 
yang diharapkan. IRR adalah suatu tingkat bunga dengan 
seluruh net cash flow sesudah di present value-kan sama 
jumlahnya dengan “Investment Cost”. Di dalam analisis IRR, 
akan dicari pada tingkat bunga beberapa (“Discount Rate”) 
serta akan dihasilkan NPV = 0.  Dalam menentukan tepatnya 
tingkat bunga yang ideal, dilakukan interpolasi penyisipan 
diantara bunga yang lebih rendah (yang menghasilkan NPV 
negatif). 

Evaluasi juga dapat didasarkan pada “Discounted 
Criterian” ini dimaksud untuk mengetahui berapakah manfaat 
(“benefit”) serta biaya (“cost”) selama umur ekonomis proyek 
(“ in the future”). Nilainya saat ini (“at present” = 0) diukur 
dengan nilai uang sekarang (“Present Value”). Analisis 
finansial merupakan salah satu cara untuk mengetahui suatu 
usaha layak dikembangkan atau tidak. Secara ringkas alur 
kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti 
pada Gambar 1: 
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Gambar 1. Alur Kerangka Pikir Penelitian 
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