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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian 
4.1.1 Aspek Geografis 

Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian wilayah dari 
Provinsi Jawa Timur, yang berada di bagian barat. Kontur 
tanah di Bojonegoro adalah tanah gerak dan daerah yang panas 
dengan suhu udara mencapai rata-rata 300C. Fasilitas umum 
jalan tidak layak mengingat kontruksi jalan yang 
bergelombang dan berlubang. Banjir selalu terja//di setiap 
musim penghujan yang melanda daerah di sekitar aliran sungai 
Bengawan Solo, namun saat ini mulai dapat teratasi dengan 
pembangunan bendungan gerak dan tanggul penahan. Potensi 
hutan cukup baik tetapi masih belum dioptimalkan. Eksplorasi 
tambang minyak oleh investor asing belum mampu 
mengangkat kesejahteraan masyarakat daerah Bojonegoro.  

Kebijakan Bupati pada tahun 2008 untuk meningkatkan 
populasi sapi dan menjadikan sapi menjadi produk unggulan 
kabupaten, menjadikan peternak lebih intensif dan 
bersemangat dalam beternak sapi. Kebijakan tersebut 
didasarkan pada potensi sapi potong di Bojonegoro sekaligus 
medukung progam nasional yang mencanangkan program 
swasembada daging pada 2014. Rincian jumlah populasi sapi 
potong di Kabupaten Bojonegoro 2011 dapat dilihat pada 
Lampiran 1. 

Peternakan kelompok tani ternak ’Mekar Sari” berada di 
Kecamatan Dander sebagian besar bermata pencaharian 
sebagai petani dan peternak yang memelihara sapi potong, 
desa Dander Kecamatan Dander berjarak sekitar 12 km dari 
Ibukota Kabupaten Bojonegoro. Kondisi alamnya sebagian 
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besar dataran dengan curah hujan rata-rata sedang. Adapun 
batas-batas wilayah desa Dander meliputi :  

- Sebelah Barat  : Desa Ngunut, Kecamatan 
Dander. 

- Sebelah Utara  : Desa Ngumpakdalem, 
Kecamatan Dander. 

- Sebelah Selatan : Desa Growok, Kecamatan 
Dander. 

- Sebelah Timur  : Desa Jatiblimbing, 
Kecamatan Dander.  

Luas wilayah desa Dander adalah 183.600 Ha terdiri dari :  
- Sawah irigasi teknis  :   22,40 Ha  
- Tegalan    : 144      Ha  
- Kolam ikan   :   -  
- Jalan desa    :   21       Ha 
- Pekarangan dan lain-lain  : 132       Ha  
- Pemukiman , perumahan dan hutan  : 968     

Ha  
Jumlah penduduk desa Dander adalah 8446 jiwa yang 

terhimpun dalam 1.886 Kepala Keluarga. Sedangkan jumlah 
ternak yang ada di desa Dander sebagai berikut:  

  - Sapi potong   :  4.850 ekor  
- Domba   :  1.450 ekor 
- Ayam buras   :  4.659 ekor 

Selain beternak sumber mata pencaharian penduduk desa 
Dander adalah petani dan buruh tani. Rata-rata kepemilikan 
lahan pertanian penduduk desa adalah 0,445 Ha. 
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4.1.2  Profil Kelompok Ternak ”Mekar Sari” 
Pada awal berdirinya jumlah anggota kelompok tani ternak 

“Mekar Sari” sebanyak 25 orang, namun pada tahun 
selanjutnya jumlah anggota semakin bertambah  banyak 
hingga sekarang menjadi 30 orang anggota dengan ditambah 
100 orang binaan yang tersebar pada beberapa kelompok tani 
ternak sapi potong di desa sekitarnya. Struktur organisasi 
kelompok ternak “Mekar Sari” dapat dilihat pada Lampiran 
2. 

Keberadaan kelompok tani ternak di wilayah desa Dander 
telah dianggap sebagai kelompok tani ternak yang berhasil dan 
merupakan contoh teladan dalam pengelolaan sapi potong, 
bahkan petani ternak dari desa sekitarnya membentuk 
kelompok-kelompok yang selanjutnya bekerjasama dan 
mencontoh setiap usaha-usaha yang dikelola dalam kelompok 
tani ternak “Mekar Sari”. Tanggal berdirinya kelompok ternak 
adalah : 2 Mei 2005. Profil anggota peternak kelompok ternak 
“Mekar Sari” pada Lampiran 3. 

1. Alamat kelompok ternak : 
- Desa    : Dander  
- Kecamatan  : Dander  
- Kabupaten  : Bojonegoro 
-     Propinsi  : Jawa Timur  

2.   Nama ketua kelompok ternak : H. Pamudji  
- Tempat & Tanggal : Bojonegoro, 2 Mei 1960  
- Pendidikan       : Magister Pendidikan / S2 

 3. Status kelompok tani ternak : Kelompok tani ternak   
berbasis peternakan  
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Peternakan ini merupakan usaha sapi potong dengan 
sistem kereman. Sapi potong yang biasa digemukkan adalah 
sapi lokal dalam hal ini sapi Peranakan Ongole (PO), dan 
Limousin. Bibit sapi-sapi tersebut dibeli dari pasar hewan 
yang ada di Bojonegoro. Umur bakalan yang digunakan 
berumur rata–rata adalah 1,5 tahun. Hal ini sependapat dengan 
(Darmono, 1993) yang menyatakan bahwa umur bakalan yang 
baik digunakan adalah berumur 1,5 sampai 2 tahun. Adapun 
perkembangan kepemilikan ternak sapi potong dapat dilihat 
pada Gambar 2. berikut: 

Gambar 2. Kepemilikan sapi milik kelompok ternak 
“Mekar Sari” 

Komposisi ternak saat penelitian berlangsung terdapat 90 
ekor sapi Peranakan Ongole (PO) dan 35 ekor sapi Limousin
Peranakan Ongole (LIMPO). Sapi PO merupakan jenis sapi 
tropis, sapi ini umunya tahan terhadap suhu tinggi dan 
kehausan. Ciri-ciri umum yang dimiliki oleh sapi Ongole 
adalah:  

o Ukuran tubuh besar dan panjang 
o Memiliki punuk  
o Leher pendek dan kaki panjang 
o Warna putih, tetapi yang jantan pada leher dan punu

berwarna keabu- abuan 
o Ukuran kepala panjang, dan telinga agak bergantung
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o Bergelambir 
o Berat sapi jantan mencapai 550 kg betina 350 kg 
(Sugeng, 2007). 
Pemilihan sapi PO berdasarkan pertimbangan bahwa saat 

mendekati hari raya Qurban sapi PO mempunyai harga jual 
yang lebih baik sehingga dipilih buat bibit yang akan 
digemukkan. Penggemukan biasanya berlangsung selama 3-4 
bulan. Sistem penggemukan menggunakan sistem kereman 
yaitu dengan menempatkan sapi-sapi dalam kandang secara 
terus-menerus selama penggemukan. Bibit ternak yang 
berkualitas baik diperlukan untuk memperoleh produksi yang 
optimal dan sesuai dengan permintaan konsumen. Sapi diikat 
dengan seutas tali yang ditambatkan  pada besi yang ada di 
palungan. Cara ini untuk menghindari agar ternak tidak saling 
berebut pada saat pemberian pakan untuk memudahkan 
peternak dalam memandikan sapi serta membersihkan 
kandang. Kondisi ternak saat digemukkan hendaknya dalam 
keadaan tenang dan santai. 

Peternakan sapi potong milik kelompok ternak ini 
berlokasi di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten 
Bojonegoro. Menurut Rasyaf (1996) yang menyatakan bahwa 
lokasi peternakan harus memenuhi syarat–syarat antara lain: 

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

2. Lokasi peternakan sebaiknya dekat dengan daerah 
pemasaran. 

3. Lokasi peternakan harus jauh dari pemukiman 
penduduk atau paling tidak harus ada ijin dari 
lingkungan sekitar. 

4. Lokasi peternakan harus cukup tersedia air yang layak 
minum. 



33 

 

Peternakan ini hanya menggemukkan sapi jantan. Menurut 
Siregar (2000), pengaruh jenis kelamin terhadap PBB sudah 
jelas. Sapi jantan akan lebih cepat tumbuh dan mempunyai 
PBB yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi betina.  

Letak kandang berada dibelakang  rumah ketua kelompok 
yaitu bapak Pamudji. Suhu di sekitar lokasi peternakan 
berkisar antara 29oC–30oC dan kelembapan nya 70%. Keadaan 
suhu dan kelembapan yang demikian sesuai untuk 
pemeliharaan ternak sapi potong. Sugeng (2007) menyatakan 
bahwa pemeliharaan ternak sapi potong hendaknya pada suhu 
antara 28oC–30oC dan kelembaban antara 60 - 70% dan curah 
hujan rata–rata 1800 mm per tahun.  

Darmono (1993) menyatakan bahwa tujuan utama 
pendirian kandang adalah melindungi hewan dari hujan dan 
sengatan matahari yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 
dan kesehatannya. Peternakan sapi potong kelompok ternak 
“Mekar Sari” memiliki tanah dengan luas 9200 m2. Bangunan 
kandang membentuk huruf L dengan pintu masuk utama 
kandang berada di sebelah utara. Kandang dibuat dengan 
sistem ganda berderet (stall) dimana ternak berderet 
memanjang dalam dua baris yang saling berhadapan (head to 
head) dan di tengahnya terdapat jalan untuk mempermudah 
pembersihan kandang. 

Ditinjau dari segi lokasinya jarak antara kandang dengan 
jalan utama hanya + 100 meter. Lokasi yang sangat dekat ini 
memudahkan untuk  pemasokan pakan untuk ternak sapi 
potong. Rasyaf (1996), menyatakan bahwa lokasi peternakan 
hendaknya mudah dijangkau serta tidak jauh dari pusat 
pasokan pakan dan lokasi pemasaran. Secara umum keadaan 
peternakan milik kelompok ternak “Mekar Sari” jika 
dibandingkan dengan literatur sebagai pembanding kurang 
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strategis karena peternakan yang baik jauh dari pemukiman, 
namun tempat ini ideal karena dekat dengan sumber pakan dan 
lokasi pemasaran. 

Letak kandang ditinjau dari segi transportasi kandang 
berada dekat dengan jalan raya utama Kecamatan Dander dan 
ke arah kota Bojonegoro sehingga dapat lebih cepat dan 
mudah untuk dijangkau. Hal ini juga mempermudah dalam hal 
pemasaran. Keadaan ini didukung dengan kendaraan pribadi 
milik bapak H. Pamudji  yaitu 1 buah truck untuk 
pengangkutan bahan pakan serta pemasaran ternak sapi.  

Kandang merupakan habitat mikro bagi sapi. Kondisi dan 
lingkungan kandang diharapkan dapat mempertahankan suhu 
normal sapi dari berbagai perubahan iklim dan cuaca 
(Sarwono dan Arianto, 2001). Atap kandang yang digunakan 
adalah dari genting. Bahan tersebut sesuai digunakan untuk 
daerah ini karena mempunyai sifat mudah menyerap panas, 
sehingga tidak menambah panas suhu kandang pada siang 
hari. Penggunaan genting ini sesuai dengan pendapat Sudono 
(2003) yang menyatakan bahwa atap yang ideal adalah 
genting, karena genting mudah didapat, tahan lama, antara 
kandang terdapat celah–celah sehingga sirkulasi udara cukup 
baik.  

Pembangunan kandang harus memberikan kemudahan 
perawatan sapi, mencegah sapi supaya tidak berkeliaran dan 
menjaga kebersihan lingkungan, sehingga para peternak 
diharapkan memahami beberapa  persyaratan dalam 
pembuatan kandang seperti memberi kenyamanan pada sapi, 
pemenuhan syarat bagi kesehatan sapi, ventilasi atau 
pertukaran udara sempurna, mudah  dibersihkan, memberi 
kemudahan dan kelancaran  pekerja  kandang, kandang tahan 
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lama dan tidak ada genangan air di dalam maupun di luar 
kandang  (Siregar, 1995). 

Tempat pakan dibuat tanpa batas dan permanen tujuannya 
adalah mengurangi persaingan dalam mengkonsumsi pakan. 
Panjang tempat pakan keseluruhan adalah 7 meter dan 
lebarnya adalah 65 cm. Tempat minum dijadikan satu dengan 
tempat pakan. Lantai kandang permanen yang terbuat dari 
semen sehingga mudah untuk dibersihkan dan tidak becek saat 
musim penghujan. Siregar (1995) menyatakan bahwa lantai 
kandang dari semen dimaksudkan agar alas kandang tetap 
kering dan tidak menyebabkan sapi mudah terserang penyakit. 
Lantai kandang dibuat miring kurang lebih 2o untuk 
memperlancar jalannya kotoran sapi ke selokan yang 
kemudian dialirkan langsung selokan. 

Peralatan dan perlengkapan kandang yang digunakan 
antara lain 3 buah kereta dorong untuk mengangkut pakan, alat 
pencacah ketela, mesin pompa air, bak untuk tempat 
pemberian air minum ke ternak, sekop, penggaruk untuk 
membersihkan kotoran ternak, dan chooper serta mesin diesel 
untuk pencampur bahan pembuatan kompos. Menurut 
pendapat Sugeng (2007), perlengkapan kandang untuk sapi 
potong sangat sederhana. Perlengkapan kandang yang harus 
disediakan terutama adalah tempat pakan dan minum, 
sedangkan peralatan lainnya meliputi sekop, sapu lidi, selang 
air, sikat, ember dan kereta dorong. 

Pembersihan kandang dilakukan setiap pagi dan sore hari 
yaitu dengan cara mengangkut kotoran padat dengan kereta 
dorong kemudian dipindahkan ke tempat pembuatan pupuk 
kompos. Lantai kandang dibersihkan dengan cara disemprot 
dengan air yang berasal dari sumber air dalam tanah yang 
dialirkan melalui selang plastik. Sumber air di dekat lokasi 
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kandang sangat baik karena suatu usaha peternakan cukup 
membutuhkan banyak air untuk proses pemeliharaan dan 
minum ternak (Sugeng, 2007). 

Pelaksanaan perawatan ternak sapi di kelompok ternak 
‘Mekar Sari” ini sudah cukup baik ternak dimandikan 
seminggu sekali. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya 
penyakit kulit yang biasa menyerang ternak sapi. Perawatan 
ini sesuai dengan pendapat Sugeng (2007) bahwa kandang sapi 
setiap hari harus dibersihkan dan sapi-sapi dimandikan setiap 
hari atau minimal seminggu sekali. Sapi yang kulitnya bersih 
memperlancar proses pengaturan panas tubuh menjadi lebih 
sempurna dan parasit kulit atau gatal-gatal tidak mudah 
menghinggapinya.  

Pembersihan kandang terdiri dari pembersihan tempat 
pakan (palungan), pembersihan tempat minum dan 
pembersihan lantai kandang. Pembersihan kandang dilakukan 
setiap hari, pagi dan sore hari. Tujuannya untuk menjaga 
kebersihan kandang dan menjaga kesehatan sapi agar tidak 
mudah terjangkit penyakit. Pembersihan tempat pakan 
dilakukan dengan mengumpulkan sisa pakan yang tersisa. 
Untuk pembersihan tempat minum dilakukan sebelum 
pemberian air minum. Lantai kandang dibersihkan dari 
kotoran baik cair maupun padat. Kotoran dialirkan melalui 
selokan ke tempat penampungan biogas yang berupa digester 
yang masih berada dalam lokasi peternakan. 

Pakan merupakan faktor penentu keberhasilan suatu usaha 
peternakan. Selain dari pengadaan sapi bakalan, pengadaan 
pakan adalah salah satu faktor yang memerlukan biaya yang 
cukup besar dan berpengaruh terhadap perkembangan suatu 
usaha peternakan. Sehingga diperlukan manajemen pengadaan 
pakan yang tepat agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 
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Penyediaan pakan ternak yang memenuhi persyaratan 
kuantitas dan kualitas serta berkesinambungan merupakan 
salah satu faktor penentu keberhasilan program peningkatan 
produksi hasil ternak. Manajemen pemeliharaan ternak masih 
menggunakan sistem tradisional tidak ada perbedaan dengan 
pemeliharaan ternak sapi pada umumnya. Rasio konsumsi 
antara hijauan dan konsentrat menggunakan perbandingan 70 : 
30. Metode pemberian pakannya adalah setiap pagi pukul 
08.00 WIB di berikan pakan berupa hijauan dan konsentrat. 
Jenis hijauan yang diberikan adalah rumput gajah dan tebon 
jagung.  Hijauan yang diberikan sekitar 16 kg/ekor dan untuk 
konsentrat 8 kg/ekor dengan harga Rp 2000/kg. Pada sore hari 
sekitar pukul 16.00 WIB diberikan pakan hijauan dan jerami. 

Pemberian air minum dilakukan secara ad – libitum. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Syarief (1985) yang menyatakan 
bahwa sebaiknya pemberian air minum dilakukan secara ad – 
libitum. Pengolahan limbah hasil usaha peternakan sangat 
penting dilakukan. Karena jika tidak diolah dengan benar 
makan limbah dari usaha peternakan akan menyebabkan 
polusi yang akan mengganggu masyarakat di sekitar usaha 
peternakan. Pengolahan limbah di peternakan milik kelompok 
ternak “Mekar Sari” berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat 
dengan pengolahan limbah menjadi pupuk cair dan pupuk 
organik (bokhasi). Dari kedua hasil tersebut hanya pupuk 
organik (bokhasi), dan pupuk cair yang dijual.  

Pemasaran merupakan suatu macam kegiatan ekonomi 
yang berfungsi menyampaikan hasil produksi dari produsen ke 
konsumen (Mubyarto, 1989). Pemasaran peternakan milik 
kelompok ternak “Mekar Sari” yaitu konsumen langsung 
(pembeli eceran) dan dijual ke pasar hewan di sekitar usaha 
ternak. Riyanto (1993) pemasaran ini dapat mengurangi biaya 
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pemasaran sehingga produsen mampu membentuk saluran 
pemasaran sendiri yang seringkali bisa mendapat keuntungan 
yang lebih besar. Rincian neraca usaha kelompok ternak 
“Mekar Sari” dapat dilihat pada Lampiran 4. 
 
4.2 Permodalan 

Modal merupakan faktor terpenting dalam kelangsungan 
suatu usaha. Modal dalam pengertian ekonomi adalah barang 
atau uang bersama dengan faktor lain, tenaga kerja serta 
pengelolaan guna menghasilkan barang–barang baru bersifat 
lain yaitu produksi peternakan (Fanani, 1994). Mubyarto 
(1989) menjelaskan berdasarkan fungsi kerjanya aktiva dalam 
suatu perusahaan, modal dapat dibedakan menjadi modal tetap 
dan modal kerja. Modal tetap adalah modal yang tidak habis 
dalam satu kali proses produksi dan mengalami proses 
perputaran dalam jangka waktu yang panjang. Untuk usaha 
penggemukan sapi maka modal tetapnya meliputi lahan usaha, 
bangunan kandang, bangunan gudang dan peralatan kandang. 
Sedangkan modal kerja adalah modal yang habis dalam satu 
kali proses produksi, untuk usaha penggemukan sapi yang 
termasuk modal kerja meliputi sapi bakalan yang akan 
digemukkan, pakan, upah tenaga kerja serta obat. 
Perkembangan modal usaha selama 3 (tiga) tahun terakhir, 
dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut : 
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Tabel 1. Perkembangan Modal ”Mekar Sari” 

Tahun Modal Milik 
Sendiri 

(Rp) 

Modal 
Pinjaman 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

2008 442.930.000 200.000.000 642.930.000 

2009 442.930.000 200.000.000 642.930.000 

2010 486.410.000 300.000.000 786.410.000 

Sumber : Data Primer diolah : 2012 
Permodalan yang digunakan peternakan sapi potong milik 

kelompok ternak “Mekar Sari” ini menggunakan modal milik 
sendiri tiap tahunnya bertambah. Dan modal pinjaman ke 
pihak bank Jatim pada tahun 2008-2009 sebesar Rp. 
200.000.000 dengan bunga modal sebesar 6 % dan pada tahun 
2010 pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebesar 
Rp.300.000.000. 
 
4.3 Biaya Produksi Kelompok Ternak “Mekar Sari” 

Biaya produksi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan 
untuk keperluan perusahaan. Biaya produksi dibedakan 
menjadi dua yaitu biaya tetap (Fixed Cost) dan biaya tidak 
tetap (Variable Cost). Biaya variabel adalah biaya yang jumlah 
totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume 
kegiatan, misalnya biaya pemberian bahan baku, biaya tenaga 
kerja langsung (Mulyadi, 1998).  Jumlah biaya produksi pada 
kelompok ternak “Mekar Sari” dapat dilihat di Tabel 2, 
sebagai berikut: 
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Tabel 2. Jumlah Biaya Produksi Kelompok Ternak “ Mekar 
Sari” 

Sumber : Data Primer diolah : 2012 
Dari data 3 tahun diatas dapat disimpulkan bahwa 

besarnya biaya produksi sangat dipengaruhi oleh sewa tanah, 
jumlah sapi bakalan, pakan yang digunakan, gaji pegawai dan 
bunga modal. Hal ini sesuai dengan pendapat Noegroho, 
Wisaptaningsih dan Fanani (1991) yang menyatakan bahwa 
biaya pakan merupakan biaya terbesar dalam produksi. 

Keterangan 
    Tahu 

2008 
(Rp) 

2009 
(Rp) 

2010 
(Rp) 

BIAYA    

Biaya Tetap    
Sewa tanah 37.000.000 37.000.000 37.000.000 

Peny.  Kandang 4.840.000 4.840.000 8.400.000 
Peny. Peralatan 
kandang 

1.630.000 1.630.000 3.550.000 

Bunga modal  33.330.000 33.330.000 18.750.000 

Penyusutan Kendaraan 4.960.000 4.960.000 4.960.000 
Tunjangan Lebaran 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

Jumlah Biaya Tetap 83.160.000 83.160.000 74.060.000 
Biaya Tidak Tetap    
Pakan 768.000.000 998.400.000 1.459.200.000 
Bibit 300.000.000 396.500.000 617.500.000 

Inseminasi Buatan 600.000 600.000 900.000 

Listrik dan Air 7.200.000 897.800 1.200.000 
BBM 3.600.000 900.000 2.600.000 

Obat – obatan  7.200.000 1.800.000 2.600.000 
Perbaikan  kandang 500.000 500.000 500.000 

Tenaga Kerja 8.400.000 8.400.000 12.000.000 

Jumlah Biaya Tidak 
Tetap 

1.095.500.000 1.317.997.800 2.096.000.000 

Total Biaya 1.178.660.000 1.401.157.800 2.164.060.000 



41 

 

Rincian laporan rugi laba usaha kelompok ternak “Mekar Sari” 
dapat dilihat di Lampiran 5. 

 
4.4 Penerimaan 

Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh 
suatu proses produksi yang disebut pendapatan kotor usaha 
tani atau nilai produksi (value of production) yang 
didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam 
jangka waktu tertentu baik yang dijual maupun yang tidak 
dijual (Boediono, 1993).  Riyanto (2001) menyatakan bahwa 
jumlah penerimaan yang akan diperoleh dari suatu proses 
produksi dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah hasil 
produksi dengan harga produk yang berlaku pada saat itu. 
Penerimaan adalah nilai produk yang dinyatakan dalam bentuk 
uang. Penerimaan sering disebut juga sebagai pendapatan 
kotor yaitu produk total usaha dalam jangka waktu tertentu 
(Soekartawi, 1993). Berikut Tabel 3 menunjukkan jumlah 
hasil usaha/penerimaan di peternakan sapi potong “Mekar 
Sari”: 
Tabel 3. Total Penerimaan Kelompok Ternak “Mekar Sari” 

Keterangan 
Tahun 

2008 
(Rp) 

2009 
(Rp) 

2010 
(Rp) 

Penjualan Sapi 1.300.000.000 1.735.500.000 2.394.000.000 
Penjualan Sapi 
(Bakalan) 

4.222.000 6.765.000 14.042.000 

Penjualan Pupuk 10.841.000 15.786.000 32.764.000 
Jumlah Penerimaan 1.315.063.000 1.758.051.000 2.440.806.000 

  Sumber : Data Primer diolah : 2012 

Dari tabel di atas dapat diketahui pada tahun 2008 
penerimaan usaha yang dijalankan mencapai Rp. 
1.315.063.000. Pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 
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1.758.051.000, dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 
2.440.806.000. Besar kecilnya penerimaan sangat bergantung 
pada jumlah dan kualitas penggemukan sapi yang diperoleh. 
Tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya penerimaan dari 
penjualan sapi selama 3 tahun berbeda. Hal ini secara umum 
disebabkan banyaknya jumlah sapi bakalan yang digemukkan. 

 
4.5 Keuntungan 

Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dan 
besarnya biaya produksi atau pengeluaran. Besar kecilnya 
keuntungan pada usaha peternakan penggemukan sapi potong 
tergantung dari jumlah penerimaan dan besarnya biaya 
operasional. Keuntungan adalah tujuan utama dalam 
pembukaan usaha yang direncanakan. Semakin besar 
keuntungan yang diterima semakin layak pembukaan usaha 
yang dikembangkan (Ibrahim, 1998).  

Pappas dan Hirchey (1999) menyatakan bahwa 
keuntungan merupakan jumlah yang tersedia bagi modal atau 
posisi kepemilikan setelah pembayaran untuk sumber daya 
lainnya yang digunakan perusahaan. Usaha peternakan sapi 
potong dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu 
banyaknya produksi dan pendapatan (Nirwana, 2003). 
Prawirokusumo (1990) menyatakan bahwa keuntungan atau 
laba merupakan jumlah rupiah yang didapat dari pendapatan 
bersih suatu usaha. Soekartiwi (1993) menyatakan bahwa 
keuntungan merupakan selisih antara penerimaan total dengan 
biaya-biaya dimana biaya tersebut adalah biaya tetap dan biaya 
tidak tetap. Keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha akan 
semakin besar bila selisih antara nilai penerimaan dan nilai 
biaya semakin besar. Besar kecilnya keuntungan yang 
diperoleh merupakan ukuran dalam mengelola usaha yang 
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dijalankan. Tingkat keuntungan selama periode tertentu 
dengan cara membandingkan keuntungan dengan modal 
(Riyanto, 2001). Adapun total pendapatan 4 tahun terakhir di 
peternakan sapi potong milik kelompok ternak “Mekar Sari” 
dapat dilihat pada Tabel 4.  
 Tabel 4. Total Pendapatan Peternakan Kelompok Ternak 
“Mekar Sari”. 

 
Tahun 

 

Total 
Penerimaan 

 
(Rp) 

Total  
Pengeluaran 

 
(Rp) 

Total 
Pendapatan 

(Rp) 
2008 1.315.063.000 1.178.660.000 136.403.000 
2009 1.758.051.000 1.401.157.800 356.893.200 
2010 2.440.806.000 2.164.060.000 276.746.000 

Sumber : Data Primer diolah : 2012 
Dari tabel diatas dalam waktu 3 tahun terakhir peternakan 

ini mengalami penurunan dan peningkatan keuntungan. Hal ini 
dapat dilihat pada tahun 2008-2009 keuntungan cenderung 
bertambah naik. Pada tahun 2010 terjadi penurunan. 
Keuntungan tersebut disebabkan jumlah ternak yang 
digunakan bertambah dari tahun 2008 ke tahun 2010. 

 
4.6 Kriteria Investasi  
 Kriteria investasi merupakan evaluasi usaha secara 
menyeluruh sebagai dasar persetujuan layak tidaknya suatu 
usaha ditinjau dari besar kecilnya arus penerimaan dan arus 
pengeluaran perusahaan. Teknik penilaian kriteria investasi 
menggunakan perhitungan nilai waktu dari uang (metode 
present value), meliputi Net Present Value (NPV), Internal 
Rate of Return (IRR), Pay Back Period (PBP), Net Benefit – 
Cost Ratio (B/C Ratio), dan Break Event Point (BEP). 
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4.6.1 Net Present Value (NPV) 
Net Present Value merupakan selisih antara nilai 

sekarang (Present Value) keseluruhan proceeds dengan 
present value (PV) dari pengeluaran modal. Jika jumlah PV 
dari keseluruhan proceeds yang diharapkan lebih besar 
daripada PV dari investasinya, investasi tersebut dapat 
diterima. Sebaliknya jika jumlah PV dari keseluruhan 
proceeds lebih kecil daripada PV dari investasinya berarti 
bahwa NPV-nya negatif maka usul investasi tersebut 
seharusnya ditolak. 

Dari perhitungan nilai NPV yang diperoleh pada usaha 
tersebut pada tingkat suku bunga 6% adalah sebesar Rp. 
73.936.460. Artinya nilai keuntungan bersih dalam 3 tahun 
adalah Rp. 73.936.460. Hal ini menunjukkan bahwa usaha 
tersebut dapat dilanjutkan karena nilai dari NPV lebih besar 
dari nol atau tidak negative baik pada suku bunga 6% . Nilai 
NPV usaha tersebut baik namun hal ini tidak bisa dijadikan 
patokan untuk menilai keefisienan suatu usaha karena sangat 
dipengaruhi nilai uang dari tingkat keuntungan dan penyusutan 
suatu usaha. Rincian selengkapnya tentang nilai NPV dapat 
dilihat pada Lampiran 6. 

4.6.2 Net Benefit Cost Ratio (Net B / C Ratio) 
Net B/C Ratio adalah merupakan perbandingan antara 

benefit kotor (B1) dari tahun - tahun yang bersangkutan yang 
dipresent-value dan biaya kotor (C1) dari tahun-tahun yang 
bersangkutan yang dipresent-value. Analisa ini juga 
menunjukkan perbandingan antara jumlah arus penerimaan 
dengan arus pengeluaran yang telah dipresent-value kan. 
Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa B/C Ratio adalah 
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jumlah Present Value arus benefit sebagai pembilang dan 
jumlah Present Value arus Cost sebagai penyebut.   

Ibrahim (1998) menjelaskan jika nilai Net B/C lebih besar 
dari 1 (satu) berarti gagasan usaha / proyek tersebut layak 
untuk dikerjakan dan jika lebih kecil dari 1 (satu) berarti tidak 
layak untuk dikerjakan. Untuk Net B/C sama dengan 1 (satu) 
berarti cash in flows sama dengan cash out flows.  

Perhitungan Net B/C Ratio pada usaha tersebut diperoleh 
hasil pada 3 tahun terakhir memiliki Net B/C Ratio sebesar 
1,12, nilai ini dapat diartikan bahwa pada setiap pengeluaran 
biaya sebesar Rp. 1,00 maka akan diperoleh pendapatan 
sebesar Rp. 1,12. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa 
usaha peternakan sapi potong di kelompok ternak “Mekar 
Sari” di Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten 
Bojonegoro layak dikembangkan sebab perbandingan antara 
penerimaan penjualan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan 
selama produksi hingga menghasilkan produk adalah Rp. 1,12 
banding Rp. 1,00 pada tahun 2008-2010. Rincian 
selengkapnya tentang nilai Net B/C Ratio dapat dilihat pada 
Lampiran 6. 

4.6.3 Internal Rate of Return (IRR) 
Internal Rate of Return atau tingkat  pengembalian  

internal adalah tingkat bunga yang menggambarkan bahwa 
selisih antara penerimaan dan pengeluaran yang  telah dihitung 
dengan present value sama dengan nol. Perhitungan  Internal 
rate of Return (IRR) dilakukan dengan cara uji coba beberapa 
discount rate hingga menghasilkan NPV positif. Namun 
diharapkan dapat menghasilkan nilai IRR lebih besar dari nilai 
suku bunga pinjaman modal (kredit). Tingkat rata-rata suku 
bunga kredit Bank Indonesia tahun 2008–2011 adalah 6 
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persen. Analisis ini digunakan untuk melihat kemampuan 
investasi yang dikeluarkan pada keuntungan suatu usaha 
dengan perhitungan secara finansial serta mengukur tingkat 
bunga bank / Opportunity Cost of Capital. Internal Rate of 
Return ini merupakan jumlah selisih antara nilai social 
discount factor sebesar 6 persen dan 11 persen. 

Nilai Internal Rate of Return (IRR) diperlukan untuk 
membandingkan dengan nilai suku bunga yang berlaku di 
lembaga finansial seperti bank atau lainnya yang bergerak 
dalam suatu usaha biasa sebesar 6%. Suatu usaha dianggap 
layak dikembangkan lebih lanjut jika hasil perhitungan IRR 
lebih besar daripada   6% sedangkan dianggap tidak layak 
untuk dikembangkan jika hasil perhitungan IRR kurang dari 
6%. Hasil analisis IRR akan terus berubah dengan berubahnya 
umur ekonomis dan arus kas yang terjadi di dalam suatu usaha 
peternakan karena tingkat hasil pengembalian internal 
diperhitungkan dengan menganggapnya sebagai variable yang 
bergantung pada arus kas dan umur ekonomi (Helfert, 1992).  

Nilai Internal Rate of Return (IRR) dari usaha tersebut  
memiliki nilai IRR discount factor 6% sebesar 8%. Nilai IRR 
tersebut menunjukkan kemampuan keuntungan suatu usaha 
dalam mengembalikan modal sebesar 25 %. Dari nilai IRR 
tersebut menunjukkan nilai ini lebih besar dari suku bunga 
yang berlaku di lembaga finansial dalam hal ini bank milik 
negara yaitu bank Jatim sebesar 6%.  

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa peternakan sapi 
potong kelompok ternak “Mekar Sari” ini layak untuk 
dikembangkan sesuai dengan pendapat Riyanto (1993), yang 
menyatakan bahwa nilai IRR memberikan pedoman bahwa 
usaha layak dilaksanakan apabila nilai IRR lebih besar dari 
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nilai Social Discount Rate. Rincian selengkapnya tentang nilai 
IRR dapat dilihat pada Lampiran 7. 

4.6.4 Pay Back Period ( PBP ) 
Pay Back Period yaitu cara untuk mengetahui kapan atau 

berapa lama modal yang ditanam akan kembali atau kapan 
masa pembayaran kembali dilakukan yaitu pada saat kas netto 
dapat menutupi kembali seluruh ongkos proyek atau ongkos 
investasi. Menghitung masa pembayaran kembali pada 
umumnya tidak dihitung tingkat bunga (Prawirokusumo, 
1990). Pay Back Period (PBP) dari suatu investasi 
menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana 
yang tertanam dalam suatu investasi menggambarkan 
panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam 
pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. 
Husnan dan Suwarsono (1994) menyatakan bahwa Pay Back 
Period merupakan metode yang mencoba mengukur seberapa 
cepat investasi bisa kembali, karena satuan yang digunakan 
bukan persentase melainkan satuan waktu baik itu bulan atau 
tahun.  

Hasil perhitungan PBP pada usaha tersebut diperoleh nilai 
sebesar 1,56 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa modal 
seluruhnya yang telah digunakan atau untuk investasi selama 
menjalankan usaha penggemukan sapi potong ini akan 
diterima kembali dalam jangka waktu 2 tahun 5 bulan 9 hari. 
Dari hasil perhitungan didapat bahwa modal yang ditanam 
oleh kelompok ternak “Mekar Sari” dalam menjalankan usaha 
lebih cepat kembali. Dari kurun waktu tersebut dapat diketahui 
bahwa suatu usaha yang telah dijalankan dapat memenuhi 
kewajiban keuangannya lebih cepat untuk dapat 
mengembalikan seluruh nilai investasi yang telah ditanamkan. 
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Rincian selengkapnya tentang nilai PBP dapat dilihat pada 
Lampiran 8. 

4.6.5 Break Even Point (BEP) 
Salah satu perhitungan suatu usaha peternakan yaitu 

analisis Break Even Point (BEP) untuk memberikan informasi 
mengenai berapa jumlah volume penjualan minimum agar 
perusahaan tidak menderita rugi. Angka Break Even Point 
dihubungkan dengan angka hasil penjualan tertentu, akan 
diperoleh informasi mengenai berapa volume penjualan yang 
ditargetkan supaya perusahaan tidak menderita rugi (Mulyadi, 
1978). Menurut Prawirokusumo (1990), menyatakan, bahwa 
Break Even Point ini dapat berubah sesuai dengan harga 
produk atau jumlah hasil jualnya. Bila harga produk turun agar 
terjadi Break Even Point maka hasil harus lebih tinggi dan 
sebaliknya. Riyanto (2001) menyatakan bahwa analisa break-
even adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan 
antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume 
kegiatan.  

Apabila suatu perusahaan hanya mempunyai biaya 
variabel saja, maka tidak akan muncul masalah break even 
dalam perusahaan tersebut. Masalah break-eventbaru muncul 
apabila suatu perusahaan disamping mempunyai biaya variabel 
juga mempunyai biaya tetap. Break Even Point menunjukkan 
tingkat penjualan, dimana perusahaan jumlah pendapatan tidak 
untung dan tidak rugi. Analisis pada titik-pulang-pokok usaha 
dengan jumlah biaya - biaya (Kartadinata, 1985). Perhitungan 
BEP pada kelompok ternak “Mekar Sari”  dapat dilihat pada 
Tabel 5 berikut ini: 
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Tabel 5. BEP Kelompok Ternak “Mekar Sari”  

 
Tahun 

Harga 
Output 

(Rp) 

Biaya Total 
 

(Rp) 

Produksi  
 

(Ekor) 
 

BEP 
Harga  
(Rp) 

BEP 
Produk 
(Ekor) 

2008 
2009 
2010 

13.000.000 
13.500.000  
12.600.000  

1.178.660.000 
1.401.157.800 
2.164.060.000 

100 
130 
190 

11.786.600 
10.778.135 
11.389.790 

90 
104 
172 

Sumber : Data Primer diolah : 2012 
Dari tabel di atas pada tahun 2008 dengan harga output 

Rp. 13.000.000 dan dapat menjual ternak sebanyak 100 maka 
mempunyai rataan nilai BEP harga Rp. 11.786.600 dan BEP 
produk (ekor) sebanyak 90 ekor. Pada tahun 2009 dengan 
harga output Rp. 13.500.000 dan dapat menjual ternak 
sebanyak 130 ekor, maka mempunyai rataan nilai BEP harga 
Rp. 10.778.135 dan BEP produk (ekor) sebanyak 104 ekor. 
Pada tahun 2010 dengan harga output Rp. 12.600.000 dan 
dapat menjual ternak sebanyak 190 ekor, maka mempunyai 
rataan nilai BEP harga Rp. 11.389.790 dan BEP produk (ekor) 
sebanyak 172 ekor. 

Dari tabel di atas juga dapat diketahui pada tahun 2010 
mengalami Break Even Point yaitu dimana keadaan 
perusahaan mengalami tidak untung dan tidak rugi. Hal ini 
disebabkan karena turunnya harga jual ternak dan tingginya 
biaya yang harus dikeluarkan. 
 

 


