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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Umumnya pembangunan sub sektor peternakan 

merupakan bagian pembangunan sektor pertanian yang 

diarahkan untuk mengembangkan sub sektor peternakan yang 

maju dan efisien. Sub sektor peternakan diharapkan terus 

meningkatkan peranannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar 

manusia, terutama yang terkait dengan kebutuhan nutrisi 

hewani, sebagai penghasil pangan protein hewani yang 

bernilai gizi tinggi disamping upaya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia (SDM), memperluas kesempatan kerja 

dan meningkatkan pendapatan petani ternak.  

Usaha ternak sapi potong di Indonesia sebagian besar 

masih merupakan usaha peternakan rakyat yang dipelihara 

secara tradisional bersama tanaman pangan. Pemeliharaannya 

dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pemeliharaan 

sebagai pembibitan dan pemeliharaan sapi bakalan untuk 

digemukan. Widiyaningrum (2005), menyatakan bahwa ciri-

ciri pemeliharaan dengan pola tradisional yaitu kandang dekat 

bahkan menyatu dengan rumah, dan produktivitas rendah. 

Sudarmono (2008), menyatakan bahwa ternak potong 

merupakan salah satu penghasil daging yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi dan penting artinya di dalam kehidupan 

masyrakat. 

Ternak sapi potong sebagai salah satu sumber protein 

berupa daging, produktivitasnya masih sangat memprihatinkan 

karena volumenya masih jauh dari target yang diperlukan 

konsumen. Permasalahan ini disebabkan oleh produksi daging 

masih rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan volume 
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produksi daging masih rendah antara lain populasi dan 

produksi rendah (Sugeng, 2007). 

Kebutuhan daging sapi didalam negeri belum mampu 

dicukupi oleh peternak di Indonesia sebagai produsen lokal. 

Produksi daging sapi di Indonesia hingga tahun 2012 

mencapai 485.330 ton, sedangkan Populasi Sapi Potong di 

Indonesia hingga tahun 2012 hanya mencapai 14.824.370 ekor 

(Departemen Pertanian, 2012). Kondisi ini menyebabkan 

Indonesia melakukan impor daging sapi maupun ternak sapi, 

selain itu banyak terjadi pemotongan ternak produktif untuk 

memenuhi permintaan daging sapi, yang akhirnya dapat 

menyebabkan populasi ternak sapi semakin menurun, oleh 

karena itu peningkatan populasi sapi potong perlu dilakukan. 

Penurunan produktivitas sapi potong perlu diantisipasi 

melalui pengembangan usaha peternakan sapi, karena usaha 

sapi potong yang memiliki produktivitas tinggi akan 

menghasilkan keuntungan yang tinggi. Kemajuan dan 

perkembangan usaha peternakan sapi potong perlu dilakukan 

analisa terhadap kondisi keuangan, salah satunya dengan 

menggunakan analisa profitabilitas untuk melihat keuntungan 

yang dihasilkan dalam setiap periode. Analisa profitabilitas 

sangat penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari 

usaha peternakan sapi potong agar pihak manajemen dapat 

mengetahui apakah manajemen sudah efisien atau belum 

sehingga dapat dilihat tingkat keberhasilan usaha peternakan 

tersebut. Analisa profitabilitas juga dapat digunakan untuk 

mengetahui produktifitas yang diperoleh usaha peternakan 

setiap tahunnya. Data dan informasi tentang keuntungan, 

penjualan, dan total modal dapat digunakan untuk mengetahui 

pengembangan modal atas penjualan, pengembangan modal 

atas keuntungan, margin laba bersih, dan margin laba kotor. 
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Analisis profitabilitas diperlukan untuk menilai besar kecilnya 

produktifitas usaha sebuah perusahaan. Penilaian profitabilitas 

ini menggunakan beberapa kriteria antara lain: Gross Profit 

Margin, Net Profit Margin, Total Assets Turnover, Return on 

Investment dan Return on Equity. 

Kelompok Tani Ternak “Gunungrejo Makmur II” 

berada di Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring 

Kabupaten Lamongan, berdiri pada tahun 2008 yang dikelola 

oleh satu orang ketua kelompok dan 20 orang anggota 

dibawah binaan Sarjana Membangun Desa. Kelompok Tani 

Ternak “Gunungrejo Makmur II” belum pernah menghitung 

keuntungan bersih yang diperoleh, hanya beranggapan bahwa 

usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan tanpa 

menghitung aset yang digunakan dalam usaha penggemukan 

sapi potong sehingga nilai investasi sangat besar, dan selama 

ini belum pernah dianalisis menggunakan analisa 

profitabilitas. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu 

dilakukan kajian tentang Analisis profitabilitas untuk 

memberikan tingkat gambaran keuntungan Kelompok Tani 

Ternak “Gunungrejo Makmur II”, yaitu semakin tinggi nilai 

rasio profitabilitas berarti manajemen usaha semakin bagus 

dan berhasil karena pendapatan usaha semakin besar.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : Bagaimana nilai profitabilitas usaha penggemukan 

sapi potong berdasarkan :  

1) Gross profit margin  

2) Net profit margin 

3) Total asset turnover 
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4) Return on Investment  

5) Return on Equity. 

 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profitabilitas 

usaha peternakan sapi potong Kelompok Tani Ternak 

“Gunungrejo Makmur II”. Profitabilitas tersebut meliputi :                  

Gross profit margin, Net profit margin, Total asset turnover, 

Return on Investment, dan Return on Equity, diukur dengan 

menggunakan data biaya, penerimaan, keuntungan bersih, 

keuntungan kotor, dan total modal. 

 

1.4. Kegunaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

kegunaan sebagai berikut : 

1. Memberikan masukan kepada Kelompok Tani Ternak 

“Gunungrejo Makmur II” sebagai bahan evaluasi usaha 

ternak sapi potong yang telah diusahakan dan sebagai 

pertimbangan dalam pengembangan usaha ternak sapi 

potong. 

2. Sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya dengan 

masalah yang sama. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Usaha peternakan mendapatkan keuntungan dari 

penjualan produk yang dikurangi dengan semua biaya 

produksi yang dikeluarkan. Besarnya biaya produksi, nilai 

penjualan, dan modal akan berpengaruh pada besarnya 

keuntungan yang didapatkan. Tingkat kemampuan usaha 
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peternakan dalam mendapatkan keuntungan dapat diketahui 

dengan analisis profitabilitas sebagai salah satu alat analisis 

dalam manajemen keuangan. Analisis profitabilitas 

memberikan informasi pada perusahaan tentang tingkat 

efisiensi usaha dan menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan keuntungan (Hernanto, 1991).  

Pengukuran tingkat profitabilitas dapat dilaksanakan 

dengan menggunakan beberapa cara, dimana masing-masing 

pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total 

modal, dan modal sendiri (Syamsuddin, 2000). Hasil analisis 

profitabilitas akan memberikan gambaran bagaimana sebuah 

usaha dalam mendapatkan keuntungan dan kuntungan setelah 

pajak dari hasil penjualan produknya, nilai penjualan dan 

keuntungan setelah pajak dari total modal yang telah 

diinvestasikan, dengan gambaran tersebut dapat digunakan 

sebagai acuan bagi peternak dalam perencanaan usahanya. 

Penilaian ini didasarkan atas analisa profitabilitas selama 3 

tahun yaitu pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Perhitungan 

untuk mengatahui tingkat profitabilitas yang diperoleh usaha 

penggemukan sapi potong Kelompok Tani Ternak 

“Gunungrejo Makmur II" menggunakan rumus rasio 

profitabilitas yang meliputi : Gross Profit Margin (GPM) , Net 

Profit Margin (NPM),  Total Asset Turnover (TAT), Return on 

Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE). Secara ringkas 

alur kerangka pikir dalam penelitian dapat digambarkan 

seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 


