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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

1.1. Usaha  Ternak Sapi Potong 

Sapi potong merupakan salah satu ternak penghasil 

daging di Indonesia. Namun, produksi daging sapi dalam 

negeri belum mampu memenuhi kebutuhan  karena populasi 

dan tingkat produktivitas ternak rendah. Rendahnya populasi 

sapi  potong antara lain disebabkan sebagian besar ternak 

dipelihara oleh peternak  berskala kecil dengan lahan dan 

modal terbatas (Kariyasa, 2005).  

Usaha ternak sapi sebagai salah satu ternak besar, 

khususnya di Indonesia telah lama diusahakan oleh para 

petani. Ternak memang bisa menjadi kawan baik bagi para 

petani, sehubungan dengan kemanfaatan tenaga dan kotoranya 

sebelum ternak tadi diafkir dan dijual sebagai ternak potong. 

Belakangan ini kedudukan dan fungsi ternak sapi mulai 

bergeser. Sapi-sapi yang tadinya dipelihara semata-mata 

sebagai tenaga kerja dan penghasil pupuk mulai ditinggalkan. 

Umumnya peternak mengusahakan ternak sapi terutama untuk 

mengejar produksi daging. Perkembangan kota-kota di 

berbagai penjuru tanah air begitu pesat. Ditambah semakin 

meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kesadaran akan 

kebutuhan gizi mengakibatkan permintaan daging dari 

berbagai jenis ternak potong pun dari tahun ketahun 

meningkat dengan pesat (Sugeng, 2007). 

Sistem pemeliharaan sapi potong dapat dibedakan 

menjadi 3, yaitu sistem  pemeliharaan ekstensif, semi intensif 

dan intensif. Sistem ekstensif semua  aktivitasnya dilakukan di 

padang penggembalaan yang sama. Sistem semi intensif 
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adalah memelihara sapi untuk digemukkan dengan cara 

digembalakan dan pakan disediakan oleh peternak, atau 

gabungan dari sistem ekstensif dan intensif.  Sementara sistem 

intensif adalah sapi-sapi dikandangkan dan seluruh pakan  

disediakan oleh peternak (Susilorini, 2008). Kriteria pemilihan 

sapi potong yang  baik adalah : sapi dengan jenis kelamin 

jantan atau jantan kastrasi, umur sebaiknya 1,5-2,5 tahun atau 

giginya sudah poel satu, mata bersinar, kulit lentur, sehat, 

nafsu makan baik, bentuk badan persegi panjang, dada lebar 

dan dalam, temperamen tenang, dari bangsa yang mudah 

beradaptasi dan berasal dari keturunan genetik yang baik 

(Ngadiyono, 2007). 

 

1.2. Modal 

Modal merupakan bagian dari perusahaan yang 

penting untuk diperhatikan agar nantinya dapat berkembang 

sesuai tujuan yang direncanakan. Modal adalah barang atau 

uang yang bersama-sama dengan faktor produksi tanah dan 

tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru (Mubyarto, 

1995). Soekartawi (2002) menambahkan bahwa modal adalah 

barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah 

dan tenaga kerja digunakan untuk menghasilkan barang-

barang baru yang dalam hal ini adalah hasil pertanian. 

Pembentukan modal bertujuan untuk menunjang pembentukan 

modal lebih lanjut dan meningkatkan produksi serta 

pendapatan usaha.  

Modal pada usaha tani antara lain tanah, bangunan-

bangunan, alat-alat pertanian, ternak, bahan-bahan pertanian, 

uang tunai, dan lain-lain. Modal tersebut berdasarkan sifatnya 

dibedakan menjadi dua macam yaitu, modal tetap dan modal 



3 
 

tidak tetap. Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai 

dalam satu periode produksi, modal ini butuh pemeliharaan 

agar tetap berdaya guna dalam jangka waktu lama dan akan 

mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktu, misalnya 

bangunan. Modal tidak tetap adalah modal yang habis dipakai 

dalam satu periode produksi, misalnya: uang tunai dan ternak 

(Hernanto, 1991). Suatu modal dapat dinyatakan  menjadi 

modal tetap dan modal tidak tetap berdasarkan fungsi modal 

tersebut dalam perusahaan yang bersangkutan. Perbedaan 

fungsional antar modal tetap dan modal tidak tetap adalah :  

1. Jumlah modal tidak tetap lebih mudah diperbesar atau 

diperkecil sesuai dengan kebutuhannya sedangkan modal 

tetap sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. 

2. Susunan modal tidak tetap relatif variabel. Elemen-elemen 

modal kerja akan berubah sesuai dengan kebutuhan 

sedangkan modal tetap susunannya relatif tetap tidak 

segera mengalami perubahan (Riyanto, 2001). 

Sumber modal dapat dibagi menjadi tiga yaitu: modal 

sendiri (equity capital), modal pinjaman (kredit), modal yang 

merupakan pemberian atau warisan yang kedudukannya 

diantara modal sendiri dan modal pinjaman karena 

ditambahkan dari luar dan tidak menimbulkan kewajiban 

tertentu bagi pemiliknya. Modal yang produktif adalah modal 

yang menyumbang hasil total sebanyak biayanya (Mubyarto, 

1995). 

 

1.3. Biaya Produksi 

Biaya didefinisikan sebagai manfaat (benefit) yang 

dikorbankan dalam rangka memperoleh barang dan jasa 

(Kusnadi, 2002). Biaya produksi merupakan sebagian 
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keseluruhan faktor produksi yang dikorbankan dalam proses 

produksi untuk menghasilkan produk. Dalam kegiatan 

perusahaan, biaya produksi sering disebut ongkos produksi 

atau dengan pengertian lain biaya produksi adalah keseluruhan 

biaya yang dikorbankan untuk menghasilkan produk hingga 

produk itu sampai di pasar, atau sampai ke tangan konsumen 

(Widjajanta, 2007). Biaya produksi menurut Hernanto (1991) 

adalah biaya yang dikeluarkan oleh seorang petani dalam 

proses produksi serta membawanya menjadi produk termasuk 

didalamnya barang yang dibeli dan jasa yang dibayar di dalam 

maupun di luar usaha tani. 

Biaya Biaya dapat digolongkan menjadi biaya tetap 

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

(fixed cost) adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah 

walaupun terjadi perubahan volume produksi. Biaya tetap 

dalam usaha peternakan antara lain bunga modal, penyusutan 

dan asuransi. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang 

selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi yang 

dilaksanakan. Biaya variabel dalam bidang peternakan 

meliputi biaya pakan, kesehatan, pembelian ternak, upah 

tenaga kerja dan bahan bakar (Prawirokusumo, 1990). 

Nirwana (2003) menyatakan bahwa penambahan dari 

keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel adalah biaya total 

(total cost) atau dapat diperoleh dari rumus :  

TC = FC + VC 

Keterangan : 

TC = Total Biaya (Total Cost) 

FC = Biaya Tetap (Fixed Cost) 

VC = Biaya Variabel (Variable Cost) 
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Penentuan harga maksimum, peternak biasanya menetapkan 

biaya produksi per kilogram bobot hidup ternak sapi potong. 

Biaya produksi rata-rata yaitu biaya produksi total dibagi 

dengan jumlah produksi (Mubyarto, 1995). 

 

1.4. Penerimaan 

Penerimaan (revenue) adalah penerimaan produsen 

dari hasil penjualan output, total penerimaan merupakan hasil 

perkalian antara out put dengan harga jual produksi 

(Boediono, 2002). Soekartiwi (2002) menyatakan bahwa 

penerimaan merupakan perkalian antara produksi yang 

diperoleh dari harga jual penerimaan dapat dimaksudkan 

sebagai pendapatan kotor usaha, sebab belum dikurangi 

dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses 

produksi yang berlangsung. 

Pengertian penerimaan dalam usaha tani adalah suatu 

barang yang berbentuk fisik atau hasil yang ditukarkan dengan 

sejumlah uang atau harga. Hasil yang masih berbentuk fisik 

dapat berupa barang baik untuk dijual, diberikan sebagai upah, 

disimpan maupun untuk dikonsumsi. Hasil fisik itu dapat 

dikatakan sebagai penerimaan apabila produksi secara fisik itu 

ditukarkan dengan sejumlah uang atau harga. Penerimaan 

tunai usaha tani adalah nilai uang yang diterima dari penjualan 

produk usaha tani yang diproduksi. Pengeluaran tunai usaha 

tani merupakan sejumlah uang yang dibayarkan untuk 

pembelian barang dan jasa bagi usaha tani (Suratiyah, 2006). 

Penerimaan dari usaha penggemukan sapi berupa 

penjualan sapi yang telah digemukkan dan dari kotoran sapi 

berupa pupuk kandang. Namun, penerimaan dari pupuk 

kandang itu kadang-kadang tidak dimasukkan sebagai 
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penerimaan langsung karena belum seluruh pupuk kandang 

yang dihasilkan oleh para peternak mempunyai nilai jual yang 

ekonomis. Usaha penggemukan sapi yang mempunyai tujuan 

utama menjual sapi yang telah digemukkan, besarnya 

penerimaan akan sangat tergantung pada pertambahan bobot 

badan sapi yang dicapai selama proses penggemukan dan 

harga per kilogram bobot badan hidup. Dinyatakan dalam 

satuan harga per kilogram bobot badan hidup karena pada 

umumnya para peternak yang mengusahakan penggemukan 

sapi, menjual sapi-sapinya yang sudah digemukkan kepada 

pedagang ternak dengan harga yang didasarkan pada bobot 

badan hidup (Siregar, 2008). 

 

1.5. Keuntungan 

Keuntungan merupakan hasil dari pengurangan 

penerimaan dengan biaya produksi (biaya untuk menghasilkan 

keuntungan). Pendapatan pengelola adalah pendapatan yang 

diterima oleh pengelola yaitu hasil pengurangan dari total 

penerimaan (total revenue) dengan total biaya (total cost). 

Usaha dikatakan menguntungkan apabila total penerimaan 

lebih besar daripada total biaya dan dikatakan rugi bila 

sebaliknya (Riyanto, 2001). Apabila besar penerimaan dan 

biaya produksi telah diketahui maka dapatlah dihitung 

besarnya keuntungan yang diperoleh dalam usaha 

penggemuka sapi. Besarnya keuntungan yang diperoleh selalu 

berubah-ubah dari tahun ke tahun sejalan dengan terjadinya 

perubahan harga sarana produksi maupun harga penjualan sapi 

yang digemukkan (Siregar, 2008). 

Keuntungan usaha khususnya usaha peternakan 

merupakan bagian yang sangat diperhitungkan karena dari 
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banyaknya keuntungan inilah seorang pengusa termotivasi 

untuk lebih mengembangkan usaha peternakannya. Laba 

adalah jumlah rupiah yang didapat dari pendapatan bersih 

suatu usaha (Prawirokusumo, 1990). Besar kecilnya laba yang 

diperoleh dipengaruhi juga oleh besar kecilnya modal usaha 

yang ditanamkan. Semakin besar modal usaha semakin besar 

pula laba yang didapatkan dan sebaliknya. Jumlah keuntungan 

yang diperoleh dapat dijadikan ukuran keberhasilan dalam 

mengelola usaha atas modal yang ditanamkan. 

 

1.6. Analisis Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk 

menganalisis kinerja manajemen, tingkat profitabilitas akan 

menggambarkan posisi laba perusahaan. Para investor di pasar 

modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan dan meningkatkan laba, hal ini merupakan daya 

tarik bagi investor  dalam melakukan jual beli saham, oleh 

karena itu manajemen harus  mampu memenuhi target yang 

telah ditetapkan. Sugiyarso (2005) menjelaskan bahwa 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal 

sendiri. Dari definisi ini terlihat jelas bahwa sasaran yang akan 

dicari adalah laba perusahaan. 

Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas antara lain : 

 

1.6.1. Goss Profit Margin 

Gross Profit Margin merupakan perimbangan antara 

keuntungan (gross profit) yang diperoleh perusahaan dengan 

tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Gross 
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profit margin yang dikurangi dengan angka 100% 

menunjukkan jumlah yang tersisa untuk menutup biaya 

operasi dan keuntungan setelah pajak (Munawir, 2004). Rasio 

ini mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya 

produksi, mengindikasi kemampuan perusahaan untuk 

berproduksi secara efisien. Formulasi dari gross profit margin 

adalah sebagai berikut : 

Gross Profit Margin = 
Laba Kotor

Penjualan Bersih
 x 100 % 

 

1.6.2. Net Profit Margin 

Net profit margin adalah ukuran profitabilitas 

perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua 

biaya dan pajak penghasilan. Net profit margin 

menggambarkan secara relatif efisiensi perusahaan setelah 

memperhatikan semua pengeluaran biaya dan pajak 

pendapatan, tetapi tidak termasuk beban-beban biaya luar 

biasa. Net profit margin yang berada diatas rata-rata industri 

(yaitu 2,7%) menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif 

lebih menguntungkan dari perusahaan-perusahaan sejenis di 

dalam industri yang bersangkutan (Horne, 1983).  Formulasi 

dari net profit margin adalah sebagai berikut: 

Net Profit Margin = 
Laba Bersih 

Penjualan Bersih
 x 100 % 

 

1.6.3. Total Assets Turnoever (TAT) 

Total assets turnover merupakan ratio antara jumlah 

modal (operating assets) yang digunakan dalam operasi 

dengan penjualan yang diperoleh selama periode tersebut. 

Rasio ini dapat menjadi ukuran sampai seberapa jauh modal 
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ini telah digunakan dalam kegiatan perusahaan atau 

menunjukkan telah berapa kali operating assets berputar 

dalam suatu periode tertentu. Trend angka ratio yang semakin 

naik menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam 

menggunakan modalnya (Munawir, 2004). Formulasi dari 

Total Assets Turnover (TAT) adalah sebagai berikut: 

Total Assets Turnover (TAT)  = 
 Penjualan

Total Modal
 x 100 % 

 

1.6.4. Return on Investment 

Return on investment merupakan analisa yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan 

dana keseluruhan yang ditanamkan dalam modal yang 

digunakan untuk operasi perusahaan dalam mendapatkan 

keuntungan. Usaha untuk memperbesar ROI dengan 

memperbesar profit margin adalah bersangkutan dengan usaha 

untuk memperbesar efisiensi pada sektor produksi, penjualan 

dan administrasi (Munawir, 2004). Sutrisno (2007) 

menambahkan bahwa Return on Investment (ROI) merupakan 

kemampuan yang akan digunakan untuk menutup investasi 

yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio 

adalah laba bersih setelah pajak. Formulasi dari Return on 

Investment (ROI) adalah sebagai berikut: 

Return on Investment (ROI)  = 
 Laba Bersih

Total Modal
 x 100 % 

 

1.6.5. Return on Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan 

modal sendiri. Rasio ini menunjukkan daya untuk 
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menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para 

pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, 

artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula 

sebaliknya. Return On Equity (ROE) yang tinggi akan dapat 

mendorong penerimaan perusahaan atas peluang investasi 

yang baik dan manajemen biaya yang efektif. Hal ini akan 

mempengaruhi minat para investor untuk melakukan transaksi 

jual beli saham, sehingga akan meningkatkan volume 

penjualan saham perusahaan tersebut. Dengan kata lain tingkat 

Return On Equity (ROE) akan memberikan pengaruh terhadap 

volume penjualan saham perusahaan. Formula yang digunakan 

untuk menghitung Return On Equity (ROE) yakni sebagai 

berikut (Horne, 2005) : 

Return on Equity (ROE)  = 
 Laba Bersih 

Total Ekuitas
 x 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


