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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1.  Keadaan Umum Kelompok Tani Ternak “Gunungrejo 

Makmur II” 

4.1.1. Profil Kelompok Tani Ternak  

Sektor peternakan mulai diminati oleh masyarakat 

Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten 

Lamongan, setelah peternakan ayam petelur milik salah 

seorang warga yaitu drh. Suparto mengalami kemajuan. drh. 

Suparto kemudian bertindak sebagai konsultan bagi warga 

setempat yang berminat untuk mendirikan usaha peternakan 

ayam petelur, kemudian pada tahun 2002 terbentuklah 

Kelompok Tani Ternak Gunungrejo Makmur I. Perkembangan 

peternakan ayam petelur, membuat sebagian warga mulai 

melirik usaha penggemukan sapi potong, sehingga 

terbentuklah Kelompok Tani Ternak “Gunungrejo Makmur II”  

yang bergerak dalam bidang penggemukan sapi potong. 

Kelompok Tani Ternak “Gunungrejo Makmur II” dibentuk 

pada tanggal 20 Juni 2003 dengan jumlah 17 orang anggota. 

Tahun 2006, Kelompok Tani Ternak “Gunungrejo Makmur II” 

mendapatkan Piagam Pengukuhan oleh Kepala Desa 

Gunungrejo Kecamatan Kedungpring setelah memperhatikan 

hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk 

oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 

Lamongan sebagai Kelas Pemula dengan 35 orang anggota. 

Tanggal 20 Juni 2008, dikukuhkanlah Kelompok Tani Ternak 

“Gunungrejo Makmur II” dan memiliki status badan hukum 

dengan No: 188/1188/KEP/413.105/2008.  
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Anggota kelompok awalnya memelihara ternak sapi 

potong di kandangnya masing-masing, kemudian pada tahun 

2008 bersepakat untuk mendirikan kandang sistem kelompok 

dengan modal awal 37 ekor sapi yang diperoleh dari hibah 

bersyarat dari Ditjen Peternakan. Hibah bersyarat diberikan 

oleh Ditjen Peternakan, setelah drh. Suparto dinyatakan lolos 

mengikuti seleksi program Sarjana Membangun Desa (SMD) 

yang diadakan oleh Ditjen Peternakan, Kementerian Pertanian. 

Hibah bersyarat diberikan dengan tujuan untuk digunakan 

sebagai pemberdayaan usaha petani/peternak dalam bentuk 

fasilitasi pembiayaan/permodalan anggota secara 

berkelanjutan. Sumber modal lain berasal dari iuran pokok 

sebesar Rp. 50.000,- per bulan dan iuran wajib anggota 

kelompok sebesar Rp. 10.000,- per bulan serta dari investor 

swasta. Pemerintah juga memberikan kemudahan permodalan 

dalam bentuk kredit lunak dari KUPS atau Kredit Usaha 

Pembibitan Sapi.  

Kelompok Tani Ternak “Gunungrejo Makmur II” 

mengalami peningkatan sejak tahun didirikan yakni 17 orang 

anggota menjadi 60 orang anggota kelompok pada tahun 2013. 

Hernanto (1989) menyatakan bahwa kemampuan kerja 

seseorang dipengaruhi oleh umur, pendidikan, keterampilan, 

pengalaman, kesehatan dan faktor alam. Usia produktif sangat 

penting bagi pelaksanaan usaha karena pada usia ini peternak 

mampu mengkoordinasi dan mengambil langkah yang efektif. 

Peternak yang bergabung sebagai anggota kelompok rata-rata 

berumur 25 – 60 tahun dan memiliki pengalaman beternak 

sapi potong selama 6 hingga 25 tahun. Rata-rata pendidikan 

anggota kelompok hanya setingkat SMA, SMP dan didominasi 

oleh lulusan SD.  
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Selama berdiri, Kelompok Tani Ternak “Gunungrejo 

Makmur II” banyak memiliki berbagai prestasi dari tingkat 

Provinsi hingga tingkat Nasional. Prestasi tersebut diantaranya 

yaitu : Kelompok SMD berprestasi Nasional tahun 2009, 

Kelompok Pengabdi Lingkungan Jawa Timur kategori Sapi 

Potong ramah Lingkungan dari Gubernur Jawa Timur tahun 

2013 dan Kelompok SMD berprestasi tingkat Jawa Timur 

kategori Sapi Potong tahun 2013.  Prestasi yang didapat 

tersebut dijadikan sebagai motivasi untuk terus 

mengembangkan usaha.  

 

4.1.2. Visi dan Misi Kelompok 

Visi Kelompok Tani Ternak “Gunungrejo Makmur II” 

adalah terwujudnya petani ternak yang mandiri, berwawasan 

lingkungan dan berkesinambungan. Misi Kelompok Tani 

Ternak “Gunungrejo Makmur II” adalah : 

1. Memajukan kerjasama antar petani dan antar kelompok 

tani dalam mengelola sumber daya alam. 

2. Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi 

potong yang berkualitas. 

3. Mengembangkan sumber daya manusia untuk 

ketahanan pangan dan pendapatan secara 

berkelanjutan. 

 

4.1.3. Struktur Organisasi  

Perusahaan harus menetapkan struktur organisasi yang 

disesuaikan dengan bentuk dan skala usaha, sehingga terdapat 

pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab yang jelas 

antar masing-masing komponen dalam organisasi. Mekanisme 
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kerja usaha penggemukan sapi potong Kelompok Tani Ternak 

“Gunungrejo Makmur II” tergolong sederhana, namun struktur 

organisasi dapat berjalan dengan baik, terbukti dengan 

terjalinnya kerjasama yang harmonis antar bagian satu dengan 

lainnya. Koordinasi yang baik antara pengurus, manajer, 

karyawan dan anggota kelompok serta instansi-instansi yang 

terkait sangat diperlukan demi kelancaran sebuah usaha. 

Adapun struktur organisasi Kelompok Tani Ternak 

“Gunungrejo Makmur II” dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Kelompok Tani Ternak 

“Gunungrejo Makmur II” 
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Struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa rapat 

anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

koperasi, selanjutnya pengurus dan pengawas, manajer dan 

seksi bagian masing-masing. Rapat anggota mempunyai 

kedudukan yang sangat menentukan serta menjadi sumber dari 

segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh 

pengurus dan anggota kelompok. Ketua kelompok juga 

memegang peranan penting dalam memimpin kegiatan usaha 

yang dilakukan. Peran ketua kelompok sangat dibutuhkan 

dalam suatu organisasi, selain sebagai pemberi tugas pada 

setiap anggota kelompok juga memiliki tanggungjawab yang 

besar terhadap setiap keputusan yang diambil. Pengurus dan 

anggota kelompok mempunyai tugas untuk memelihara dan 

merawat ternak dengan baik, membuat kandang sesuai dengan 

persyaratan teknis, menyediakan dan menanam rumput 

sebagai sumber pakan, memberikan pakan tambahan sesuai 

kebutuhan ternak, melaksanakan pengembangan usaha 

budidaya sapi potong dan melakukan pencatatan 

perkembangan pelaksanaan kegiatan. Tugas manajer adalah 

melakukan tugas manajerial harian kelompok, melakukan 

transfer IPTEK kepada kelompok dan masyarakat sekitarnya, 

melakukan pelatihan kepada kelompok tani (aspek teknis, 

kewirausahaan, perencanaan usaha, dinamika kelompok, 

pemasaran dan pengolahan hasil), membimbing dan membina 

petani dalam usaha berkelompok untuk dapat mengidentifikasi 

dan mengatasi  permasalahan yang dihadapi bersama bersama, 

menumbuhkan jiwa kewirausahaan kelompok tani dalam 

pengembangan usaha, melakukan seleksi ternak bersama 

dengan kelompok dan Tim Teknis, melakukan kegiatan usaha 

budidaya ternak bersama dengan anggota kelompok, 

melakukan evaluasi kegiatan secara bersama-sama dengan 
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kelompok serta menyusun dan melaporkan perkembangan 

pelaksanaan kegiatan. 

 

4.2. Keadaan Umum Peternakan 

4.2.1. Lokasi Peternakan 

Usaha peternakan sapi potong Kelompok Tani Ternak 

“Gunungrejo Makmur II” berada di Desa Gunungrejo 

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Desa 

Gunungrejo merupakan daerah dengan dataran rendah yaitu 

terletak pada ketinggian 23 meter diatas permukaan laut dan 

terletak pada 6’51’54” – 7’23’6” Lintang Selatan dan 

122’4’44” Bujur Timur. Suhu di daerah ini berkisar antara 

24
o
C sampai 27

o
C, kelembaban udara berkisar antara 68-95% 

dan curah hujan 115 hari. Luas wilayah Desa Gunungrejo 

yaitu 4,03 km
2
 dengan jumlah penduduk 3.670 jiwa, terdiri 

dari 1.989 jiwa penduduk laki-laki dan 1.681 jiwa penduduk 

perempuan. Desa Gunungrejo merupakan tempat yang sesuai 

untuk pemeliharaan sapi potong karena berada pada daerah 

yang mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian 

sehingga limbah pertanian seperti tebon jagung dan jerami 

padi sebagai pakan ternak mudah didapatkan. 

Lokasi peternakan ini berjarak 10 meter dari 

pemukiman penduduk namun tidak mengganggu penduduk 

sekitar akibat bau yang ditimbulkan oleh limbah peternakan 

karena dikelilingi oleh pagar pembatas setinggi 2 m. Pagar 

pembatas ini berfungsi melindungi ternak agar tetap aman dari 

pencurian dan gangguan hewan buas. Jarak lokasi peternakan 

kurang lebih 500 meter dari jalan raya dan dekat dengan area 

persawahan. Lokasi peternakan ini sesuai dengan pendapat 

Sarwono (2007) yang menyatakan bahwa lokasi peternakan 
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yang ideal dibangun tidak jauh dari areal persawahan, 

perladangan atau perkebunan karena dapat saling menunjang 

antara kegiatan pertanian dan peternakan. Jarak kandang 

minimal 50 meter dari pemukiman penduduk, apabila jaraknya 

terlalu dekat sebaiknya dibangun barrier (tembok pembatas). 

Lokasi peternakan sebaiknya juga dibangun tidak jauh dari 

jalan raya untuk memudahkan transportasi. Abidin (2006) 

menambahkan bahwa sapi potong dapat tumbuh optimal di 

daerah dengan kisaran suhu 10-27
o
C. Suhu lingkungan yang 

ideal sangat diperlukan untuk menjaga penampilan dan 

kualitas hasil ternak. Suhu yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan konsumsi pakan menurun dan berakibat pada 

menurunnya laju pertumbuhan. Kelembaban ideal bagi sapi 

potong adalah 60-80%, apabila tingkat kelembabannya tinggi 

akan memberikan peluang berkembangnya parasit dan jamur.  

 

4.2.2. Keadaan Sapi Potong 

Sapi potong yang digemukkan pada peternakan ini 

adalah jenis Limousin, Brahman, Peranakan Frisien Houlstein 

(PFH), Peranakan Ongole dan sapi lokal lainnya dengan umur 

berkisar 1-2 tahun. Sapi-sapi bakalan tersebut diperoleh dari 

hasil pembelian dari pasar hewan, warga sekitar dan pedagang 

perantara yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan, 

Bojonegoro dan Tuban. Usaha peternakan ini menggemukkan 

sapi potong jantan dan sapi betina yang sudah tidak produktif 

seperti sapi PFH yang sudah tidak bisa memproduksi susu 

lagi. Sistem penggemukan menggunakan sistem kereman yaitu 

dengan menempatkan sapi-sapi yang akan digemukkan di 

dalam kandang sepanjang hari dan diberi makan yang terdiri 

dari hijauan dan pakan tambahan (konsentrat) selama masa 
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penggemukan. Masa penggemukan berlangsung selama 6 

bulan. Penggemukan dengan sistem kereman ini bertujuan 

untuk mengontrol ternak secara intensif dan untuk mencapai 

pertambahan bobot badan lebih baik. Struktur populasi sapi 

potong pada usaha penggemukan sapi potong Kelompok Tani 

Ternak “Gunungrejo Makmur II” pada akhir tahun 2011 

sampai 2013 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Struktur populasi ternak pada akhir tahun 2011-2013 

 

 

 

 

Sumber : data primer (2014) 

 

4.2.3. Sistem Kandang 

Kandang merupakan salah satu sarana penting dalam 

terselenggaranya usaha peternakan secara intensif. Kandang 

berfungsi sebagai tempat tinggal ternak agar terhindar dari 

pengaruh cuaca buruk (hujan, panas dan angin) dan gangguan 

hewan buas. Kandang juga berfungsi sebagai tempat untuk 

menyediakan lingkungan yang nyaman agar terhindar dari 

stress sehingga kesehatan ternak dapat terjaga dan produksi 

dapat maksimal. Bangunan kandang dibangun secara 

permanen diatas tanah seluas 2.800 m
2
, dengan luas kandang 

1.900 m
2
, tiang-tiangnya terbuat dari beton, dan rangka 

bangunannya terbuat dari kayu, sehingga tidak mudah rusak. 

Pembangunan kandang harus memberikan kemudahan 

perawatan sapi, mencegah sapi supaya tidak berkeliaran dan 
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menjaga kebersihan lingkungan, sehinggga 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 

lama dan tidak ada genangan air di dalam maupun di luar 

kandang (Siregar, 1995). 

Kandang dibuat dengan 2 tipe, yaitu sistem ganda 

berderet dan kandang koloni. Kandang dengan sistem ganda 

berderet (stall), berderet memanjang dalam 2 baris yang saling 

berhadapan (head to head) dan dibatasi oleh dinding yang 

rendah sebagai tempat pakan dan minum. Kandang koloni 

merupakan kandang terbuka tanpa pembatas antar ternak, 

sehingga memudahkan ternak untuk beraktivitas. Manfaat lain 

dari kandang jenis ini adalah dapat membantu menjaga 

temperatur kandang pada siang dan sore hari sehingga sapi 

tidak mengalami stress. Kelemahan dari kandang koloni, yaitu 

bisa menyebabkan terjadinya kompetisi dan perkelahian antar 

ternak sapi, sehingga terjadi ketidaknyamanan yang akan 

berdampak pada turunnya produksi.  

Arah hadap kandang membujur dari timur ke barat, hal 

ini sesuai dengan pendapat Astuti (2009) bahwa kandang 

hendaknya dibangun membujur dari arah timur ke barat, 

diusahakan menghadap timur agar sinar matahari pagi dapat 

masuk ke dalam kandang. Arah hadap kandang tersebut tidak 

sesuai dengan pendapat Sugeng (2007) yang menyatakan 

bahwa posisi kandang untuk sapi potong sebaiknya kearah 

utara selatan karena memungkinkan ternak mendapat sinar 

matahari pada pagi dan sore hari, begitu juga kandang akan 

cepat kering setelah dibersihkan pada pagi hari. Sinar matahari 
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sangat berarti bagi ternak terutama sinar matahari pagi dapat 

membantu proses pembentukan vitamin D di dalam tubuh, 

unsur ultraviolet berfungsi sebagai desinfektan dan pembasmi 

bibit penyakit, serta mempercepat proses pengeringan kandang 

yang basah akibat air kencing ataupun kotoran lainnya. 

Atap kandang yang digunakan yaitu tipe atap gable 

dengan menggunakan bahan dari asbes. Bahan tersebut sangat 

sesuai dengan situasi lingkungan tropis, karena asbes tidak 

begitu menyerap panas dan sulit melepas panas, selain itu 

bahan ini lebih awet dan tahan lama. Atap berfungsi untuk 

menghindari air hujan dan teriknya sinar matahari, menjaga 

kehangatan ruangan kandang pada malam hari karena udara 

akan keluar paling banyak ke arah atas. Atap kandang 

sebaiknya menggunakan genting (Sarwono, 2007).  

Lantai kandang dibuat permanen dari semen sehingga 

mudah untuk dibersihkan dan tidak becek saat musim 

penghujan. Lantai kandang dibuat miring kurang lebih 4-5 cm 

untuk memperlancar jalannnya kotoran sapi. Kondisi tersebut 

sesuai dengan pernyataan Rasyid (2012) bahwa Lantai 

kandang harus kuat, tahan lama, tidak licin dan tidak terlalu 

kasar, mudah dibersihkan, dan mampu menopang beban yang 

ada di atasnya. Lantai kandang dapat berupa beton atau  

plesteran berbahan pasir, semen (PC) dan batu. Kemiringan 

lantai  berkisar antara 2 – 3%, artinya setiap panjang lantai 1 

meter maka  ketinggian lantai bagian belakang menurun 1,5 – 

3 cm. 

 

4.2.4. Fasilitas Dan Peralatan Peternakan 

Peternakan ini mempunyai peralatan kandang yang 

tersedia cukup lengkap, hal ini digunakan sebagai sarana 



11 
 

penunjang dan pendukung kelancaran kegiatan di kandang. 

Sarana dan prasarana yang terdapat pada peternakan antara 

lain sumber air, listrik, gudang pakan serta peralatan-peralatan 

kerja lainnya. Peralatan yang digunakan dalam menjalankan 

kegiatan sehari-hari tergolong masih sederhana, seperti 

gerobak untuk mengangkut pakan hijauan dan pakan 

konsentrat, sekop untuk membersihkan kotoran ternak, 

timbangan sapi untuk menimbang sapi yang akan dijual dan 

dibeli, serta kandang jepit atau kandang paksa untuk 

pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Sumber air untuk 

penyediaan air minum ternak disalurkan melalui pipa-pipa 

menuju ke kran air yang terdapat di setiap palungan. 

Pembersihan kandang dan ternak juga menggunakan pompa 

air yang dihubungkan dengan selang air. Kandang akan lebih 

sempurna apabila dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

kandang yang memadai guna menunjang kegiatan dalam 

peternakan. Mulyono (2004) mengemukakan bahwa untuk 

mempermudah pemeliharaan ternak, kandang harus dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana yang memadai. Perlengkapan 

kandang berupa tempat pakan, tempat minum, serta peralatan 

kandang seperti alat-alat pembersih kandang dan alat 

pengangkut.  

Tempat pakan atau ransum pada kandang sapi bisa 

terbuat dari semen atau kayu. Penempatannya harus tepat agar 

sapi tidak kesulitan ketika mengonsumsi pakan. Tempat 

minum untuk sapi potong bisa terbuat dari semen atau 

menggunakan ember (Rahmat, 2012). Tempat pakan dan 

minum pada usaha penggemukan sapi potong ini terbuat dari 

semen dengan dasar tempat pakan berbentuk cekung, hal ini 

dikarenakan besarnya ternak yang mengakibatkan mudah 
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rusaknya kandang akibat benturan-benturan dari pada ternak 

yang gelisah.   

 

4.2.5. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi 

yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi. 

Tenaga kerja yang menangani pemeliharaan sapi potong 

sebanyak 4 orang yang semuanya adalah laki-laki, yang 

bertempat tinggal di lokasi peternakan. Masing-masing pekerja 

memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam memberikan 

pakan dan minum, membersihkan kandang, menggiling pakan, 

dan penjagaan. Jumlah tenaga kerja tersebut telah sesuai 

dengan yang dibutuhkan, hal tersebut dapat diketahui dari 

semua pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan baik dan 

tidak ada yang diabaikan. Alokasi waktu kerja sangat 

tergantung pada kebutuhan peternakan, pekerjaan dimulai 

sekitar pukul 06.00 WIB dan selesai pada pukul 17.00 WIB, 

dengan dikurangi waktu untuk istirahat, sholat, dan makan. 

Pembayaran gaji karyawan pada peternakan ini dilakukan 

setiap bulan, dan tiap karyawan mendapatkan gaji yang sama 

satu dengan yang lainnya. Gaji yang dikeluarkan untuk setiap 

pekerja sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan. Besarnya gaji tersebut 

sudah cukup layak untuk standar hidup di desa.  

 

4.2.6. Manajemen Pemberian Pakan 

Pakan yang digunakan dalam peternakan ini adalah 

hijauan dan konsentrat. Hijauan segar yang diberikan berupa 

tebon jagung, sedangkan hijauan kering yang diberikan berupa 

amoniasi jerami padi. Hijaun kering dan hijauan segar tersedia 
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cukup melimpah dan mudah diperoleh. Tebon jagung 

diperoleh dari warga sekitar peternakan apabila musim panen 

tiba dengan harga berkisar antara Rp. 200,-/kg – Rp. 250,-/kg. 

Peternakan ini juga bekerja sama dengan suplier dalam 

penyediaan tebon jagung setiap harinya, dengan harga Rp. 

300,-/kg. Tempat penyimpanan pakan hijauan masih kurang 

memadai, karena hanya berupa bangunan terbuka yang diberi 

atap yang berada di lokasi kandang, hal ini mengakibatkan 

tingginya kadar air pada hijauan dan rendahnya BK. 

Kandungan air yang tinggi mengakibatkan kerusakan mekanis 

pada bahan pakan sehingga bahan pakan kurang tahan lama 

untuk disimpan, karena mikroorganisme dapat mudah 

menyerang.  

Pakan sangat penting dalam usaha peternakan. Sekitar 

60-65% biaya usaha diserap oleh pakan ternak. Ketersediaan 

pakan yang cukup dengan kualitas yang baik menjadi sangat 

penting untuk menjamin kelangsungan usaha. Ternak akan 

menghasilkan produksi tinggi jika pakan yang diberikan cukup 

dan memiliki nilai gizi sesuai kebutuhan ternak. Secara 

alamiah pakan utama ternak sapi adalah hijauan yang berupa 

rumput alam atau lapangan, rumput unggul, leguminosa, 

limbah pertanian serta tanaman hijauan lainnya. Hijauan di 

daerah tropis mempunyai kualitas yang kurang baik sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan nutrien perlu ditambah dengan 

pemberian pakan konsentrat (Siregar, 2008). 

Konsentrat yang digunakan merupakan konsentrat 

hasil formula sendiri. Konsentrat tersebut dibuat dengan 

menggunakan bantuan mesin pencampur pakan atau mixer. 

Formulasi konsentrat hasil formulasi dapat dilihat pada Tabel 

2. Rata-rata harga pakan konsentrat hasil formulasi adalah Rp. 
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1.800,-. Penyimpanan pakan konsentrat disimpan dalam 

gudang pakan yang berada di samping kandang.  

Tabel 2. Formulasi konsentrat di Kelompok Tani Ternak 

“Gunungrejo Makmur II” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah (2014) 

 

Pemberian pakan hijauan dilakukan dua kali sehari 

yaitu pada pukul 06.00 WIB dan 13.00 WIB sebanyak 20 

kg/ekor/hari. Pakan hijauan yang sudah dicacah menggunakan 

mesin copper, diberikan dengan menggunakan gerobak ke 

setiap palungan. Pemberian konsentrat dilakukan setelah 

pemberian pakan hijauan yaitu pada pukul 09.00 WIB dan 

15.00 WIB. Pakan konsentrat yang diberikan pada ternak yaitu 

8 kg/ekor/hari. Pemberian air minum dilakukan secara ad 

libitum, dimana selalu tersedia bagi ternak atau secara terus 
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menerus. Ketersediaan air minum selalu dikontrol setiap saat 

sehingga air akan selalu terisi penuh.  

 

4.2.7. Perawatan 

Pelaksanaan perawatan pada ternak masih kurang 

baik, yaitu ternak hanya dimandikan seminggu sekali itupun 

jika dianggap perlu, hal ini berdampak pada kondisi ternak 

yang gelisah akibat gangguan mikroba yang menempel pada 

tubuh ternak. Pembersihan kandang sudah cukup baik yaitu 

dilakukan setiap hari pagi dan sore hari supaya kandang tetap 

bersih dan kesehatan sapi dapat terjaga. Sudarmono (2008) 

menerangkan bahwa kandang sapi seharusnya dibersihkan 

setiap hari sekali atau minimal seminggu sekali. Kandang 

harus dibersihkan dari kotoran setiap hari. Lantai kandang 

yang bersih sangat berpengaruh terhadap kebersihan udara di 

dalam ruangan kandang itu sendiri.  

 

4.2.8.  Pemasaran  

Produk utama yang dihasilkan oleh usaha 

penggemukan sapi potong milik Kelompok Tani Ternak 

“Gunungrejo Makmur II” berupa ternak dan kotoran ternak. 

Pemasaran ternak hasil penggemukan dilakukan melalui jagal, 

Rumah Potong Hewan serta dijual langsung ke pedagang di 

Jakarta. Harga penjualan ternak hasil penggemukan melalui 

ketiga saluran pemasaran tersebut berbeda, dimana harga 

pemasaran melalui jagal lebih rendah karena tanpa melalui 

perantara seperti makelar/blantik sedangkan melalui RPH dan 

pedagang di Jakarta perlu membayar biaya retribusi dan biaya 

transportasi. Sistem jual beli yang dilakukan menggunakan 

sistem penaksiran (jogrokan) yaitu penaksiran bobot badan 
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melalui penampilan sapi dan sesuai dengan harga sapi yang 

sedang berlaku. Sudarmono (2008) menyatakan bahwa 

pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu 

dilakukan perusahaan untuk meningkatkan usaha dan menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut, pada saat peternak 

menjual sapi disarankan berdasarkan pada bobot badan atau 

bobot karkas (sapi dihargai setelah dipotong) dan mengetahui 

harga pasar. Sebaiknya dihindari penjualan sistem taksir atau 

perkiraan harga, terkecuali bila peternak sudah sangat 

berpengalaman sehingga tidak merugi. 

 

4.3.  Modal 

Modal usaha yang digunakan pada peternakan ini 

diperoleh dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal 

sendiri diperoleh dari hasil iuran antara anggota kelompok 

sebesar Rp. 2.500.000.000,-, sedangkan modal pinjaman 

diperoleh dari pinjaman di Bank sebesar 1.000.000.000,-. 

Modal yang digunakan dalam peternakan ini terdiri dari modal 

tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap terdiri dari tanah, 

kandang, peralatan kandang, tenaga kerja dan pajak bumi 

bangunan. Modal tidak tetap terdiri dari pembelian ternak, 

pakan, listrik, telepon, obat-obatan, transportasi dan perawatan 

kandang. Modal usaha peternakan ini dapat dilihat pada Tabel 

3.  

Tabel 3. menunjukkan besarnya total modal yang 

dikeluarkan untuk usaha penggemukan sapi potong pada tahun 

2011, 2012 dan 2013 terus mengalami peningkatan, secara 

berurutan adalah Rp. 5.165.376.000,-; Rp. 7.573.020.000,-; 

dan Rp. 8.897.476.000,-. Data di atas menunjukkan bahwa 

perkembangan modal relatif meningkat. Peningkatan modal 
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didorong oleh pembelian ternak dan pembelian pakan ternak 

yang meningkat setiap tahunnya.  

Tabel 3. Modal usaha penggemukan sapi potong Kelompok 

Tani Ternak “Gunungrejo Makmur II” Tahun 2011-

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah sejumlah biaya yang 

dikeluarkan untuk keperluan perusahaan, biaya ini 

dikelompokkan menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya tidak 

tetap. Biaya tetap yang dikeluarkan meliputi biaya sewa tanah, 

biaya penyusutan, gaji karyawan, pajak bumi dan bangunan 

(PBB) dan bunga modal. Biaya tidak tetap yang dikeluarkan 

terdiri dari pembelian ternak, pembelian pakan, biaya listrik, 

biaya telepon, biaya sewa kendaraan, biaya obat-obatan dan 

biaya perbaikan kandang. Struktur biaya produksi yang 

dikeluarkan peternakan dalam usaha penggemukan sapi 
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potong pada tahun 2011 sampai 2013 dapat dilihat pada Tabel 

4. di bawah ini. 

Tabel 4. Struktur biaya produksi usaha penggemukan sapi 

potong Kelompok Tani Ternak “Gunungrejo 

Makmur II” Tahun 2011 sampai 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah (2014) 

 

Tabel 4. menunjukkan bahwa biaya produksi 

penggemukan sapi potong selalu mengalami peningkatan 

terutama pada biaya tidak tetap. Besarnya biaya produksi yang 

dikeluarkan selama tahun 2011 sampai 2013 adalah sebesar                         

Rp. 4.964.376.000,- pada tahun 2011, pada tahun 2012 

berangsur naik menjadi Rp. 7.372.020.000,-, dan pada tahun 

2013 biaya produksi meningkat lagi menjadi                                      

Rp. 8.696.476.000,-. Biaya tidak tetap pada pembelian sapi 

bakalan merupakan biaya tertinggi dibandingkan dengan 

biaya-biaya lainnya, dimana pada tabel diatas menunjukkan 

bahwa rata-rata pembelian ternak dari tahun 2011 hingga 2013 

adalah 69,61%. Tingginya biaya pembelian ternak dipengaruhi 

oleh jumlah pembelian sapi bakalan pada setiap tahunnya 
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mengalami peningkatan, selain itu juga dipengaruhi oleh harga 

sapi bakalan yang setiap tahunnya mengalami naik turun. 

Semakin banyak penggemukan sapi yang dilakukan maka 

semakin besar biaya produksi yang dikeluarkan, terutama pada 

biaya tidak tetap. 

 

4.5. Penerimaan 

Penerimaan atau biasa disebut keuntungan kotor 

diperoleh dari total hasil penjualan ternak dan kotoran ternak. 

Boediono (2002) menyatakan bahwa 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. Penerimaan usaha yang diperoleh 

berasal dari penjualan ternak sapi jantan, sapi betina yang 

sudah tidak berproduksi atau sapi betina afkir, sapi dara dan 

penjualan kotoran. Besarnya penerimaan usaha dapat dilihat 

pada Tabel 5.  

Tabel 5. Struktur Penerimaan Kelompok Tani Ternak 

“Gunungrejo Makmur II” Tahun 2011 sampai 2013 
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Tabel 5. diatas menunjukkan bahwa besarnya 

penerimaan yang diperoleh tidak hanya dari penjualan sapi 

tetapi juga dari penjualan kotoran ternak. Selama tiga tahun 

penerimaan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2011 

jumlah penerimaan sebesar Rp. 7.343.936.000,-, pada tahun 

2012 penerimaan berangsur-angsur naik yaitu sebesar Rp. 

9.837.328.000,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 

11.514.512.000,-. Besar kecilnya penerimaan sangat 

bergantung pada jumlah dan kualitas penggemukan sapi yang 

diperoleh. Penerimaan tertinggi diperoleh dari penjualan 

ternak dengan rata-rata 92,55% per tahunnya. Penjualan 

kotoran diperoleh dari jumlah kotoran yang dihasilkan selama 

satu tahun dikalikan dengan harga kotoran ternak per 

kilogram. 

 

4.6. Keuntungan 

Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan 

dengan besarnya biaya produksi. Besar kecilnya keuntungan 

yang diperoleh pada usaha penggemukan sapi potong 

bergantung pada besarnya penerimaan yang di dapat dan biaya 

produksi yang dikeluarkan. Keuntungan yang diperoleh dari 

usaha penggemukan sapi potong dapat dilihat pada Tabel 6 di 

bawah ini. 

Tabel 6. Struktur Keuntungan Kelompok Tani Ternak 

“Gunungrejo Makmur II” selama Tahun 2011 

sampai 2013 
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Tabel 6. menunjukkan bahwa keuntungan yang 

diterima oleh usaha penggemukan sapi potong mengalami 

grafik kenaikan yang cukup baik. Keuntungan kotor (EBIT) 

pada tahun 2011 sampai 2013 adalah sebesar Rp. 

2.379.560.000,-; Rp. 2.465.308.000,-; Rp. 2.818.036.000,-. 

Keuntungan kotor diperoleh dari selisih antara penerimaan 

dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Keuntungan 

operasional diperoleh dari penerimaan dikurangi biaya operasi 

dengan mengabaikan kewajiban finansial berupa pajak dan 

bunga. Keuntungan operasional pada tahun 2011 sampai 2013 

adalah Rp. 2.391.710.000,-; Rp. 2.477.483.000,- dan                          

Rp. 2.830.236.000,-. Keuntungan bersih (EAT) diperoleh dari 

pendapatan kotor dikurangi pajak pendapatan sebesar 10%. 

Keuntungan bersih yang diperoleh sebesar                                  

Rp. 2.141.604.000,- pada tahun 2011, Rp. 2.218.777.200,- 

pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 sebesar                                  

Rp. 2.536.232.000,-. Peningkatan keuntungan bersih yang 

diterima dipengaruhi oleh jumlah penjualan ternak, dimana 

penerimaan dari sektor ini sangat dipengaruhi oleh harga 

pasar.  

 

4.7. Analisis Profitabilitas 

Analisis rasio profitabilitas merupakan ukuran untuk 

mengetahui seberapa jauh efektivitas manajemen dalam 

mengelola perusahaannya (Rangkuti, 2006). Rasio 

profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efesiensi 

dalam pengolahan aktiva, kewajiban dan kekayaan. Rasio 

profitabilitas terdiri atas gross profit margin, operating profit 

margin, net profit margin, cash flow margin, ROA, ROE, dan 
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cash return on assets (Sugiono, 2008). Perhitungan analisa 

profitabilitas usaha penggemukan sapi potong dibandingkan 

dengan standart industri dapat dilihat pada Tabel 7.  

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Profitabilitas 

 

 

 

 

 

  

4.7.1. Gross Profit Margin (GPM) 

Nilai Gross Profit Margin (GPM) penggemukan sapi 

potong Kelompok Tani Ternak “Gunungrejo Makmur II” pada 

tahun 2011, 2012 dan 2013 secara berturut-turut yaitu sebesar 

32,40%; 25,06%; dan 24,47%. Rata-rata nilai GPM yaitu 

sebesar 27,31%, nilai tersebut berada diatas standart industri 

yaitu sebesar 24,90%. Nilai GPM tersebut menunjukkan 

bahwa setiap penjualan Rp. 10.000,- akan menghasilkan 

keuntungan sebesar Rp. 3.240,- pada tahun 2011, Rp. 2.506,- 

pada tahun 2012, dan Rp. 2.447,- pada tahun 2013. Nilai GPM 

cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, 

penurunan tertinggi yaitu pada tahun 2012 yaitu 7,34%. 

Penurunan tersebut terjadi karena adanya peningkatan biaya 

produksi yang tidak diikuti dengan peningkatan penjualan 

sehingga laba kotor yang dihasilkan menjadi rendah. Nilai 

GPM yang turun setiap tahunnya menunjukkan bahwa usaha 

penggemuka sapi potong Kelompok Tani Ternak “Gunungrejo 

Makmur II” dalam menghasilkan laba kotor masih rendah. 

Sugiono (2009) menjelaskan bahwa rasio GPM menunjukkan 

besarnya keuntungan kotor yang diperoleh dari penjualan 



23 
 

produk. Semakin besar nilai GPM maka semakin baik operasi 

perusahaan, sebaliknya semakin rendah nilai GPM maka 

semakin kurang baik operasi perusahaan. Kemampuan KTT 

“Gunungrejo Makmur II” dalam memperoleh laba kotor masih 

perlu ditingkatkan, yaitu dengan meningkatkan jumlah atau 

volume penjualan. 

 

4.7.2. Net Profit Margin (NPM) 

Nilai NPM pada usaha penggemukan sapi potong 

selama tahun 2011 hingga 2013 berturut-turut sebesar 29,16%; 

22,55% dan 22,03% dengan rata-rata 24,58%. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa perbandingan jumlah keuntungan bersih 

dan volume penjualan, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap 

penjualan Rp. 10.000,- akan mampu memberikan keuntungan 

bersih sebesar Rp. 2.916,-; Rp. 2.255,- dan Rp. 2.203,- secara 

berturut-turut selama tahun 2012 hingga 2013. Rangkuti 

(2011) menyatakan bahwa nilai NPM merupakan rasio antara 

profit bersih yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh 

biaya termasuk pajak pendapatan dibagi dengan total 

penjualan. Sugiono (2009) menambahkan rasio ini 

menunjukkan besarnya keuntungan bersih yang diperoleh 

perusahaan. 

Tingkat NPM yang dicapai oleh Kelompok Tani 

Ternak “Gunungrejo Makmur II” selama tiga tahun terakhir 

cenderung menurun dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2012 

menurun sebesar 6,61% dari tahun sebelumnya. Penurunan 

NPM disebabkan oleh rendahnya keuntungan bersih yang 

tidak diikuti dengan meningkatkan volume penjualan yang 

cukup berarti. Menurunnya nilai NPM menunjukkan bahwa 

kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan kurang 
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baik. Nilai NPM pada usaha penggemukan sapi potong yang 

berada di atas rata-rata standart industri (3,92%) menunjukkan 

bahwa usaha tersebut relatif menguntungkan, meskipun begitu 

keuntungan atas penjulan perlu ditingkatkan dengan cara 

meningkatkan jumlah penjualan. 

 

4.7.3. Total Assets Turnover (TAT) 

Total Assets Turnover (TAT) merupakan rasio antara 

jumlah modal yang digunakan dalam operasi terhadap jumlah 

penjualan yang diperoleh selama periode tersebut. Nilai TAT 

pada usaha penggemukan sapi potong KTT “Gunungrejo 

Makmur II” tahun 2011 sampai 2013 adalah 1,42; 1,30 dan 

1,29 dengan rata-rata 1,34 kali. Nilai TAT menunjukkan 

bahwa setiap modal sebesar Rp. 10.000,- akan mampu 

menghasilkan penjualan sejumlah Rp. 14.200,-; Rp. 13.000,- 

dan Rp. 12.900,-, sehingga setiap penjualan tersebut akan 

menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp. 4.200,-; Rp. 

3.000,- dan Rp. 2.900,- secara berturut-turut dari tahun 2011 

sampai 2013.  

Nilai TAT cenderung mengalami penurunan setiap 

tahunnya, pada tahun 2012 nilai TAT menurun 0,12 kali. 

Penurunan tersebut karena prosentase kenaikan penjualan 

yang lebih kecil dibandingkan dengan prosentase kenaikan 

modal. Penurunan nilai TAT setiap tahunnya menunjukkan 

bahwa Kelompok Tani Ternak “Gunungrejo Makmur II” 

dalam menggunakan modal yang dimiliki untuk menghasilkan 

volume penjualan kurang efisien. Kemampuan KTT 

“Gunungrejo Makmur II” perlu ditingkatkan dengan cara 

meningkatkan volume penjualan sehingga keuntungan yang 

diperoleh juga akan meningkat. 
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4.7.4. Return on Investment (ROI) 

Nilai ROI pada usaha penggemukan sapi potong KTT 

“Gunungrejo Makmur II” dari tahun 2011 hingga 2013 secara 

berturut-turut adalah 41,46%; 29,30% dan 28,51% dengan 

rata-rata 33,09%. Nilai ROI tersebut menunjukkan bahwa 

setiap Rp. 10.000,- modal yang diinvestasikan akan 

memberikan keuntungan sebesar Rp. 4.146,-; Rp. 2.930,- dan 

Rp. 2.851,-. Rangkuti (2011) menyatakan bahwa ROI 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan neto. Semakin tinggi nilai ROI, 

maka semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan 

aktiva. 

Nilai ROI pada tahun 2011 sampai 2013 cenderung 

mengalami penurunan yaitu pada tahun 2012 sebesar 12,16% 

dari tahun sebelumnya.  Penurunan tersebut disebabkan 

peningkatan dari jumlah keseluruhan modal usaha setiap 

tahunnya tidak diikuti oleh terciptanya peningkatan 

keuntungan bersih yang diperoleh. Penurunan nilai ROI 

menunjukkan bahwa usaha penggemukan sapi potong KTT 

“Gunungrejo Makmur II” dalam mengelola modal yang 

tersedia secara maksimal untuk menghasilkan keuntungan 

masih kurang efisien. Nilai ROI dapat ditingkatkan dengan 

cara menekan biaya produksi sehingga laba yang diperoleh 

bisa lebih tinggi. 

 

4.7.5. Return on Equity (ROE) 

Nilai ROE usaha penggemukan sapi potong 

Kelompok Tani Ternak “Gunungrejo Makmur II” dari tahun 

2011 hingga 2013 berturut-turut adalah 47,59%; 49,31% dan 
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56,36% dengan rata-rata 51,09%. Nilai tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat penghasilan yang diperoleh suatu usaha atas 

modal sendiri yang diinvestasikan rata-rata sebesar 51,09% 

atau dalam setiap Rp. 10.000,- modal sendiri yang 

diinvestasikan akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 

5.109,-. Margaretha (2007) menyatakan bahwa ROE 

merupakan perbandingan antara laba bersih atau keuntungan 

setelah pajak dengan modal sendiri, dimana ROE merupakan 

indikator yang penting untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan 

dengan pembayaran dividen.  

Nilai ROE usaha penggemukan sapi potong KTT 

“Gunungrejo Makmur II” dari tahun 2011 hingga 2013 

cenderung meningkat setiap tahunnya. Nilai ROE pada tahun 

2012 meningkat 1,72% dari tahun 2011, pada tahun 2013 

meningkat 7,05% dari tahun sebelumnya. Meningkatnya nilai 

ROE karena besarnya keuntungan bersih yang meningkat 

setiap tahunnya tidak diikuti dengan meningkatnya modal 

sendiri yang diinvestasikan yaitu sebesar Rp. 4.500.000.000,- 

pada tahun 2011 hingga 2013. Peningkatan nilai ROE tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaan modal sendiri yang 

diinvestasikan dalam menghasilkan keuntungan sudah cukup 

efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 


