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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1Gambaran Umum Peternakan Sapi Potong di Indonesia 

 

Indonesia selayaknya mampu memenuhi kebutuhan 

pangan asal ternak dan berpotensi menjadi pengekspor produk 

peternakan. Hal tersebut dimungkinkan karena didukung oleh 

ketersediaan sumber daya ternak dan peternak, lahan dengan 

berbagai jenis tanaman pakan, produk sampingan industri 

pertanian sebagai sumber pakan, serta ketersediaan inovasi 

teknologi. Jika potensi lahan yang ada dapat dimanfaatkan 

50% saja maka jumlah ternak yang dapat ditampung mencapai 

29 juta satuan ternak (ST). Padang rumput alam yang ada 

diperbaiki  dan  ditingkatkan  kualitasnya  dengan 

menggunakan rumput unggul sehingga daya tampungnya 

meningkat secara nyata (Abidin, 2008). 

Strategi   pembangunan   pertanian   belum 

menempatkan sumber pangan hewani sebagai komoditas 

strategis. Sasaran pembangunan pertanian masih di fokuskan 

pada pemenuhan kebutuhan karbohidrat (beras dan jagung). 

Padahal jika dilihat dari pangsa konsumsi, 48,30% masyarakat 

mengonsumsi daging unggas, 26,10% daging sapi, dan 

25,60% daging ternak lain. Permintaan masyarakat akan 

produk peternakan sangat besar. Jika dikaitkan dengan pola 

pangan harapan, tingkat konsumsi daging masyarakat 

Indonesia seharusnya mencapai 10,10 kg/kapita/tahun. Dengan 

demikian, pengembangan peternakan memiliki potensi untuk 

ditingkatkan (Wahyono dan Hardianto,2004). 

Pengembangan sapi potong mempunyai prospek yang 

sangat baik dengan memanfaatkan sumber daya lahan maupun 
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sumber daya pakan (limbah pertanian dan perkebunan ) yang 

tersedia. Potensi lahan pertanian yang belum dimanfaatkan 

mencapai 32 juta hektar (Ha), lahan terlantar 11,50 juta ha, 

dan lahan pekarangan 5,40 juta ha, belum termasuk lahan 

gambut dan lebak (Abudin, 2008). Pembangunan peternakan 

sebagai bagian daripembangunan pertanian akan terkait 

dengan reorientasi kebijakan  pembangunan  pertanian. 

Pembangunan peternakan mempunyai paradigma baru, yakni 

secara makro berpihak kepada rakyat, adanya pendelegasian 

tanggung jawab, perubahan struktur dan pemberdayaan 

masyarakat, oleh karena itu perlu diformulasikan suatu strategi 

dan kebijakan yang komprehensif, sistematis, terintegrasi baik 

vertikal maupun horizontal, berdayasaing, berkelanjutan, 

terdesentralisasi (Nugroho,1991). 

Pembangunan peternakan terutama pengembangan 

sapi potong perlu dilakukan melalui pendekatan usaha yang 

berkelanjutan, modern, dan professional dengan 

memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi 

usaha selain itu pengembangan usaha sapi potong hendaknya 

didukung oleh industri pakan dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan bahan pakan spesifik lokasi melalui pola yang 

terintegrasi. Untuk memenuhi kecukupan pangan,terutama 

protein hewani, pengembangan peternakan yang terintegrasi 

merupakan salah satu pilar pembangunan sosial ekonomi. 

Pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya peternakan yang 

seimbang merupakan cetak biru (blue print) pengembangan 

peternakan di masa mendatang (Riady,2004). 

Ternak sapi, khususnya sapi potong merupakan salah 

satu sumber penghasil daging yang memiliki nilai ekonomi 

tinggi dan penting artinya didalam kehidupan bermasyarakat. 

Keuntungan ekonomis dari ternak sapi potong sebagai 
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lapangan usaha antara lain (Mubyarto, 1990) : 

 

1. Sapi potong dapat memanfaatkan bahan makanan 

yang rendah kualitasnya menjadi produksi daging. 

2. Sapi potong sanggup memyesuaikan diri pada lokasi 

atau tanah yang kurang produktif untuk pertanian, 

tanaman pangan, dan perkebunan. 

3. Ternak sapi potong membutuhkan tenaga kerja dan 

peralatan yang lebih murah dari pada ternak lain, 

misalnya ternak sapi perah.  

4. Usaha ternak sapi potong bisa dikembangkan secara 

bertahap sebagai usaha komersial sesuai dengan 

tingkat ketrampilan, kemampuan  modal petani-ternak 

5. Limbah ternak sapi potong bermanfaat untuk pupuk 

kandang tanaman pertanian dan perkebunan selain itu 

sanggup memperbaiki struktur tanah yang tandus 

6. Angka kematian ternak sapi potong relatif rendah, 

karena untuk usaha yang dikelola secara sederhana 

rata- rata angka kematian hanya 2 % di Indonesia. 

7. Sapi potong dapat dimanfaatkan tenaganya untuk 

pekerjaan pengangkutan dan pertanian. 

 

Usaha peternakan sapi potong di Indonesia umumnya 

masih  dikelola  secara tradisional. 99% sapi potong di 

Indonesia masih dikelola oleh rakyat secara tradisional dengan 

skala kecil dan hanya 1% yang dikelola perusahaan. 

Rahayu dkk, (2004) menyatakan bahwa terdapat tiga 

pola pengembangan sapi potong di Indonesia yaitu : 

1. Pola pertama adalah pengembangan sapi potong yang 

tidak dapat dipisahkan dari perkembangan usaha 

pertanian terutama sawah dan ladang. 



11 
 

2. Pola kedua adalah pengembangan sapi potong yang 

tidak terikat dengan pengembangan usaha pertanian. 

3. Pola  ketiga  adalah  pengembangan  usaha 

penggemukan sebagai usaha padat moral dan berskala 

besar meskipun kegiatan masih terbatas pada 

pembesaran sapi bakalan menjadi sapi siap potong. 

 

2.2 Modal 

Modal dalam suatu perusahan pada saat ini 

mempunyai arti yang sangat besar bagi suatu perusahaan. 

Semakin besar suatu perusahaan tuntunan keberadaan 

mendeskripsikan modal sebagai setiap barang yang memenuhi 

sesuatu fungsi yang produktif, dimana modal yang ditimbun 

kerena produksi dan berguna bagi produksi selanjutnya. 

Modal merupakan hasil kombinasi faktor produksi 

alam dan tenaga kerja ditambahkan oleh (Rasyaf, 2000), 

modal dan barang-barang modal merupakan faktor  terpenting  

untuk  keberlangsungan  usaha peternakan dan merupakan 

dana awal untuk memulai usaha. Modal adalah dana untuk 

memulai sesuatu perusahaan, modal dapat dibedakan menjadi 

modal tetap (fixed capital) dan modal lancar (variable capital). 

Modal tetap adalah sejumlah dana yang selalu ada di dalam 

perusahaan untuk jangka waktu panjang sedangkan modal 

lancar adalah dana yang diserahkan oleh pemiliknya dalam 

jangka waktu yang terbatas satu tahun atau kurang. Modal 

dibagi menjadi dua yaitu modal tetap yang tidak habis dalam 

satu kali proses produksi dan modal kerja yang habis dalam 

satu kali proses produksi. 

Setiap perusahaan memerlukan modal kerja untuk 

membiayai kegiatan operasional sehari-hari misalnya : gaji, 

upah, pembelian barang dan sebagainya, dimana dana yang 
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telah dikeluarkan diharapkan akan kembali masuk 

keperusahaan dalam jangka pendek melalui hasil penjualan. 

Perusahaan yang tidak memiliki modal kerja yang cukup, tidak 

dapat membayar keawajiban jangka pendek tepat pada 

waktunya dan akan menghadapi masalah likuiditas. Untuk 

memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai modal kerja 

maka ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai 

pengertian modal kerja adalah sebagai berikut : 

Gittinger (2004) menjelaskan bahwa modal kerja 

merupakan modal yang diperlukan untuk membeli barang dan 

jasa yang digunakan untuk kegiatan produksi suatu perusahaan 

dan digunakan untuk menjalankan perusahaan selama putaran 

produksi. Pertanian modal diperlukan untuk membeli 

persediaan (seperti bibit dan pupuk) dan jasa-jasa (seperti 

buruh pertanian) yang diperlukan selama produksi tanaman 

atau ternak. Modal kerja dikembalikan apabila tanamanatau 

ternak dijual dengan demikian akan tersedia untuk penggunaan 

didalam produksi berikutnya. Berdasarkan sifatnya modal 

dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Modal tetap. 

        Adalah modal yang tidak habis dalam satu peroide 

produksi, mengalami lama perputaran dalam jangka 

panjang (lebih dari satu tahun) misal tanah, 

bangunan dan kandang. 

2. Modal kerja 

        Adalah modal yang habis atau dianggap habis dalam 

satu periode produksi, missal uang tunai, pakan, 

biaya kesehatan dan lain - lain. 

Modal dalam pengertian sehari-hari adalah sejumlah 

uang yang perlu dimiliki sebagai langkah awal usaha. Modal 

tersebut dibedakan menjadi dua macam yaitu, modal  tetap dan  
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modal tidak tetap. Modal tetap adalah modal yang tidak habis 

dipakai dalam satu kali proses produksi, modal ini butuh 

pemeliharaan agar tetap berdaya guna dalam jangka waktu 

lama. Modal tidak tetap adalah modal yang habis atau 

dianggap habis dalam satu kali proses produksi (Abidin, 

2008). 

Riyanto (2001) menjelaskan bahwa modal adalah dana 

untuk memulai suatu usaha. Modal dapat dibedakan menjadi 

modal tetap (fixed capital) dan modal tidak tetap (variable 

capital). Modal tetap adalah sejumlah dana yang selalu ada di 

dalam perusahaan untuk jangka waktu panjang, sedangkan 

modal lancar adalah dana yang diserahkan oleh pemiliknya 

untuk jangka waktu yang terbatas satu tahun atau kurang. 

 

2.3 Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan biaya dari semua 

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan baku yang 

akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk. 

Berdasarkan jangka waktunya, produksi dibedakan menjadi 

jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek perusahaan 

selama proses produksinya dapat menambah salah satu faktor 

produksi sedangkan faktor-faktor produksi lainnya dianggap 

konstan, berarti sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah. 

Jangka panjang perusahaan dapat merubah atau menambah 

semua faktor produksi yang digunakannya. Biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan.dapat dikelompokkan dalam dua 

katagori yaitu biaya eksplisit dan biaya tersembunyi. Daniel 

(2002) menjelaskan bahwa biaya produksi sebagai kompensasi 

yang diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi atau 

biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam proses 
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produksi baik secara tunai maupun tidak tunai. 

 

Rosyidi (2004) menyatakan bahwa biaya produksi 

adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat 

menghasilkan output atau dengan kata lain merupakan  nilai  

semua  faktor  produksi  yang dipergunakan untuk 

menghasilkan (memproduksi) output. Semua faktor produksi 

yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan output itu harus 

dinilai dengan uang jadi dapat ditetapkan harganya. 

Karakteristik jumlah biaya dapat dikelompokkan menjadi dua 

yaitu :  

a. Biaya tetap yaitu jenis biaya yang besar kecilnya 

tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, 

misalnya sewa atau bunga tanah yang berupa uang. 

b. Biaya variabel yaitu biaya yang besar kecilnya 

berhubungan langsung dengan besarnya produksi, 

misalnya penegeluaran-pengeluaran untuk bibit 

pupuk dan sebagainya. 

Siregar (2008) menjelaskan, bahwa biaya tetap 

merupakan biaya yang dikeluarkan untuk sarana produksi dan 

berkali-kali dapat digunakan. Biaya tetap berupa lahan usaha, 

kandang, peralatan yang digunakan dan sarana tranportasi. 

Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan secara 

berulang - ulang antara lain berupa biaya penerangan listrik, 

upah tenaga kerja, obat – obatan dan biaya – biaya lain berupa 

biaya penerangan listrik, sumbangan pajak usaha dan iuran. 

Perhitungan biaya tetap dalam perhitungan biaya produksi 

menggunakan penyusutannya per satuan waktu (bulan atau 

tahun). Penggunaan konsep biaya tetap dan variabel ini sangat 

penting bagi perusahaan khususnya untuk perencanaan 

produksi seperti Break Even Point (BEP) dan perencanaan   
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keuntungan   termasuk   kebijakan memberhentikan operasi. 

 

Soekartawi, (2002) menjelaskan bahwa secara 

matematis rumus perhitungan biaya produksi adalah sebagai 

berikut : 

TC = FC + VC 

Keterangan : 

 

TC = Total Biaya (total cost). 

FC = Biaya Tetap (fixed cost). 

VC = Biaya Variabel (variable cost). 

 

Kegiatan usaha peternakan sapi potong terdapat biaya 

produksi yang dibagi menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya 

tidak tetap. Biaya tetap terdiri dari penyusutan bangunan 

(kandang, gudang dan bangunan) penyusutan peralatan dan 

perlengkapan, sewa tanah, gaji dan bunga modal. Biaya tidak 

tetap adalah sapi potong, biaya pakan, listrik, air, tenaga kerja. 

Biaya tetap ini umumnya didefinisikan sebagai biaya yang 

relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun 

produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Biaya tetap tidak 

tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh. Biaya 

variabel didefinisikan sebagai biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh atau biaya yang 

besarnya dipengaruhi oleh naik turunnya produksi yang 

dihasilkan. Proses produksi adalah pengubahan bahan baku 

menjadi barang/jasa melalui penggunaan tenaga kerja dan 

fasilitas pabrik. Hal ini sangat berkaitan erat dengan beberapa 

pertimbangan tentang biaya yang harus dikeluarkan karena 

adanya kegiatan produksi dalam suatu usaha. 
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2.4 Penerimaan 

Ada dua hal yang menjadi fokus utama dari seorang 

pengusaha dalam rangka mendapatkan keuntungan yang 

maksimum, yaitu ongkos (cost) dan penerimaan (Revenue). 

Ongkos sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka yang 

dimaksud dengan penerimaan adalah jumlah uang yang 

diperoleh dari penjualan sejumlah output atau dengan kata lain 

merupakan segala pendapatan yang diperoleh perusahaan hasil 

dari penjualan hasil produksinya. 

Siregar, (2008) menjelaskan bahwa jenis-jenis 

Penerimaan sebagai berikut: 

1. Total penerimaan (Total revenue : TR), yaitu total 

penerimaan dari hasil penjualan. Pada pasar 

persaingan sempurna, TR merupakan garis lurus dari 

titik origin, karena harga yang terjadi dipasar bagi 

mereka merupakan suatu yang datum (tidak bisa 

dipengaruhi), maka penerimaan mereka naik 

sebanding (Proporsional) dengan jumlah barang yang 

dijual. Pada pasar persaingan tidak sempurna, TR 

merupakan garis melengkung dari titik origin, karena 

masing perusahaan dapat menentukan sendiri harga 

barang yang dijualnya, dimana mula-mula TR naik 

sangat cepat, (akibat pengaruh monopoli) kemudian 

pada titik tertentu mulai menurun (akibat pengaruh 

persaingan dan substansi) 

2.   Penerimaan rata-rata (Avarage Total revenue: AR), 

yaitu rata-rata penerimaan dari per kesatuan produk 

yang dijual atau yang dihasilkan, yang diperoleh 

dengan jalan membagi hasil total penerimaan dengan 
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jumlah satuan barang yang dijual. 

3.     Penerimaan Marginal (Marginal Revenue : MR), yaitu 

penambahan penerimaan atas TR sebagai akibat 

penambahan satu unit output. 

MR adalah konstan dan sama dengan harga (P), dan 

berimpit dengan kurva AR atau kurva permintaan, bentuk 

kurvanya horizontal. Dalam pasar persaingan tidak sempurna 

MR, menurun dari kiri atas kekanan bawah dan nilainya dapt 

berupa : positif, sama dengan nol, negatif. Hasil total 

penerimaan dapat diperoleh dengan mengalikan jumlah satuan 

barang yang dijual dengan harga barang yang bersangkutan 

atau TR = Q x P. Penerimaan akan timbul dari penjualan 

barang dan jasa, penerimaan total yaitu jumlah seluruh 

penerimaan dari penjualan. Total penerimaan adalah hasil 

perkalian dari jumlah unit yang terjual. (Soekartawi, 2002) 

mendefinisikan nilai penerimaan usaha ternak sebagai nilai 

uang yang diterima dari hasil penjualan produksi yaitu 

besarnya jumlah produksi dikalikan harga jual produksi. 

Siregar (2008) menjelaskan bahwa penerimaan dari 

usaha peternakan sapi potong berupa penjualan sapi yang telah 

digemukkan dan dari kotoran sapi berupa pupuk kandang 

apabila dijual. Namun penerimaan dari pupuk kandang 

kadang-kadang oleh peternak tidak dimasukkan sebagai 

penerimaan langsung karena belum seluruh pupuk kandang 

yang dihasilkan oleh para peternak mempunyai niai ekonomis. 

Pada umumnya pupuk kandang yang dihasilkan tidak dijual 

oleh peternak melaikan digunakan untuk memupuk tanaman 

pertaniannya atau dibuang sama sekali. 

 

2.5 Pendapatan 

Riyanto (1993) menjelaskan bahwa pendapatan suatu 
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produk terdiri dari perbedaan antara nilai output dan nilai input 

dimana nilai output adalah hasil yang dicapai oleh suatu usaha 

bilamana produksinya dijual dan nilai input merupakan biaya - 

biaya yang harus dikeluarkan saat proses produksi. 

menyatakan bahwa pendapatan merupakan selisih antara 

penerimaan dan biaya pengeluaran. Pendapatan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain skala usaha, pemilikan 

cabang usaha, efisiensi penggunaan tenaga kerja, tingkat 

produksi yang dihasilkan, modal pemasaran hasil dan tingkat 

pengetahuan  peternak  dalam  menangani  usaha peternakan 

yang dikelolanya. 

Herlambang (1990) menyatakan bahwa pendapatan 

dapat dihitung melalui rumus : 

Rumus : Y = P +Q – M – N – O 

Keterangan : 

Y = pendapatan bersih dari ternak sapi 

P = nilai ternak sapi pada akhir tahun (Rp) 

Q = nilai ternak sapi yang dijual selama satu tahun (Rp) 

M = nilai ternak sapi pada awal tahun (Rp) 

N = nilai ternak sapi yang dibeli selama satu tahun (Rp) 

O = biaya pemeliharaan selama satu tahun (Rp) 

 

Siregar (2008) menyatakan bahwa pendapatan  usaha 

tani  merupakan selisih antara penerimaan dengan total biaya 

tanpa memperhitungkan tenaga kerja keluarga petani, bunga 

modal sendiri dan pinjaman. Pendapatan yang diperoleh 

menggambarkan imbalan yang didapatkan keluarga petani / 

peternak dari penggunaan faktor-faktor produksi, tenaga kerja, 

pengelolaan, dan modal milik sendiri atau modal pinjaman 

yang diinvestasikan ke dalam usahanya.Nilai pendapatan 

usaha tani sebagai nilai yang diterima dari hasil penjualan 
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produksi yaitu besarnya jumlah produksi dikalikan harga jual 

produksi. 

Siregar (2008) menjelaskan bahwa pendapatan dari 

usaha penggemukan sapi potong berupa penjualan sapi yang 

telah digemukkan dan dari kotoran sapi. Namun penerimaan 

dari kotoran sapi tidak dimasukkan sebagai penerimaan 

langsung karena belum semuanya mempunyai nilai ekonomis. 

Pada umumnya kotoran sapi dijadikan pupuk kandang dan 

pupuk kandang yang dihasilkan tidak dijual oleh peternak 

melainkan  digunakan  untuk  memupuk  tanaman 

pertaniannya. 

 

2.6 Laba 

Siregar (2008) menyatakan bahwa laba adalah apa 

yang tersisa setelah dikurangkannya pengeluaran yang timbul 

dalam memproduksi barang dan jasa atau dari penerimaan 

yang diperoleh dengan menjual barang dan jasa tersebut. Laba 

adalah pendapatan yang dicapai oleh pemilik badan usaha 

setelah dikurangi semua biaya -biaya dari hasil jadi laba 

pengusaha merupakan selisih antara harga - harga dan biaya - 

biaya. Dalam kalkulasi laba semua pendapatan dan biaya baik 

berwujud maupun tak berwujud harus diperhitungkan. Laba 

dibagi menjadi dua yaitu laba bersih dan labakotor. Laba 

bersih diperoleh dari selisih antara total penerimaan dengan 

total biaya produksi, sedangkan laba kotor diperoleh dari 

selisih total penerimaan dengan total biaya variabel. Usaha 

penggemukan sapi potong mendatangkan laba ganda dari 

pertambahan bobot badan, kotoran sapi. Jumlah laba yang 

akan diperoleh dari penjualan sapi yang digemukan tergantung 

pada pertambahan bobot badan yang dicapai dalam proses 

penggemukan, lama penggemukan dan harga daging. 
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2.7 Rentabilitas 

Wasis (1992), menyatakan bahwa rentabilitas 

diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba, yang dapat dibedakan menjadi rentabilitas modal sendiri 

dan rentabilitas perusahaan. Rentabilitas modal sendiri 

dihitung dari laba yang disediakan pemilik berbanding dengan 

modal sendiri. Sedangkan rentabilitas perusahaan dihitung dari 

laba perusahaan berbanding dengan jumlah modal yang 

dipergunakan. 

 Rentabilitas modal sendiri atau sering dinamakan 

rentabilitas usaha adalah perbandingan antara jumlah laba 

yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan 

jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain 

pihak. Dengan kata lain rentabilitas modal sendiri adalah 

kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang 

bekerja didalamnya untuk menghasilkan keuntungan (Riyanto, 

2001). 

  Rentabilitas modal sendiri =  x 100% 

Rentabilitas modal sendiri dihitung dari laba yang 

disediakan oleh pemilik berbanding dengan modal sendiri, 

sedangkan rentabilitas perusahaan dihitung dari laba 

perusahaan berbanding dengan jumlah modal yang 

dipergunakan.  

Penentuan   rentabilitas   berguna   untuk mengetahui 

hasil modal yang diputar dalam suatu usaha. Kriteria 

prosentase rentabilitas usaha peternakan adalah sebagai 

berikut (Soekartawi,2002): 

a. Rentabilitas 1 – 25 % termasuk dalam kategori buruk. 
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b. Rentabilitas 26 - 50 % termasuk dalam kategori 

rendah 

 

c. Rentabilitas 51 – 75 % termasuk dalam kategori 

cukup. 

d. Rentabilitas 76 - 100 % termasuk dalam kategori baik. 

e. Rentabilitas > 100 % termasuk dalam kategori baik 

sekali. 

 


