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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi peternakan berada di Desa Jabung Kecamatan 

Jabung Kabupaten Malang, secara umum kondisi lokasi 

peternakan mempunyai suhu optimum 24
o
C – 29

o
C dan 

kelembaban  69 %. Keadaan suhu yang demikian sesuai untuk 

pemeliharaan ternak sapi potong (Abidin, 2008) menyatakan 

bahwa sapi potong dapat tumbuh  secara optimum di daerah 

yang bekisar 10 – 27ºC dengan curah hujan 800 - 1500 mm / 

tahun dan kelembaban 60 – 80 %. Peternakan sapi potong UD 

“ Tepak Farm “ didirikan diatas area peternakan seluas 1 Ha 

dengan tekstur tanah rata. Luas lahan peternakan ini terdiri 

dari 1 unit kandang bagi sapi yang digunakan tidak hanya 

berfungsi sebagai tempat tinggal selama penggemukan tetapi 

berfungsi sebagai tempat tinggal dan perlindungan terhadap 

berbagai aspek yang dapat mengganggu aktivitas 

penggemukan misalnya, panas, hujan dan angin bangunan 

kandang bersifat permanen dibuat dari bahan yang sederhana 

dan tahan lama, ditambahkan pula oleh (Siregar, 2008) 

kandang sapi yang digemukkan tidak hanya berfungsi sebagai 

tempat tinggal, tetapi berfungsi sebagai perlindungan terhadap 

berbagai aspek yang menganggu seperti cuaca buruk, 

kehujanan, dan angin yang kencang. Lokasi kandang di UD “ 

Tepak Farm “ berbatasan dengan lahan pertanian dan jalan 

raya. Pembatas yang digunakan antara kandang dan 

lingkungan sekitarnya adalah pagar tembok batu maupun 

tembok cor (batu kerikil, bata, semen) setinggi 3 meter. 

Lokasi kandang hanya berjarak 10 meter dari jalan 

raya utama Jabung-Pakis, sehingga memudahkan dalam proses 
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transportasi. Hal ini dibenarkan oleh (Rasyaf, 2003) 

menyatakan bahwa lokasi peternakan harus memenuhi syarat-

syarat antara lain : 

1.  Tidak jauh dari lokasi penjualan sapronak. 

2. Sebaiknya peternakan dekat dengan tempat 

pemasaran. 

3. Lokasi peternakan harus jauh dari pemukiman atau 

harus ada izin berdirinya. 

4. Lokasi peternakan harus cukup tersedia air yang   

layak minum. 

5. Lokasi peternakan mudah dijangkau oleh konsumen. 

 

4.2. Profil Usaha Peternakan UD Tepak Farm 

Profil usaha dagang peternakan sapi potong UD Tepak 

Farm ini merupakan usaha dagang yang sudah lama berdiri 

tidak hanya peternakan sapi potong tetapi ada juga peternakan 

sapi perah akan tetapi saya fokuskan pada penggemukan sapi 

potong yang ada di UD Tepak Farm. Nama pemilik dari Usaha 

Dagang  Tepak Farm  ini adalah Bapak Herman Soepardjono, 

ST. MM  yang beralamat di Perumahan Pondok Indah Estate 

Blok A-10 Pandanwangi- Blimbing, untuk pengalaman 

beternak terbilang lama hampir 15 tahun. 

Jumlah kepemilikan sapi potong di UD Tepak Farm 

tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini : 
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Tabel 1. Jumlah Kepemilikan Sapi Potong di UD Tepak Farm 

Tahun 2013 

 

Komposisi Satuan Ternak  

Sapi Jantan 100 

Sapi Betina     2 

Jumlah 102ST 

Sumber: Data Primer Diolah 2013 

Komposisi ternak yang ada di UD Tepak Farm 

antaranya sapi potong dewasa jantan sebanyak 100 ekor, sapi 

potong dewasa betina 2 ekor. Jumlah sapi potong secara 

keseluruhan dapat dikatakan banyak karena pada dasarnya 

untuk pemeliharaan sapi potong skala rakyat hanya 3-5 ekor 

dan sebatas sebagai sampingan sehingga ada beberapa faktor 

penunjang yang dapat dilihat untuk kemajuan usaha 

peternakan sapi potong diantara lain tingkat pendidikan 

peternak, modal peternak, hubungan peternak dengan pihak 

luar dan manajemen usaha peternakan sendiri. 

Tingkat pendidikan manager adalah seorang Sarjana 

Teknik, untuk kepala kandang adalah SMA tapi mempunyai 

keahlian beternak sapi. Peternak yang tingkat pendidikannya 

tinggi seharusnya dapat meningkatkan lebih besar tingkat 

pendapatannya. Pada dasarnya bahwa petani peternak 

umumnya hanya berpendidikan SD hal ini dapat dimaklumi 

karena peternak berasal dari desa dengan tingkat pendapatan 

yang relatif rendah. Rendahnya tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap prokdutivitas kerja. Peternakan UD 

Tepak Farm ingin menjadikan peternakannya berkembang 

sesuai dengan inovasi teknologi modern namun kenyataannya 

belum terlaksana, akan tetapi dengan sumber daya pendidikan 
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yang tinggi diharapkan nantinyaakan mengarah pada 

peternakan yang lebih maju, ini sebenarnya merupakan contoh 

bagi peternak-peternak sapi potong lainnya sebaiknya jangan 

menggunakan teknik beternak secara tradisional, acuh tak 

acuh terhadap inovasi peternakan, dan masih lemah tingkat 

pendidikannya sehingga pendapatannya nanti akan sedikit, 

Yunus (2004) menjelaskan bahwa harus diakui bahwa 

keberlangsungan pendidikan sering berakar pada persoalan riil 

suatu masyarakat daerah contohnya beberapa fakta masyarakat 

Indonesia yang ada di pedesaan yang notabennya masyarakat 

agraris, akan tetapi pada prakteknya pendidikannya masih 

dirasa kurang dan tidak pada problem masyarakat (desa) hal 

ini menjelaskan bahwa pendidikan yang cukup belum tentu 

dapat mendorong seseorang untuk mengatasi persoalan yang 

dihadapi khususnya peternak dalam hal meningkatkan 

pendapatannya. 

Pada UD Tepak Farm pemilik dan kepala kandang 

tingkat pendidikan dan motivasi jelas mengarah pada 

kemandirian, kekuatan motivasi ini nantinya akan dijadikan 

modal selanjutnya untuk membangun peternakan yang 

berkembang, belajar dan berusaha  danterus   melaakukan  

pembenahan-pembenahan yang baik. Fathoni (2004) 

menjelaskan bahwa kekuatan motivasi dari sumber daya 

manusia sangat dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik (motivasi 

yang ditimbulkan oleh dorongan diri sendirinya) dan 

lingkungannya, demikian juga menurut Sudrajat (2005) bahwa 

tanpa ada motivasi dari diri sendiri jelas merupakan tipe orang 

yang sulit untuk diajak dan bekerja dan berusaha jadi seorang 

peternak harus diberikan motivasi dengan visi kedepan. 

Peternak dengan pengalaman yang lebih tinggi 

menguasai banyak tata laksana dalam beternak dengan baik 
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seperti pemberian pakan, perawatan kebersihan kandang, 

perawatan ternak dan penanganan penyakit. Permasalahan ini 

sudah dilakukan pada UD Tepak Farm untuk mengembangkan 

peternakannya, harus dijadikan contoh pada peternak rakyat 

agar dalam memahami ini karena sebagian besar peternak 

rakyat tidak bisa melakukan perubahan walaupun pengalaman 

beternak peternak rakyat sangat lama dan turun menurun. 

Abidin (2006) menjelaskan bahwa faktor penghambat 

berkembangnya suatu daerah berasal dari topografi, iklim, 

keadaan sosial dan tersedianya rumput-rumputan dan penguat 

lainnya. 

Pemasaran usaha sapi potong yang ada di UD “ Tepak 

Farm “ dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini : 

 

Gambar 2. Distribusi dan Pemasaran Ternak UD 

                        “ Tepak Farm “ 

 

Proses pemasaran ternak sapi potong UD Tepak Farm 

yaitu sapi diambil dari peternakan rakyat kemudian diseleksi 

yang nantinya akan digemukkan kemudian dibelantik datang 

untuk membeli sapi dipeternakan. Proses mengalirnya sapi 

potong dari peternakan rakyat, produsen dan belantik ke 
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konsumen memerlukan biaya pemasaran dan dengan adanya 

biaya tersebut maka suatu produk akan meningkat harganya. 

Semakin panjang saluran pemasaran maka biaya yang di 

keluarkan akan semakin tinggi. 

Sapi bakalan yang dibawa di UD “Tepak Farm” harus 

memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh kepala 

kandang peternakan yaitu berumur minimal 1 tahun dengan 

berat badan 250-340 kg, dan sapi yang sehat ditunjukan tidak 

terlihat adanya gangguan pernafasan pada ternak. Umumnya 

ternak jantan yang berasal dari bangsa sub tropis seperti 

Limousin dan Brahman dihargai lebih tinggi dari pada sapi 

lokal, Sudarmono dan Sugeng (2010) menambahkan bahwa 

hal ini disebabkan bahwa sapi sub tropis memiliki 

pertambahan bobot badan lebih tinggi daripada sapi lokal. 

Siregar (2008) menjelaskan bahwa walaupun jenis sapi sub 

tropis umumnya mempunyai pertambahan bobot badan yang 

lebih tinggi akan tetapi juga lebih membutuhkan ransum yang 

lebih banyak dan berkualitas dibanding sapi lokal. 

Bakalan sapi potong jantan yang dipelihara 

kebanyakan diperoleh dari belantik yang membawa sapi milik 

peternakan rakyat kecil dari daerah sekitar Tulungagung, 

Singosari, Batu, Karang Ploso. Sistem perdagangan sapi 

potong di Jawa Timur, belantik (makelar) akan 

memperdagangkan sapi bakalan yang diperoleh dari peternak 

ke perusahaan penggemukkan (fattening) (Rahmanto, 2004). 

Penentuan harga beli dilakukan berdasarkan beberapa 

kriteria antara lain jenis, tingkat daging dan jenis kelamin 

bangsa sapi. Harga beli sapi potong ditentukan berdasarkan 

kesepakatan belantik atau pembeli langsung dengan pihak 

manajemen berdasarkan penaksiran terhadap berat badan sapi 

potong yaitu sebesar Rp 39.000,- per kg berat hidup ternak. 
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Cara ini dilakukan agar harga tidak fluktuatif untuk mencegah 

harga sapi bakalan menaik tinggi tetapi harga turun pada saat 

sapi potong dipasarkan (Abidin, 2008). 

 

4.3 Jumlah Sapi Potong di awal Tahun dan Jumlah Sapi 

potong yang Di Beli Selama Satu Tahun UD Tepak 

Farm 

 Pembelian sapi potong di awal tahun dan pembelian 

sapi potong yang dibeli selama satu tahun mempunyai 

komposisi yang berbeda, dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah 

ini :  

Tabel 2. Pembelian Sapi Potong awal tahun dan dalam satu 

tahun UD “ Tepak Farm “ 

Pembelian sapi potong 

pada awal tahun 

 

Komposisi    Jumlah 

Sapi Jantan (240 Kg) 25 

Sapi Jantan (250 Kg) 26 

Sapi Betina (260 Kg)   2 

Total 53 

Pembelian sapi potong                

dalam satu tahun 

 

Komposisi     Jumlah  

Sapi Jantan (245 Kg) 25 

Sapi Jantan (260 Kg) 24 

Jumlah  49 
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 Jumlah kepemilikan pada awal tahun terdiri dari 25 

ekor jantan dengan bobot awal 240 Kg, 26 ekor jantan dengan 

bobot awal 250 Kg dan 2 betina dewasa dengan bobot awal 

260 Kg. Peternakan UD Tepak Farm mendapatkan bakalan 

sapi potong dari hasil pembelian dari pasar hewan, beli dari 

peternakan rakyat dan dari pedagang perantara. Selera dari 

peternakan ini hingga saat ini telah mendapatkan banyak 

pengaruh dari pejantan unggul contoh peranakan Simental, 

Brangus, dan Brahman.  

Pembelian sapi potong dalam satu tahun terdiri dari 25 

sapi jantan bobot hidup 245 Kg dan 24 sapi jantan bobot 260 

Kg. Peternakan UD Tepak Farm memiliki kriteria khusus 

pemilihan bibit sapi potong yang hampir sama.  Mulai dari 

postur tubuh normal meliputi bentuk kepala, lingkar dada, kaki 

yang besar dan kuat menapak, teracak rata, pinggang dan ruas 

tulang belakang yang lurus, umur (sering di lihat dari jumlah 

gigi dan gurat tanduk), dan yang tak kalah penting yaitu ras 

dari bakalan sapi potong. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Abidin (2002) yang menyatakan bentuk atau ciri luar sapi 

berkorelasi positif terhadap faktor genetis seperti laju 

pertumbuhan, mutu dan hasil akhir (daging). 

4.4 Penjualan Sapi Potong UD “ Tepak Farm” Selama 

Satu Tahun. 

Penjualan sapi potong harga daging sangat 

berpengaruh dalam penjualan sapi potong, harga daging sapi 

potong dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini : 

 



33 
 

Tabel 3. Penjualan Sapi Penggemukan UD Tepak Farm Tahun 

2013 

No. Komposisi Bobot Hidup 

(Kg) 

Harga Bobot Hidup 

(Rp) 

1. 25 ekor Jantan 360 39.000 

2. 26 ekor Jantan 370 39.000 

3. 25 ekor Jantan 380 39.000 

4. 24 ekor Jantan 340 39.000 

5. 2 ekor Betina  350 39.000 

Sumber: Data Primer Diolah 2013 

Tabel 3 menunjukan bahwa kelompok sapi awal tahun 

penjualan sapipotong penggemukan pada awalnya hanya 

berbobot 240 kg untuk 25 ekor sapi bakalan kini dijual dengan 

bobot badan 360 kg dan 26 ekor sapi bobot awal 250 kg kini 

dijual dengan bobot badan 370 kg dengan lama penggemukan 

4 bulan dan pada sapi betina dewasa 2 ekor awalnya hanya 

berbobot 260 kg kini dijual dengan bobot badan 380 kg 

dengan lama penggemukan 4 bulan. Pada sapi berikutnya 

awalnya hanya berbobot 245 kg untuk 25 ekor sapi bakalan 

kini dijual dengan bobot badan 340 kg dan 24 ekor sapi potong 

pada awalnya bobot 260 kg kini dijual dengan bobot badan 

350 kg dengan lama penggemukan 3 bulan. Penjualan dan 

pemasaran sapi potong dianggap efisien apabila mampu 

menyampaikan hasil dari produsen ke konsumen dengan biaya 

murah. Peternakan UD Tepak Farm mengingat prosesnya dari 

peternakan langsung dijual ke belantik atau jagal sehingga 

minimnya biaya yang dikeluarkan tetapi pendapatan tidak 

berubah dan sedikit mengalami peningkatan waktu bulan-

bulan yang memang sapi potong banyak masyarakat 

membutuhkan misalnya pada waktu hari raya umat islam idul 
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adha. Hal ini sesuai pendapat Soekartawi (1993) bahwa biaya 

pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan 

pemasaran, besarnya biaya pemasaran berbeda satu sama lain 

disebabkan karena, macam komoditas, lokasi pemasaran, dan 

efektivitas pemasaran yang dilakukan. Semakin kecil biaya 

pemasaran yang dikeluarkan, maka semakin efektif pemasaran 

dijalankan.  

4.5 Modal 

Modal yang digunakan adalah modal tetap dan modal 

tidak tetap. Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai 

dalam satu kali proses produksi. Modal jenis ini butuh 

pemeliharaan supaya berdaya guna dalam jangka waktu lama 

seperti tanah, gudang, kandang, rumah anak kandang, 

peralatan kandang  dan lain-lain. Modal kerja adalah modal 

yang habis atau dianggap habis dalam satu kali proses 

produksi misalnya pakan, transportasi, listrik, telephone, nilai 

ternak sapi yang dibeli selama satu tahun, gaji karyawan, air. 

Total modal  UD Tepak Farm dapat di lihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4 . Modal Tetap dan Modal Kerja UD “Tepak Farm“ di 

Desa Jabung Kecamatan Jabung Tahun 2013. 

 

No Modal Tetap      Jumlah   

Modal 

(%) 

1. Tanah 125.000.000 45,6 

2. Kandang 56.000.000 20,4 

3. Gudang 15.000.000 5,4 

4. Rumah anak  kandang 6.000.000 2,1 

5. Peralatan  kandang 23.550.000 8,6 

6. Pick Up 48.000.000 17,5 

Total Modal Tetap 273.550.000 100 

No.    Modal kerja                   Jumlah Modal                     (%)  

1. Hijauan 29.079.000 3,5 

2. Konsentrat 93.699.000 7,6 

3. Transportasi 1.800.000 0,14 

4. Listrik 1.440.000 0,11 

5. Telephone 650.000 0,05 

6. Sapi bakalan/sapi yang 

dibeli selama satu 

tahun  

990.015.000 80,3 

7. Gaji manajer (setahun) 54.000.000 3,61 

8. Gaji anak kandang 

(setahun) 

60.000.000 4,01 

9. Air 900.000 0,06 

Total Modal Kerja 1.231.583.000 100 

Total Modal 1.505.133.000  

Prosentase Modal Tetap 18,2 

Prosentase Modal Kerja 81,8 

Sumber: Data Primer Diolah 2013 

Tabel 4 menunjukkan bahwa total modal UD Tepak 

Farm yaitu Rp.1.505.133.000 yang meliputi modal tetap 
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18,2% dari total modal dan modal tidak tetap atau modal kerja 

yaitu 81,8% dari total modal. Usaha peternakan sapi potong di 

UD “ Tepak farm “ menggunakan  modal tetap sebanyak Rp. 

273.550.000 meliputi : 

1. Tanah pada areal peternakan UD Tepak Farm ini seluas 1 

hektar dengan 800 m sebagai kandang sapi potong sisanya 

untuk kandang sapi perah. Membutuhkan biaya sebesar  

Rp.  125.000.000,00 

2. Kandang pada peternakan UD Tepak Farm ini Head to Head 

artinya sapi potong saling berhadapan. Atap kandang yang 

digunakan adalah asbes atau seng bukan rumbia, dinding 

kandang yang digunakan adalah tembok dan lantai kandang 

disemen. Pembuatan kandang ini  menghabiskan  biaya  

sebesar  Rp. 56.000.000,00 

3. Gudang disini adalah gudang tempat pakan, merupakan 

bangunan dengan tembok beton dengan lantai yang sudah 

di semen. Biaya pembuatan gudang ini menghabiskan 

biaya sebesar Rp. 15.000.000,00 

4. Rumah anak kandang merupakan bangunan tempat tinggal 

pekerja peternakan untuk istirahat  ataupun  tidur.berisikan  

tempattidur dan TV. Pembuatan rumah anak kandang ini  

menghabiskan  biaya  sebesar  Rp.6.000.000,00 

5. Peralatan kandang yang digunakan pada peternakan UD 

Tepak Farm adalah ember plastik, gerobak dorong, mesin 

chopper,  garu, cangkul, sekrop, tendon air, sanyo, selang 

dan sau lidi. Dalam pembelian peralatan kandang 

menghabiskan    biaya    sebesar    Rp. 23.550.000,00 
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6. Pick up merupakan alat bantu transportasi yang digunakan 

peternakan UD Tepak Farm  untuk membeli sapi ,membeli 

konsentrat, hijauan dan mengangkut hasil sapi perah yaitu 

susu untuk dijual di KUD. Pembelian Pick Up ini 

menghabiskan biaya sebesar Rp. 48.000.000,00. Sedangkan 

untuk modal kerja membutuhkan modal sebesar Rp. 

1.231.583.000,00 meliputi : 

1. Pakan dalam peternakan UD Tepak Farm ada 2 meliputi 

hijauan sebesar Rp. 29.709.000,00 dan konsentrat sebesar 

Rp.93.699.000,00 untuk memenuhi kebutuhan ternak. 

2. Transportasi    disini    hanya    sebatas menyesuaikan 

kebutuhan diantaranya bensin. Untuk transportasi sendiri 

memerlukan biaya sebesar Rp. 1.800.000,00 

3. Pemakaian listrik untuk menerangi kandang, rumah anak 

kandang dan  gudang pakan memerlukan biaya  sebesar Rp. 

1.440.000,00. 

4. Air untuk memberi minum pada sapi potong dan 

membersihkan  kandang memerlukan biaya  sebesar Rp. 

900.000,00. 

5. Telephone sendiri digunakan untuk keperluan menghubungi 

peternak rakyat apabila ada sapi dari peternak yang mau 

dijual, menghubungi penjual pakan dan juga menghubungi 

belantik/jagal menghabiskan biaya sebesar Rp. 650.000,00. 

6. Nilai sapi yang di beli selama satu tahun dibeli dari 

peternakan rakyat dan  pasar hewan  nilai ekonomisnya Rp. 

990.015.000,00 
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7. Manager merupakan penanggung jawab dari usaha 

peternakan. Gaji untuk manager sebesar Rp. 54.000.000,00 

8. Untuk 4 pekerja kandang ini menjalankan apa yang menjadi 

tugasnya,untuk gaji pekerja kandang sebesar Rp. 

60.000.000,00 Sehingga untuk total modal adalah  Rp. 

1.505.133.000 dengan prosentase modal tetap 18,2% dan  

modal kerja 81,8%.  

Modal yang digunakan di UD “Tepak Farm“ hanya 

menggunakan modal sendiri, tidak menggunakan pinjaman 

dari bank. Hal ini sesuai dengan pendapat (Hernanto,1996). 

Modal adalah dana milik pribadi atau pinjaman dari bank 

untuk memulai sesuatu perusahaan, modal terbagi menjadi 2, 

yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal tetap adalah modal 

yang tidak habis dalam 1 periode produksi (bulan /tahun) 

mengalami lama perputaran dalam jangka panjang.Sedangkan 

modal kerja adalah modal yang habis atau dianggap habis 

dalam 1 periode produksi (bulan/tahun). Modal tetap adalah 

modal yang tidak habis dalam 1 periode produksi(bulan/tahun) 

mengalami lama perputaran dalam jangka panjang. Sedangkan 

modal kerja adalah modal yang habis atau dianggap habis 

dalam 1 periode produksi (bulan/tahun). 

 

4.6  Analisis Ekonomi 

4.6.1 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. Dalam UD 

“ Tepak Farm “ biaya produksi dibedakan menjadi biaya tetap 
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yaitu biaya penyusutan kandang, penyusutan peralatan 

kandang, penyusutan bangunan, penyusutan gudang, gaji 

manager, gaji anak kandang, dan sewa tanah. Untuk biaya 

tetap diantaranya konsentrat, jerami, pembelian sapi bakalan 

untuk digemukan, transportasi, listrik, jerami dan konsentrat. 

Dapat dilihat ditabel 5 dibawah ini mengenai rincian biaya 

produksi UD “ Tepak Farm  

Tabel 5. Biaya Produksi UD “Tepak Farm” di Desa 

Jabung Kecamatan Jabung tahun 2013. 
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Sumber: Data Primer Diolah 2013 

Penggunaan konsep biaya tetap dan biaya variabel ini 

sangat penting bagi UD Tepak Farm khususnya untuk 

perencanaan laba perusahaan termasuk kebijakan 

memberhentikan operasi. Pada tabel 5diatas menunjukkan 

bahwa biaya tetap lebih kecil dibandingkan dengan biaya 

variabel dikarenakan biaya yang dibutuhkan sehari-hari untuk 

kebutuhan ternak harus terpenuhi agar nantinya bobot badan 
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terpenuhi dan hasil penjualan sapi potong akan meningkat. 

Hal ini sesuai dengan pendapat (Daniel, 2002) 

menyatakan bahwa biaya produksi untuk sapi potong 

merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh peternak dalam 

proses produksi sapi potong baik secara tunai maupun tidak 

tunai. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya varibel, 

biaya tetap adalah jenis biaya yang besar kecilnya tidak 

tergantung dari besar kecilnya produksi. Biaya varibel adalah 

biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan   

besarnya produksi. Ditambahkan pula oleh Siregar (2008) 

menambahkan, biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk sarana produksi dan berkali-kali dapat digunakan. Biaya 

tetap ini antara lain berupa lahan usaha, kandang, peralatan 

yang digunakan dan sarana tranportasi. Sedangkan 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.  

 

4.6.2 Penerimaan  

Penerimaan yang diterima oleh UD “Tepak Farm“ 

diantaranya adalah penerimaan dari hasil penjualan sapi 

penggemukan. Hasil penerimaan UD “ Tepak Farm “ selama 1 

tahun dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini. 
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Tabel 6. Penerimaan UD “Tepak Farm” Desa Jabung 

Kecamatan Jabung tahun 2013 

 

Sumber: Data Primer Diolah 2013 

Penerimaan diperoleh dari sapi penggemukan sebesar 

Rp.1.414.920.000. Kotoran ternak tidak dihitung sebagai 

penerimaan karena kotoran ternak tidak dijual dan dibuang di 

sungai. Hal ini sesuai dengan pendapat (Gittenger,1986) 

penerimaan total yaitu jumlah seluruh penerimaan dari 

penjualan. Total penerimaan adalah hasil perkalian dari jumlah 

unit yang terjual (Noor,2008). Soekartawi (1993) 

mendefinisikan nilai penerimaan usaha ternak sebagai nilai 

uang yang diterima dari hasil penjualan produksi yaitu 

besarnya jumlah produksi dikalikan harga jual produksi. 

Ditambahkan pula oleh (Siregar, 2008). 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. 
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4.6.3 Laporan Laba/Rugi UD “Tepak Farm” Desa Jabung 

Kecamatan Jabung Tahun 2013 

Laba UD “Tepak Farm“ adalah penerimaan dari hasil 

penjualan sapi penggemukan dikurangi dengan biaya tetap 

meliputi penyusutan kandang, penyusutan gudang, penyusutan 

bangunan, gaji manajer, gaji pegawai, sewa tanah dan 

penyusutan peralatan kandang sehingga hasilnya itu disebut 

dengan laba. menunjukkan bahwa total penerimaan 

1.414.920.000,00 total biaya tetap sebesar Rp. 126.474.000,00  

dan  total  biaya  variable  Rp. 1.117.583.000,00. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini. 
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Tabel 7. Laporan Laba/Rugi UD “Tepak Farm” Desa Jabung 

Kecamatan Jabung Tahun 2013 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah 2013 
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4.6.5 ( Q ) Nilai Ternak Sapi yang Dijual Selama Satu 

Tahun UD “Tepak Farm” di Desa Jabung Tahun 

2013 

Tabel 9. Nilai Ternak Sapi yang Dijual Selama Satu Tahun 

UD “Tepak Farm” di Desa Jabung Tahun 2013 

 
Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai ternak sapi yang 

dijual selama satu tahun (Q) UD Tepak Farm dipengaruhi oleh 

bobot badan. UD Tepak Farm menekankan usaha 

penggemukan untuk sapi jantan bukan untuk pembibitan. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Abidin (2008) menyatakan bahwa 

usaha sapi potong di Indonesia lebih banyak untuk 

penggemukan karena upaya melakukan pembibitan sendiri 

merupakan hal yang cukup rumit meskipun bukan suatu hal 

yang yang tak mungkin. Pembibitan merupakan usaha yang 

padat modal dan membutuhkan waktu yang cukup lama, 

sehingga tanpa penanganan yang serius bisa mendatangkan 

kerugian. Sampai saat ini sapi bakalan belum ada yang 

dipasok dari perusahaan pembibitan.  
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4.6.6 ( M ) Nilai Ternak Sapi di Awal Tahun UD “Tepak 

Farm” Di Desa Jabung Kecamatan Jabung tahun 

2013 

 

Tabel 10. Nilai Ternak Sapi di Awal Tahun UD “Tepak Farm” 

Di Desa Jabung Kecamatan Jabung tahun 2013 (M) 

 
Pada Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai ternak sapi di 

awal tahun UD Tepak Farm sebesar Rp. 507.780.000,00. 

Mayoritas 98% sapi jantan yang digemukkan di UD Tepak 

Farm. Hal ini sesuai dengan dengan pendapat Abidin (2008) 

menyatakan bahwa penggemukan sapi jantan memiliki 

pertumbuhan bobot badan harian yang lebih tinggi dari pada 

sapi betina. Disamping itu, ada peraturan yang melarang 

pemotongan ternak betina, terutama yang masih produktif. 

 

4.6.7  Niai Ternak Sapi yang dibeli Selama satu Tahun (N) 

UD “Tepak Farm” di Desa Jabung Kecamatan 

Jabung Tahun 2013  

 

Tabel 11. Nilai ternak Sapi yang Dibeli Selama Satu Tahun 

(N) UD “Tepak Farm” di Desa Jabung Kecamatan 

Jabung Tahun 2013 
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Pada Tabel 11 menunjukkan (N) nilai ternak sapi yang 

dibeli selama satu tahun sebesar Rp. 482.235.000,00. Sapi 

yang dibeli selama satu tahun terdiri dari 49 ekor. UD Tapak 

Farm fokus pada penggemukan sapi jantan bukan pembibitan 

bakalan. 

4.6.7 Biaya Pemeliharaan (O) 

Biaya pemeliharaan merupakan biaya dari semua 

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan baku  yang 

akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk kecuali 

biaya membeli ternak (Herlambang,1990). Dapat dilihat 

ditabel 9 dibawah ini mengenai rincian biaya pemeliharaan 

UD Tepak Farm. 
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Tabel 12 menunjukkan bahwa total biaya 

pemeliharaan selama satu tahun sebesar Rp.254.042.000,00. 

Konsentrat memiliki prosentase terbesar 36,8%. Hal ini sesuai 

dengan pendapat (Daniel, 2002) menyatakan bahwa biaya 

pemeliharaan untuk sapi potong merupakan biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh peternak dalam proses produksi sapi potong 

baik secara tunai maupun tidak tunai.  
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4.6.8 (Y) Nilai Pendapatan UD Tepak Farm di Desa 

Jabung Kecamatan Jabung tahun 2013 

 

Tabel 13. Nilai Pendapatan UD “ Tepak Farm “ di Desa 

Jabung Kecamatan Jabung tahun 2013 (Y) 

 
Pendapatan peternakan UD Tepak Farm diperoleh dari 

nilai ternak sapi pada akhir tahun sebesar Rp. 0 ditambah nilai 

ternak sapi yang dijual selama satu tahun  sebesar 

Rp.1.414.920.000,00 dikurangi nilai ternak sapi diawal tahun 

sebesar Rp. 507.780.000,00 dikurangi nilai ternak sapi yang 

dibeli selama satu tahun sebesar 482.235.000,00 dikurangi 

biaya pemeliharaan ternak sebesar Rp. 254.042.000,00 

diperoleh pendapatan sebesar Rp. 170.863.000,00. Hal ini 

sesuai dengan pendapat (Gittenger, 2004) 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. 
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4.6.7. Rentabilitas 

Berdasarkan tabel 13 menunjukan bahwa total 

pendapatan sebesar           Rp. 1.414.920.000 dan untuk 

rentabilitas dari UD “ Tepak Farm “ sebesar   113,5 % angka 

ini termasuk dalam kategori baik sekali. Rentabilitas 

merupakan bentuk kemampuan dari suatu perusahaan dalam 

hal menghasilkan laba dalam periode tertentu. 

Rentabilitas perusahaan diukur dengan kesuksesan 

perusahaan dan kemampuan menggunakan modalnya secara 

produktif dengan demikian rentabilitas suatu   perusahaan   

dapat   diketahui   dengan membandingkan antara laba yang 

diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah modal 

perusahaan. Rentabilitas pada umumnya sering digunakan 

untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu 

perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan modal 

yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan 

yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran 

bahwa perusahaan tersebut. 

Wasis, 2002 menyatakan bahwa rentabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang dapat 

dibedakan menjadi rentabilitas modal sendiri dan rentabilitas 

perusahaan. Rentabilitas modal ekonomi dapat dihitung 

dengan laba yang disediakan pemilik (laba bersih) berbanding 

modal sendiri dikalikan 100 %, sedangkan rentabilitas usaha 

dapat dihitung dengan cara membandingkan laba perusahaan 

dengan modal total modal dan dikalikan 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 (Abidin, 2008) Penentuan 
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rentabilitas berguna untuk mengetahui hasil modal yang 

diputar dalam suatu usaha. 

 

 

 


