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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha pemeliharaan sapi potong secara industri pada 

akhir-akhir ini semakin berkembang. Hal ini ditandai dengan 

semakin banyaknya usaha pemeliharaan sapi. Perkembangan 

usaha penggemukan sapi potong didorong oleh semakin 

meningkatnya permintaan daging dari tahun ke tahun, 

sementara pemenuhan akan kebutuhan daging selalu kurang. 

Populasi sapi potong pada tahun 2007 yaitu 11.514.871 ekor 

dengan produksi daging sapi 339.479,59 ton per tahun, 

sedangkan konsumsi daging 1.340.493,00 ton per tahun. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah 

sapi dengan tujuan agar kebutuhan daging dapat terpenuhi, 

antara lain dengan tatalaksana penggemukkan dan pembibitan 

yang meliputi pemilihan bakalan, calon induk, pemberian 

pakan dan minum, perkandangan, sanitasi dan kesehatan, serta 

pengolahan limbah (Daniel, 2002). 

Usaha penggemukan dan pemeliharaan sapi betina 

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi 

daging dan pupulasi sapi di dalam negeri. Pada usaha 

pemeliharaan sapi dalam skala industri sudah diterapkan 

manajemen pemeliharaan yang memperhatikan faktor-faktor 

peningkatan produksi dan populasi sapi potong di Indonesia 

dengan tetap menitikberatkan pada efisensi usaha. 

Manajemen    usaha    penggemukan    dan 

pemeliharaan sapi potong jantan maupun betina yang 

tertangani dengan baik akan menjadi sarana untuk 

menghasilkan daging dan bibit serta meningkatkan efisiensi 

reproduksi sehingga keuntungan peternak bisa optimal. Usaha 
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peternakan saat ini menunjukan prospek yang sangat cerah dan 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan 

ekonomi peternakan. Perkembangan usaha peternakan 

khususnya sapi potong didorong oleh permintaan daging yang 

terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. 

Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti 

peningkatan  penghasilan  per  kapita  menjadikan masyarakat 

semakin menyadari arti gizi, hal ini membuat pergeseran pola 

makan masyarakat dari mengkonsumsi karbohidrat ke protein 

(hewani) berupa daging, telur, dan susu. Namun peningkatan 

tersebut belum diimbangi dengan penambahan produksi yang 

memadai. Menurut statistik peternakan, permintaan daging 

selama periode tahun 2000 - 2006 meningkat terus. 

Peningkatan tersebut rata-rata 7,24% per tahun, sedangkan 

kemampuan produksi daging dalam negeri untuk memenuhi 

permintaan daging rata-rata 91,96% per tahun. Kekurangan 

produksi daging dalam negeri untuk memenuhi permintaan 

daging dilakukan dengan jalan mengimpor dalam bentuk 

ternak hidup dan karkas terutama dari Australia dan Selandia 

Baru, masih adanya impor  daging  ini  menunjukan  betapa  

masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan produksi 

daging dalam negeri (Siregar, 2008). Populasi sapi potong di 

Indonesia pada tahun 2008 mencapai 12.256.604 ekor, dari 

jumlah tersebut sebanyak 3.394.089 ekor diantaranya (27,6%) 

terdapat di Provinsi Jawa Timur (Dinas peternakan dan 

kesehatan hewan, 2009). Populasi sapi potong di Kabupaten 

Malang pada tahun 2008 mencapai 115.958 ekor (Dinas 

Peternakan Provinsi Jawa Timur, 2009). Populasi sapi potong 

di Kabupaten Malang bukan terbanyak di Jawa Timur, akan 

tetapi menunjukan peluang yang besar bagi peningkatan 

daging sapi dalam acuan swasembada daging. 
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Seorang pengusaha peternak atau petani dalam 

melakukan usaha pertanian akan selalu berfikir bagaimana 

mengalokasikan input seefisien mungkin untuk memperoleh 

hasil yang maksimal (Daniel, 2002). Usaha sapi potong 

dimaksudkan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. 

Suatu usaha dikatakan memperoleh laba jika jumlah 

penerimaan yang diperoleh lebih besar daripada total 

pengeluaran. Sebaliknya jika perolehan penerimaan lebih 

rendah daripada pengeluaran berarti usaha tersebut mengalami 

kerugian sehingga kondisi usaha seperti itu tidak layak 

dipertahankan. 

Peternakan sapi potong UD.Tepak Farm di Desa 

Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang merupakan 

usaha peternakan sapi potong dan sapi perah yang pola 

pemeliharaannya sederhana. Peternakan di UD. Tepak Farm 

kebanyakan sapi potong dari pada sapi perah dikarenakan 

usaha sapi potong saat ini sangat menguntungkan karena harga 

daging sapi melambung tinggi. Oleh karena itu penelitian ini 

memilih lokasi di UD.Tepak Farm desa Jabung Kecamatan 

Jabung sebagai obyek penelitian karena tempat tersebut belum 

dilakukan penelitian tentang analisa ekonomi usaha 

peternakan sapi potong yang merupakan bagian terpenting dari 

model pengembangan usaha peternakan sapi potong di 

Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam rangka untuk mencari suatu kebenaran tentang 

usaha peternakan sapi potong yang terperinci dan dapat 

dijalankan sebagai usaha yang layak maka perlu dikakukan 

analisis terhadap ekonomi usaha peternakan sapi potong di UD 

Tepak Farm sehingga dapat diketahui beberapa permasalahan 
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yang diangkat diantaranya : 

  

a. Berapa besar pendapatan usaha sapi potong UD Tepak 

Farm desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. 

b. Berapa besar kelayakan usaha sapi potong UD Tepak 

Farm desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Malang 

dilihat dari tingkat Rentabilitas usaha peternakan sapi 

potong. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah 

ditetapkan, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui pendapatan UD Tepak Farm selama satu 

tahun. 

b. Mengetahui rentabilitas usaha UD Tepak Farm selama 

satu tahun 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian selain berguna untuk menambah 

pengetahuan bagi peneliti diharapkan penelitian ini berguna 

sebagai : 

a. Memberikan masukan kepada pemilik usaha sapi 

potong UD Tepak Farm desa Jabung Kecamatan Jabung 

Kabupaten Malang sebagai bahan evaluasi untuk 

mengetahui analisis ekonomi usaha penggemukan sapi 

potong dan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan usaha. 

b. Bahan acuan bagi peneliti yang akan melakukan 

penelitian dengan masalah yang sama. 
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1.5 Kerangka Konsep Penelitian 

Penentuan usaha peternakan sapi potong dikatakan 

baik dalam proses ekonomi apabila perincian biaya ekonomi 

sangat terperinci, mengacu pada pola usaha peternakan sapi 

potong skala kecil (rakyat) hanya sebagai sampingan belaka 

dengan pekerjaan utamanya adalah petani, usaha 

penggemukan sapi potong merupakan usaha pemelihaan 

hewan yang harus betul diperhatikan dari pakan, kandang dan 

kesehatan. Ternak ini juga bisa mati, karena stress ataupun 

terkena penyakit, sehingga diperlukan kesiapan mental tentang 

resiko usaha ini dan tidak hanya memikirkan keuntungan. 

Modal adalah sejumlah uang atau barang yang dikeluarkan 

untuk kegiatan-kegiatan pemeliharaan ternak diharapkan dapat 

menghasilkan ternak sesuai dengan keinginan sehingga dapat 

memberikan keuntungan. Modal yang harus dalam usaha ini 

tidak hanya uang dan barang saja tetapi juga pengetahuan 

tentang pemeliharaan ternak dan pemasaran. 

Pengelolaan usaha sapi potong di UD Tepak Farm 

memperoleh penerimaan dan mengeluarkan biaya produksi. 

Penerimaan yang diperoleh berasal dari penjualan sapi, 

penjualan karung bekas pakan, pupuk, kulit sapi. Sedangkan 

biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternak untuk 

memelihara sapi potong meliputi biaya untuk ternak itu sendiri 

antara lain : pakan, lahan sebagai kandang, pembelian 

peralatan, dan tenaga kerja. Penerimaan dan biaya produksi 

sangat mempengaruhi pendapatan maksimal salah satunya bisa 

didapatkan melalui skala usaha yang besar diharapkan dapat 

mengurangi biaya produksi yang lebih baik sehingga 

diperlukan analisa usaha dalam memperoleh pendapatan atau 

keuntungan. 

 



6 
 

Rentabilitas usaha digunakan untuk mengetahui 

kemampuan skala usaha untuk menghasilkan pendapatan atau 

keuntungan. Manajemen pemeliharaan meliputi : pemilihan 

bibit sapi, pakan dan minum, kandang, kesehatan, pemasaran, 

sedangkan untuk manajemen keuangan berupa: kas, laporan 

penjualan, rugi dan laba. Oleh karena itu usaha peternakan 

sapi potong harusnya dilakukan pembenahan-pembenahan 

secara konstruktif, sehingga perlu dilakukan analisa ekonomi 

usaha peternakan dengan lokasi UD Tepak Farm dengan 

maksud dan tujuan sebagai sumber referensi bagi peternak 

untuk mengembangkan usaha peternakan sapi potong.  
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 Gambar 1. Skema Konsep Penelitian 


