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ABSTRACT 

 

 

Research was conducted at”Hadi Putra”  Ngijo village Karangploso district 

Malang regency. The purpose of study to determine profitability of fattening beef cattle 

farming. Respondent was “ Hadi Putra” beef cattle enterprise that owned 131 head, 162 

head and 184 head on the year 2012, 2013 and 2014. Primary and secondary data were 

obtained from 1st December 2014 to 1
st 

January 2015. Descriptive analysis applied 

economic equation, including production cost, reveue, profit Gross Profit Margin 

(GPM), Net Profit Margin (NPM), Turn Assets Turnover (TAT), Return On Investment 

(ROI), and Return On Equity (ROE). Results showed that this farming indicated a 

feasible feedlot enterprise based on the NPM of 14.87%; 15.56%; 18.86%; ROI of 

15.28%; 16.50%; 21.24%, however it was infeasible beef cattle farming in regard to 

GPM of 16.53 %; 17.29%; 20.95 %, TAT of 1.02 %; 1.06%; 1.12%; ROE of 13.46%; 

17.43%; 25.14% on the year of 2012, 2013, and 2014, respectively. 
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Ringkasan 

Usaha penggemukan dan pemeliharaan sapi potong 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. Peternak perlu mengetahui 

analisis profitabilitas secara terperinci sebagai acuan dalam mengembangkan usaha 

yang lebih baik. Penelitian dilaksanakan di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang pada tanggal 15 November 2014 – 15 Desember 2014. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan mengolah modal perusahaan 

melalui nilai profitabilitas. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara untuk mendapatkan data primer 

dan data sekunder selama 3 tahun dari tahun 2012 sampai 2014. Jumlah populasi sapi 

potong pada  tahun 2012 sampai 2014 adalah 131 ekor, 162 ekor, dan 184 ekor. Data 

yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan rumus – 

rumus ekonomi yang meliputi Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Total Assets 

Turnover, Return on Investment dan Return on Equity. Hasil penelitian di peternakan 

sapi potong UD Hadi Putra di Desa Ngijo Kecamata Karangploso Kabupaten Malang 

menunjukkan bahwa Nilai profitabilitas selama tahun 2012 hingga 2014 untuk Gross 

Profit Margin sebesar 16,53 %; 17,29%; 20,95 %, Net Profit Margin sebesar 14,87%; 

15,56%; 18,86%, Total Assets Turnover sebesar 1,02 %; 1,06%; 1,12%, Return on 

Investment sebesar 15,28%; 16,50%; 21,24%,  Return on Equity  13,46%; 17,43%, 

25,14%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan sapi 



potong UD Hadi Putra Usaha peternakan UD Hadi Putra menguntungkan berdasakan. 

Total modal usaha per ekor pada tahun 2012 sampai 2014 adalah Rp9.217.023,-, 

Rp9.142.650,-, Rp9.158.167,-. Biaya produksi per ekor pada tahun 2012 sampai 2014 

adalah Rp9.233.507,-, Rp9.149.997,-, Rp9.163.908,-. Penerimaan pada tahun 2012 

sampai 2014 adalah Rp1.448.140.000,-, Rp1.792.200.000,-, Rp2.133.220.000,-. 

Hasil profitabilitas pada usaha penggemukan sapi potong UD Hadi Putra selama 

tahun 2012 hingga 2014 untuk Net Profit Margin sebesar 14,87%; 15,56%; 18,86% 

rata-rata16,13% lebih dari standart industri sebesar 5,7%;, dan Return on Investment 

sebesar 15,28%; 16,50%; 21,24% rata rata 17,6 % lebih besar dari standart industri 

sebesar 7,8%. Gross Profit Margin sebesar 16,53 %; 17,29%; 20,95 % rata-rata 18,26 % 

lebih kecil dari standart industri 26,6%. Total Assets Turnover sebesar 1,02 %; 1,06%; 

1,12% rata-rata 1,06 kali lebih kecil dari standart industri sebesar 1,8 kali. %;  Return on 

Equity  13,46%; 17,43%, 25,14% rata rata 18,67% lebih besar dari standart industri 

sebesar 14,04%. Peternakan UD Hadi Putra disarankan untuk lebih memperhatikan tata 

laksana pemeliharaan agar efisiensi biaya produksi optimal dan peternak harus 

mengikuti informasi pasar karena untuk menentukan langkah – langkah yang berkaitan 

dengan keputusan usaha. Peningkatkan nilai profitabilitas yaitu dengan cara 

meningkatkan volume penjualan dan meminimalkan biaya produksi yang dikeluarkan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Ternak sapi potong sebagai salah satu sumber protein berupa daging, 

produktivitasnya masih sangat memprihatinkan karena volumenya masih jauh dari 

target yang diperlukan konsumen. Permasalahan ini disebabkan oleh produksi daging 

masih rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan volume produksi daging masih 

rendah antara lain populasi dan produksi rendah (Sugeng, 2014). 

Usaha pemeliharaan sapi potong secara industri pada akhir-akhir ini semakin 

berkembang. 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 2014 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, 2014). 

Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian pembangunan sektor 

pertanian yang diarahkan untuk mengembangkan sub sektor peternakan yang maju dan 

efisien. Sub sektor peternakan diharapkan terus meningkatkan peranannya dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar manusia, terutama yang terkait dengan kebutuhan nutrisi 

hewani, sebagai penghasil pangan protein hewani yang bernilai gizi tinggi disamping 

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperluas kesempatan 

kerja dan meningkatkan pendapatan petani ternak. 

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 sehingga keuntungan peternak bisa optimal. Usaha 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 

ketahun. 

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 dengan mengimpor dalam bentuk ternak 

hidup 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, 

2014). Populasi sapi potong di Kabupaten Malang pada tahun 2008 mencapai 115.958 

ekor (Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, 2014). 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. 

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. 

Usaha ternak sapi potong di Indonesia sebagian besar masih merupakan usaha 

peternakan rakyat yang dipelihara secara tradisional terintegrasi tanaman pangan. 



Pemeliharaannya dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pemeliharaan sebagai 

pembibitan dan pemeliharaan sapi bakalan untuk digemukan. Widiyaningrum (2005), 

menyatakan bahwa ciri-ciri pemeliharaan dengan pola tradisional yaitu kandang dekat 

bahkan menyatu dengan rumah, dan produktivitas rendah. Sudarmono (2008), 

menyatakan bahwa ternak potong merupakan salah satu penghasil daging yang memiliki 

nilai ekonomi tinggi dan penting artinya di dalam kehidupan masyarakat. 

Kebutuhan daging sapi didalam negeri belum mampu dicukupi oleh peternak di 

Indonesia sebagai produsen lokal. Produksi daging sapi di Indonesia hingga tahun 2012 

mencapai 485330 ton, sedangkan Populasi Sapi Potong di Indonesia hingga tahun 2012 

hanya mencapai 14.824.370 ekor (Departemen Pertanian, 2012). Kondisi ini 

menyebabkan Indonesia melakukan impor daging sapi maupun ternak sapi. Selain itu 

banyak terjadi pemotongan ternak betina produktif untuk memenuhi tingginya 

permintaan daging sapi, yang akhimya dapat menyebabkan populasi ternak sapi betina 

produktif menurun, oleh karena itu peningkatan populasi sapi potong perlu dilakukan. 

Penurunan produktivitas sapi potong perlu diantisipasi melalui pengembangan 

usaha peternakan sapi, karena usaha sapi  potong yang  memiliki  produktivitas tinggi 

akan menghasilkan  keuntungan  yang tinggi.  Kemajuan dan perkembangan usaha 

peternakan sapi potong perlu dilakukan analisa terhadap kondisi keuangan, salah 

satunya dengan menggunakan analisa profitabilitas untuk melihat keuntungan yang 

dihasilkan dalam setiap periode. Analisa profitabilitas sangat penting untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan dan usaha peternakan sapi potong agar pihak manajemen dapat 

mengetahui apakah manajemen sudah efisien atau belum sehingga dapat dilihat tingkat 

keberhasilan usaha peternakan tersebut. Analisa profitabilitas juga dapat digunakan 

untuk mengetahui produktifitas yang diperoleh usaha peternakan setiap tahunnya. Data 

dan informasi tentang keuntungan, penjualan, dan total modal dapat digunakan untuk 

mengetahui pengembangan modal atas penjualan, pengembangan modal atas 

keuntungan, margin laba bersih, dan margin laba kotor. Analisis profitabilitas 

diperlukan untuk menilai besar kecilnya produktifitas usaha sebuah perusahaan. 

Penilaian profitabilitas ini menggunakan beberapa kriteria antara lain: Gross Profit 

Margin, Net Profit Margin, Total Assets Turnover, Return on Investment dan Return on 

Equity. 

 UD “Hadi Putra” berada di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang belum pernah menghitung keuntungan bersih yang diperoleh, hanya 



beranggapan bahwa usaha yang  dijalankan  memperoleh  keuntungan   tanpa 

menghitung aset yang digunakan dalam usaha penggemukan sapi potong sehingga nilai 

investasi sangat besar, dan selama ini   belum   pernah    dianalisis   menggunakan 

analisa profitabilitas. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan kajian  

tentang  analisis  profitabilitas  untuk memberikan tingkat gambaran keuntungan UD 

“Hadi Putra”, yaitu semakin tinggi nilai rasio profitabilitas berarti manajemen usaha 

semakin bagus dan berhasil karena pendapatan usaha semakin besar. 

 

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 

dilakukan analisis terhadap nilai profitabilitas usaha peternakan sapi potong di UD Hadi 

Putra sehingga dapat diketahui beberapa permasalahan yang diangkat diantaranya : 

1) Gross profit margin 

2) Net profit margin 

 3) Total asset turnover 

 4) Return on Investment 

 5) Return on Equity. 

 

 

1.3 Tujuan 

 

Tujuan dari rumusan masalah tersebut  dapat diketahui bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui beberapa aspek ekonomi yang meliputi total modal, penerimaan, 

biaya produksi, dan keuntungan untuk mengetahui kinerja menejeman usaha 

peternakan sapi potong UD Hadi Putra. 

2. Mengetahui  profitabilitas yang meliputi :  

a. Gross profit margin (GPM) 

b. Net profit margin (NPM) 

c. Total asset turnover (TAT) 

d.  Return on Investment (ROI), dan 

e. Return on Equity (ROE) 

 



1.4 Kegunaan 

 

Kegunaan penelitian selain berguna untuk menambah pengetahuan bagi peneliti 

diharapkan penelitian ini berguna sebagai: 

a. Memberikan masukan kepada pemilik usaha sapi potong UD Hadi Putra 

Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang sebagai bahan 

evaluasi untuk mengetahui analisis profitabilitas usaha penggemukan sapi 

potong dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan usaha. 

b. Bahan acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan masalah 

yang sama. 

 



1.5 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 Usaha peternakan mendapatkan keuntungan dan penjualan produk yang 

dikurangi dengan semua biaya produksi yang dikeluarkan. Besarnya biaya produksi, 

nilai penjualan, dan modal akan berpengaruh pada besarnya keuntungan yang 

didapatkan. Tingkat kemampuan usaha peternakan dalam mendapatkan keuntungan 

dapat diketahui dengan analisis profitabilitas sebagai salah satu alat analisis dalam 

manajemen keuangan. Analisis profitabilitas memberikan informasi pada perusahaan 

tentang tingkat efisiensi usaha dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan keuntungan (Kariyasa, K. 2005). 

 Pengukuran tingkat profitabilitas dapat dilaksanakan dengan menggunakan 

beberapa cara, dimana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume 

penjualan, total modal, dan modal sendiri (Syamsuddin, 2000). Hasil analisis 

profitabilitas akan memberikan gambaran bagaimana sebuah usaha dalam mendapatkan 

keuntungan dan keuntungan setelah pajak dari hasil penjualan produknya, nilai 

penjualan dan keuntungan setelah pajak dari total modal yang telah diinvestasikan, 

dengan gambaran tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi peternak dalam 

perencanaan usahanya. Penilaian ini didasarkan atas analisa profitabilitas selama 3 

tahun yaitu pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Perhitungan untuk mengatahui tingkat 

profitabilitas yang diperoleh usaha penggemukan sapi potong UD Hadi Putra 

menggunakan ramus rasio profitabilitas yang meliputi: Gross Profit Margin (GPM), Net 

Profit Margin (NPM), Total Asset Turnover (TAT), Return on Investment (ROI) dan 

Return on Equity (ROE). Secara ringkas alur kerangka konsep penelitian dalam 

penelitian dapat digambarkan seperti pada Gambar 1. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu 

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. Biaya produksi dibedakan menjadi biaya 

tetap 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. (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.  

Penerimaan total yaitu jumlah seluruh penerimaan dari penjualan. Total penerimaan 

adalah hasil perkalian dari jumlah unit yang terjual (Noor,2008) 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. 

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 (Kariyasa, K. 2005). 

 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 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 (Noor,2008) 

 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 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 (Noor,2008) 

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 (Rangkuti 

2011) 

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 (Noor,2008) 

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 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 (Noor,2008) 



 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Modal 

 Modal merupakan bagian dari perusahaan yang penting untuk diperhatikan agar 

nantinya dapat berkembang sesuai tujuan yang direncanakan. Modal adalah barang atau 

uang yang bersama-sama dengan faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan 

barang-barang baru. Soekartawi (2002) menambahkan bahwa modal adalah barang atau 

uang yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja digunakan untuk 

menghasilkan barang-barang baru yang dalam hal ini adalah hasil pertanian. 

Pembentukan modal bertujuan untuk menunjang pembentukan modal lebih lanjut dan 

meningkatkan produksi serta pendapatan usaha. 

 Modal pada usaha tani antara lain tanah, bangunan-bangunan, alat-alat pertanian, 

ternak, bahan-bahan pertanian, uang tunai, dan lain-lain. Modal tersebut berdasarkan 

sifatnya dibedakan menjadi dua macam yaitu, modal tetap dan modal tidak tetap. Modal 

tetap adalah modal yang tidak habis dipakai dalam satu periode produksi, modal ini 

butuh pemeliharaan agar tetap berdaya guna dalam jangka waktu lama dan akan 

mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktu, misalnya bangunan. Modal tidak 

tetap adalah modal yang habis dipakai dalam satu periode produksi, misalnya: uang 

tunai dan ternak (Soekartawi 2002). Suatu modal dapat dinyatakan menjadi modal tetap 

dan modal tidak tetap berdasarkan fungsi modal tersebut dalam perusahaan yang 

bersangkutan. Perbedaan fungsional antara modal tetap dan modal tidak tetap adalah: 

1. Jumlah modal tidak tetap lebih mudah diperbesar atau diperkecil sesuai dengan 

kebutuhannya sedangkan modal tetap sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau 

diperkecil. 

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

berubah sesuai dengan kebutuhan sedangkan modal tetap susunannya relatif 

tetap tidak segera mengalami perubahan (Riyanto, 2001). 

 

  

Sumber modal dapat dibagi menjadi tiga yaitu: modal sendiri (equity capital), modal 

pinjaman (kredit), modal yang merupakan pemberian atau warisan yang kedudukannya 

diantara modal sendiri dan modal pinjaman karena ditambahkan dari luar dan tidak 

menimbulkan kewajiban tertentu bagi pemiliknya. Modal yang produktif adalah modal 

yang menyumbang hasil total sebanyak biayanya (Riyanto, 2001). 

 



2.2.2 Biaya Produksi 

 Biaya didefinisikan sebagai manfaat (benefit) yang dikorbankan dalam rangka 

memperoleh barang dan jasa (Kusnadi, 2002). Biaya  produksi  merupakan   

sebagiankeseluruhan faktor produksi yang dikorbankan dalam proses produksi untuk 

menghasilkan produk. Dalam kegiatan perusahaan, biaya produksi sering disebut 

ongkos produksi atau dengan pengertian lain biaya produksi adalah keseluruhan biaya 

yang dikorbankan untuk menghasilkan produk hingga produk itu sampai di pasar, atau 

sampai ke tangan konsumen (Widjajanta, 2007). Biaya produksi menurut (Riyanto, 

2001) adalah biaya yang dikeluarkan oleh seorang petani dalam proses produksi serta 

membawanya menjadi produk termasuk didalamnya barang yang dibeli dan jasa yang 

dibayar di dalam maupun di luar usaha tani. 

 Biaya biaya dapat digolongkan menjadi biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak 

tetap (variable cost).Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah 

walaupun terjadi perubahan volume produksi. Biaya tetap dalam usaha peternakan 

antara lain bunga modal, penyusutan dan asuransi. Biaya variabel (variable cost) adalah 

biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi yang 

dilaksanakan. Biaya variabel dalam bidang peternakan meliputi biaya pakan, kesehatan, 

pembelian ternak, upah tenaga kerja dan bahan bakar (Riyanto, 2001). 

 Nirwana (2003) menyatakan bahwa penam bahan dari keseluruhan biaya tetap 

dan biaya variabel adalah biaya total (total cost) atau dapat diperoleh dari ramus: 

 TC = FC + VC  

 

Keterangan : 

 TC - Total Biaya (Total Cost)  

 FC = Biaya Tetap (Fixed Cost)  

 VC = Biaya Variabel (Variable Cost) 

 

Penentuan harga maksimum, peternak biasanya menetapkan biaya produksi per 

kilogram bobot hidup ternak sapi potong. Biaya produksi rata-rata yaitu biaya produksi 

total dibagi dengan jumlah produksi (Riyanto, 2001). 

 

2.2.3 Penerimaan 

 Penerimaan (revenue) adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan output, 

total penerimaan merupakan hasil perkalian antara out put dengan harga jual produksi 

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

perkalian antara produksi yang diperoleh dari harga jual penerimaan dapat dimaksudkan 



sebagai pendapatan kotor usaha, sebab belum dikurangi dengan keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan selama proses produksi yang berlangsung. 

 Pengertian penerimaan dalam usaha tani adalah suatu barang yang berbentuk 

fisik atau hasil yang ditukarkan dengan sejumlah uang atau harga.Hasil yang masih 

berbentuk fisik dapat berupa barang baik untuk dijual, diberikan sebagai upah, disimpan 

maupun untuk dikonsumsi. Hasil fisik itu dapat dikatakan sebagai penerimaan apabila 

produksi secara fisik itu ditukarkan dengan sejumlah uang atau harga. Penerimaan tunai 

usaha tani adalah nilai uang yang diterima dari penjualan produk usaha tani yang 

diproduksi. Pengeluaran tunai usaha tani merupakan sejumlah uang yang dibayarkan 

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

 Penerimaan dari usaha penggemukan sapi berupa penjualan sapi yang telah 

digemukkan dan dari kotoran sapi berupa pupuk kandang. Namun, penerimaan dari 

pupuk kandang  itu  kadang-kadang  tidak  dimasukkan sebagai penerimaan langsung 

karena belum seluruh pupuk kandang yang dihasilkan oleh para peternak mempunyai 

nilai jual yang ekonomis. Usaha penggemukan sapi yang mempunyai tujuan utama 

menjual sapi yang telah digemukkan, besarnya penerimaan akan sangat tergantung pada 

pertambahan bobot badan sapi yang dicapai selama proses penggemukan dan harga per 

kilogram bobot badan hidup. Dinyatakan dalam satuan harga per kilogram bobot badan 

hidup karena pada umumnya para peternak yang mengusahakan penggemukan sapi, 

menjual sapi-sapinya yang sudah digemukkan kepada pedagang ternak dengan harga 

yang didasarkan pada bobot badan hidup (Siregar, 2008). 

 

  



2.2.4 Keuntungan 

 Keuntungan merupakan hasil dari pengurangan penerimaan dengan biaya 

produksi (biaya untuk menghasilkan keuntungan).Pendapatan pengelola adalah 

pendapatan yang diterima oleh pengelola yaitu hasil pengurangan dari total penerimaan 

(total revenue) dengan total biaya (total cost). Usaha dikatakan menguntungkan apabila 

total penerimaan lebih besar dari pada total biaya dan dikatakan rugi bila sebaliknya 

(Riyanto, 2001). Apabila besar penerimaan dan biaya produksi telah diketahui maka 

dapatlah dihitung besarnya keuntungan yang diperoleh dalam usaha penggemuka sapi. 

Besarnya keuntungan yang diperoleh seialu berubah-ubah dari tahun ke tahun sejalan 

dengan terjadinya perubahan harga sarana produksi maupun harga penjualan sapi yang 

digemukkan (Siregar,2008). 

 Keuntungan  usaha khususnya  usaha  peternakan merupakan bagian yang sangat 

diperhitungkan karena dari banyaknya keuntungan inilah seorang pengusaha termotivasi 

untuk lebih mengembangkan usaha peternakannya. Laba adalah jumlah rupiah yang 

didapat dari pendapatan bersih suatu usaha (Prawirokusumo, 1990). Besar kecilnya laba 

yang diperoleh dipengaruhi juga oleh besar kecilnya modal usaha yang ditanamkan. 

Semakin besar modal usaha semakin besar pula laba yang didapatkan dan sebaliknya. 

Jumlah keuntungan yang diperoleh dapat dijadikan ukuran keberhasilan dalam 

mengelola usaha atas modal yang ditanamkan. 

 



2.2.5 Analisis Profitabilitas 

 Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja 

manajemen, tingkat,profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan. Pant 

investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan dan meningkatkan laba, hal ini merupakan daya tank bagi investor dalam 

melakukan jual beli saham, oleh karena itu manajemen hams mampu memenuhi target 

yang telah ditetapkan. Sugiyarso (2005) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total 

aktiva maupun modal sendiri. Dari definisi ini terlihat jelas bahwa sasaran yang akan 

dicari adalah laba perusahaan. Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas antara lain: 

2.2.5.1. Gross Profit Margin 

 Gross Profit Margin merupakan perimbangan antara keuntungan (gross profit) 

yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang 

sama. Gross profit margin  yang  dikurangi dengan angka 100% menunjukkan jumlah 

yang tersisa untuk menutup biaya operasi dan keuntungan setelah pajak (Munawir, 

2004). Rasio ini mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksi, 

mengindikasi kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. Formuiasi dari 

gross profit margin adalah sebagai berikut: 

Gross Profit Margin = 
          

                 
        

 

 2.2.5.2. Net Profit Margin 

 Net profit margin adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah 

memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Net profit margin 

menggambarkan secara relatif efisiensi perusahaan setelah memperhatikan semua 

pengeluaran biaya dan pajak pendapatan, tetapi tidak termasuk beban-beban biaya luar 

biasa. Net profit margin yang berada diatas rata-rata industri (yaitu 2,7%) menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut relatif lebih menguntungkan dari perusahaan-perusahaan 

sejenis di dalam industri yang bersangkutan (Home, 1983). Formuiasi dari net profit 

margin adalah sebagai berikut: 

Net Profit Margin = 
           

                 
        

 



2.2.5.3. Total Assets Turnoever (TAT) 

 Total assets turnover merupakan ratio antara jumlah modal (operating assets) 

yang digunakan dalam operasi dengan penjualan yang diperoleh selama periode tersebut 

Rasio ini dapat menjadi ukuran sampai seberapa jauh modalini telah digunakan dalam 

kegiatan perusahaan atau menunjukkan telah berapa kali operating assets berputar 

dalam suatu periode tertentu. Trend angka ratio yang semakin naik menunjukkan bahwa 

perusahaan semakin efisien dalam menggunakan modalnya (Munawir, 2004). Formuiasi 

dari Total Assets Turnover (TAT) adalah sebagai berikut: 

Total Assets Turnover = 
         

            
        

 

2.2.5.4. Return on Investment 

 Return on investment merupakan analisa yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dengan dana keseluruhan yang ditanamkan dalam modal yang 

digunakan untuk operasi perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Usaha untuk 

memperbesar ROI dengan memperbesar profit margin adalah bersangkutan dengan 

usaha untuk memperbesar efisiensi pada sektor produksi, penjualan daa administrasi 

(Munawir, 2004). Sutrisno (2007) menambahkan bahwa Return on Investment (ROI) 

merupakan kemampuan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang 

dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio adalah laba bersih setelah 

pajak. Formulasi dari Return on Investment (ROI) adalah sebagai berikut: 

Return on Investment = 
           

            
        

 

2.2.5.5. Return on Equity (ROE) 

 Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba 

bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini   menunjukkan daya untuk 

menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham.Semakin 

tinggi rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian 

pula sebalikya. Return On Equity (ROE) yang tinggi akan dapat mendorong penerimaan 

perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. Hal ini 

akan mempengaruhi minat para investor untuk melakukan transaksi jual beli saham, 

sehingga akan meningkatkan volume penjualan saham perusahaan tersebut. Dengan 

kata lain tingkat Return On Equity (ROE) akan memberikan pengaruh terhadap volume 



penjualan saham perusahaan. Formulasi yang digunakan untuk menghitung Return On 

Equity (ROE) yakni sebagai berikut (Horne, 2005) : 

Return on Equity (ROE) = 
           

              
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

 Penelitian dilaksanakan pada usaha peternakan sapi potong UD Hadi Putra yang 

berada di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang,  selama satu bulan 

mulai 15 November hingga 15 Desember 2014. Penentuan lokasi dilakukan dengan 

sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan bahwa tempat ini merupakan salah 

satu sentra penggemukan sapi potong di Kabupaten Karangploso. Ternak yang 

dikembangkan adalah usaha ternak sapi potong dengan rata pertahunnya sejumlah 160 

ekor dan sapi perah dengan jumlah 2 ekor pada tahun 2013 yang mampu berkembang 

dengan prosedur administrasi yang mendukung penuh pelaksanaan penelitian dan 

mempunyai recording relatif lengkap yang sebelumnya belum pernah dievaluasi dengan 

menggunakan analisis profitabilitas.  

 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah studi kasus atau 

case study method, yakni suatu metode yang mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang dari suatu keadaan sekarang (Suryabrata, 1989). Pemilihan lokasi dilakukan 

secara purposive, yaitu pemilihan lokasi secara sengaja yang didasarkan pada tujuan 

tertentu yaitu jumlah kepemilikan ternak sapi potong lebih dari 100 ekor. Pemilihan 

lokasi yang dilakukan secara sengaja dimaksudkan untuk mendapatkan tujuan dari 

penelitian yaitu mengetahui profitabilitas usaha. 

 

3.3 Analisis Data 

 Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara langsung kepada pemilik usaha peternakan sapi potong 

yang bersangkutan dan data skunder diperoleh melalui catatan harian peternak. Data 

yang didapatkan kemudian dianalisis, dihitung dan dibandingkan untuk mengetahui 

besarnya keuntungan atau pendapatan selama kurun waktu 2011-2013 dengan ramus 

yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun ramus yang digunakan 

yaitu : 

  



1) Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan 

oleh peternak, dengan rumus adalah : 

          π = TR – TC 

          keterangan : 

π = income / pendapatan ( penjualan sapi potong ) 

TC   = total cost / total biaya ( penggemukan sapi potong) 

TR   = total revenue / penerimaan tetap ( penjualan sapi potong ) 

(Soekartawi, 2002). 

 

2) Total Biaya (O), untuk mengetahui total biaya pemeliharaan selama satu tahun. 

 

Rumus: O = TFC + TVC 

 

Keterangan : 

O     = biaya  pemeliharaan   selama  satu  tahun (Rp/tahun) 

TFC = Total biaya tetap (Rp/tahun) 

TVC = Total biaya variabel (Rp/tahun) 

 

3) Profitabilitas 

 Perhitungan profitabilitas dengan mengunakan rumus (Munawir, 2004): 

 

a. Gross Profit Margin = 
                          

                 
        

b. Net Profit Margin = 
                         

                 
        

c. Total Assets Turnover = 
         

            
        

d. Return on Investment = 
                         

            
        

e. Return on Equity (ROE) = 
                         

              
        

 

 

 

  



 

3.4 Batasan Istilah 

 

a) Modal usaha adalah total modal tetap di tambah dengan modal kerja. 

b) Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai dalam satu periode produksi. 

c) Modal tidak tetap/kerja adalah modal yang habis dipakai dalam satu     periode. 

d) Biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang digunakan untuk kelangsungan 

usaha. 

e) Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun 

terjadi perubahan volume produksi yang dilaksanakan, seperti biaya penyusutan 

kandang, penyusutan peralatan kandang dan pajak, 

f) Biaya variabel (variabel cost) adalah biaya yang selalu berubah sesuai dengan 

perubahan volume produksi yang dilaksanakan, seperti pembelian ternak, pakan 

dan biaya kesehatan ternak. 

g) Penerimaan adalah perkalian antara total produksi yang diperoleh dengan harga 

jual yang berlaku. 

h) Keuntungan merupakan selisih antara total penerimaan dengan total biaya 

produksi. 

i) Analisis profitabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan usaha dalammendapatkan keuntungan. 

 

  



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Usaha Peternakan UD “ Hadi Putra “ 

 

Lokasi peternakan berada di Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso Kabupaten 

Malang, secara umum kondisi lokasi peternakan mempunyai suhu optimum 23 
o
C – 29 

o
C, mempunyai kelembapan 68 %. Keadaan suhu yang demikian sesuai untuk 

pemeliharaan ternak sapi potong (Abidin, 2008) menyatakan bahwa sapi potong dapat 

tumbuh secara optimum didaerah yang bekisar 10 – 27 º C dengan curah hujan 800 - 

1500 mm/ tahun dan kelembapan 60 – 80 %. Peternakan sapi potong UD “ Hadi Putra“ 

didirikan diatas area peternakan seluas 2 hektar 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 “Hadi Putra“ berbatas dengan lahan pertanian dan 

pemkiman penduduk dengan jarak sekitar 15 meter. 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 100 meter dari 

jalan raya utama Karang Ploso-Singosari dan Karang Ploso-Batu, sehingga 

memudahkan dalam proses 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. 

Profil usaha dagang peternakan sapi dan kambing UD “Hadi Putra“ ini 

merupakan usaha dagang yang sudah lama berdiri tidak hanya peternakan sapi potong 

tetapi ada juga peternakan kambing, peternakan sapi perah akan tetapi saya fokuskan 



pada penggemukan sapi potong yang ada di UD “Hadi Putra“. Nama pemilik dari Usaha 

Dagang Hadi Putra ini adalah Bapak Drs. Hadi Sriwiono, MM yang beralamat di desa 

Ngijo Kecamatan Karang Ploso untuk pengalaman beternak terbilang lama juga hampir 

30 tahun dan tujuan pemeliharaan sapi di UD “ Hadi Putra “ terbilang cukup unik yaitu 

beternak sebagai hobi. Saat ini peternakan sapi potong di managerial oleh salah satu 

putranya yaitu Bapak Agus Sumardianto dan untuk mengelola langsung didalam 

peternakannya sendiri dibantu oleh anaknya yaitu Furqqon Adimas. 

 

4.1.1 Jumlah kepemilikan Sapi Potong di UD “ Hadi Putra “ 

 

Gambar 2. Komposisi Ternak Sapi Potong UD Hadi Putra Tahun 2012-2014 

Gambar 2 menunjukkan komposisi ternak yang ada di UD “Hadi Putra“ sapi 

potong pada tahun 2012 sapi jantan sebanyak 130 ekor dan sapi betina 1 ekor, pada 

tahun 2013 sapi jantan 160 ekor dan sapi betina 2 ekor. pada tahun 2014 sapi jantan 

sebanyak 183 ekor dan sapi betina 1 ekor. Dapat dilihat pada grafik 1 diatas bahwa 

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. Untuk 
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tingkat pendidikan pemilik ternak sendiri adalah seorang sarjana ekonomi, untuk 

manager adalah seorang sarjana pendidikan, dan untuk kepala kandang juga seorang 

mahasiswa yang nantinya akan sarjana. Peternak yang tingkat pendidikannya tinggi 

seharusnya dapat meningkatkan lebih besar tingkat pendapatannya. Pada dasarnya 

bahwa petani peternak umumnya hanya berpendidikan SD hali ini dapat dimaklumi 

karena peternak berasal dari desa dengan tingkat pendapatan yang relative rendah. 

Rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap prokdutivitas kerja. Peternakan 

UD Hadi Putra ingin menjadikan peternakannya berkembang sesuai dengan inovasi 

teknologi modern namun kenyataannya belum terlaksana akan tetapi dengan sumber 

daya pendidikan yang tinggi diharapkan nantinya akan mengarah pada yang lebih baik, 

ini sebenarnya merupakan contoh bagi peternak-peternak sapi potong lainnya jangan 

menggunakan teknik beternak secara tradisional, acuh tak acuh terhadap inovasi 

peternakan, dan masih lemah tingkat pendidikannya sehingga pendapatannya nanti akan 

sedikit, adapun menurut Yunus (2004) 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 

masyarakt (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 “Hadi Putra” semua pemilik, manager maupun 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 dan terus melaakukan pembenahan-pembenahan 

yang baik. Menurut Fathoni (2004) kekuatan motivasi dari sumber daya manusia sangat 

dipengaruhi oleh factor ekstrinsik (motovasi 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. Dari segi manajemen pemeliharaan ternak, peternak dengan pengalaman yang 

lebih tinggi menguasai banyak tata laksana dalam beternak dengan baik seperti 

pemberian pakan, perawatan kebersihan kandang, perawatan ternak dan penanganan 

penyakit. Permasalahan ini sudah dilakukan pada UD Hadi Putra 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, menurut Abidin dan Simanjuntak (1977) faktor penghambat berkembangnya 

suatu daerah berasal dari topografi, iklim, keadaan sosial dan tersedianya rumput-

rumputan dan penguat lainnya. 

Proses pemasaran ternak sapi potong UD “Hadi Putra” yaitu sapi diambil dari 

peternakan rakyat kemudian diseleksi yang nantinya akan digemukan kemudian 

dibelantik datang untuk membeli sapi dipeternakan. Proses mengalirnya sapi potong 

dari peternakan rakyat, produsen dan belantik ke konsumen memerlukan biaya 

pemasaran dan dengan adanya biaya tersebut maka suatu produk akan meningkat 

harganya. Semakin panjang saluran pemasaran maka biaya yang dikeluarkan akan 

semakin tinggi. Setiap pedagang berusaha mendapatkan keuntungan dari kegiatan 

usahanya untuk mendapatkan nilai tambah. Saliem (2004) menyatakan bahwa analisis 

margin pemasaran bertujuan untuk melihat efisiensi pemasaran semakin tinggi harga 

yang diterima produsen, semakin efisien pemasaran tersebut. Sapi bakalan yang dibawa 

di UD “Hadi Putra” harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh manajer 

peternakan yaitu berumur minimal 1 tahun dengan berat badan 250-340 kg, serta sapi 

yang sehat ditunjukan tidak terlihat adanya gangguan pernafasan pada ternak. 

Umumnya ternak jantan yang berasal dari bangsa sub tropis seperti Limaousin dan 

Simmental dihargai lebih tinggi daripada sapi lokal, Sudarmono dan sugeng 

menambahkan bahwa hal ini disebabkan bahwa sapi sub tropis memiliki pertambahan 

bobot badan lebih tinggi daripada sapi lokal. Ditambahkan oleh Siregar (2008), 

walaupun jenis sapi sub tropis umumnya mempunyai pertambahan bobot badan yang 

lebih tinggi akan tetapi juga lebih membutuhkan ransum yang lebih banyak dan 

berkualitas disbanding sapi lokal. Bakalan sapi potong jantan yang dipelihara 

kebanyakan diperoleh dari belantik yang membawa sapi milik peternakan rakyat kecil 

dari daerah sekitarselokerto (Dau), Singosari, Batu, Karang Ploso. Sistem perdagangan 

sapi potong di Jawa Timur, belantik (makelar) akan memperdagangkan sapi bakalan 

yang diperoleh dari peternak ke perusahaan penggemukan (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 40.000,- per 

kg bobot hidup ternak. Cara ini dilakukan agar harga tidak fluktuatif untuk mencegah 

harga sapi bakalan menaik tinggi tetapi harga turun pada saat sapi potong dipasarkan 

(Abidin, 2008). 

 Kandang merupakan salah satu sarana penting dalam terselenggaranya usaha 

peternakan secara intensif. Kandang berfungsi sebagai tempet tinggal ternak agar 

terhindar dari pengaruh cuaca buruk (hujan, panas, angin) dan gangguan hewan buas. 

Kandang juga berfungsi sebagai tempat untuk menediakan 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 tiang 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 

menjaga kebersihan lingkungan sehingga 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 didalam maupun diluar kandang (Siregar, 2005) 

  

 

Gambar 3. Kandang UD. Hadi Putra 



Kandang dibuat dengan 2 tipe, yaitu sistem ganda berderet dan kandang koloni. 

Kandang dengan sistem ganda berderet (stall) memanjang dalam 2 baris yang saling 

berhadapan (head to head) dan dibatasi oleh dinding yang rendah sehagai tempat pakan 

dan minum. Kandang koloni merupakan kandang terbuka tanpa pembatas antar ternak,  

sehingga memudahkan ternak untuk beraktivitas. Manfaat 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 bedampak 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 sangat berarti bagi ternak terutama sinar matahari pagi dapat membant proses 

pembentukan vitamin D di dalam tubuh, unsur ultravioler 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 yang keluar paling 

banyak kearah atas. Atap kandan sebaiknya menggunakan genting (Sarono, 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 jalannya 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 diatasnya. 

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. 

Tempat pakan atau ransum pada kandang sapi bisa terbuat dari semen atau kayu. 

Penempatannya hams 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 rusaknya kandang akibat benturan-

benturan dari pada ternak yang gelisah. 

 

4.2 Modal  

Modal usaha yang digunakan pada petemakan ini diperoleh dari modal sendiri. 

Modal yang digunakan dalam petemakan 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 petemakan ini dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 menunjukkan besarnya total modal yang dikeluarkan untuk usaha 

penggemukan sapi potong pada tahun 2012, 2013 dan 2014 terus mengalami 

peningkatan, secara berurutan adalah Rp.1.416.630.000,-; Rp1.690.310.000,-; dan Rp. 

1.894.290.000,-. Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan modal relatif 

meningkat. Peningkatan modal didorong oleh penambahan pembelian ternak dan 

pebelian pakan ternak yang meningkat setiap tahunnya. 

Tabel 1. Modal usaha penggemukan sapi potong UD Hadi Putra Tahun 2012- 

2014 

Jenis Modal 2012   2013   2014   

  Rp/Tahun Rp/ekor Rp/tahun Rp/ekor Rp/tahun Rp/ekor 

Modal Tetap 

      Tanah 96.000.000 732.800 96.000.000 592.600 96.000.000 521.700 

Kandang 112.000.000 848.500 112.000.000 691.400 112.000.000 608.700 
Peralatan 

Kandang 1.200.000 9.160 1.200.000 7.407 1.200.000 6.521 

Total Modal 

Tetap 209.200.000 1.590.460 209.200.000 1.291.407 209.200.000 1.136.921 

Modal Tidak 

Tetap 

      Ternak 945.100.000 7.214.504 1.161.100.000 7.167.283 1.326.700.000 7.210.326 



Bakalan 

Hijauan 117.900.000 900.000 145.800.000 900000 165.600.000 900000 

Konsentrat 109.200.000 833.588 136.080.000 840000 154.560.000 840000 

Telepon 1.200.000 9.160 1.200.000 7.407 1.200.000 6.521 

Obat-obatan 900.000 6.870 900.000 5.555 900.000 4.891 

Tenaga Kerja 5.000.000 38.168 5.500.000 33.950 5.500.000 29.891 

Listrik 800.000 6.107 1.100.000 6.790 1.100.000 5.978 

Trasportasi 27.000.000 206.107 29.000.000 179.012 29.000.000 157.680 

Air 200.000 1.527 300.000 1.851 400.000 2.174 

PBB 130.000 992 130.000 802 130.000 706 

Total Modal 

Tidak Tetap 1.207.430.000 9.217.023 1.481.110.000 9.142.650 1.685.090.000 9.158.167 

Total Modal 

kerja 1.416.630.000 10.807.483 1.690.310.000 10.434.057 1.894.290.000 10.295.088 

 

4.3 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 petemakan dalam usaha penggemukan sapi potong pada 

tahun 2012 sampai 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Biaya Produksi UD Hadi Putra Tahun 2012-2014 

Keterangan 2012   2013   2014   

  Rp/tahun Rp/ekor Rp/tahun Rp/ekor Rp/tahun Rp/ekor 

Biaya Tetap 
      Penyusutan kandang 1.200.000 9.160 1.200.000 7.407 1.200.000 6.521 

penyusutan alat 
kandang 120.000 916 90.000 555 70.000 380 

Total Biaya Tetap 1.320.000 10.076 1.290.000 7.962 1.270.000 6.901 

Biaya Variabel 
      Hijauan 117.900.000 900.000 145.800.000 900.000 165.600.000 900.000 

konsenrat 109.200.000 840000 136.080.000 840000 154.560.000 840.000 

Ternak bakalan 945.100.000 7.214.503 1.161.100.000 7.167.283 1.326.700.000 7.210.326 

Listrik 800.000 6.106 1.100.000 6.790 1.200.000 6.521 

tenaga kerja 5.000.000 38.168 5.500.000 33.951 5.500.000 29.891 

Telepon 1.200.000 9.160 1.200.000 7.407 1.200.000 6.521 

Air 200.000 1.526 300.000 1.851 400.000 2.173 



Trasportasi 27.000.000 206.106 29.000.000 179.012 29.000.000 157.608 

PBB 130.000 992 130.000 802 130.000 707 

Obat-obatan 900.000 6.870 800.000 4.939 600.000 3.260 

Total Biaya Variabel 1.207.430.000 9.223.431 1.481.010.000 9.142.035 1.684.890.000 9.157.007 

Total Biaya Produksi 1.208.750.000 9.233.507 1.482.300.000 9.149.997 1.686.160.000 9.163.908 

 

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa biaya produksi penggemukan sapi potong 

selalu mengalami peningkatan terutama pada biaya tidak tetap. Besarnya biaya produksi 

yang dikeluarkan selama tahun 2012 sampai 2014 adalah sebesar Rp. 4.377.210.000 

pada tahun Biaya tidak tetap pada pembelian sapi bakalan merupakan biaya tertinggi 

dibandingkan dengan biaya-biaya lainnya, Tingginya biaya pembelian ternak 

dipengaruhi oleh jumlah pembelian sapi bakalan pada setiap tahunnya mengalami 

peningkatan, selain itu juga dipengaruhi oleh harga sapi bakalan yang setiap tahunnya 

mengalami fluktuatif. Semakin banyak penggemukan sapi yang dilakukan maka 

semakin besar biaya produksi yang dikeluarkan, terutama pada biaya tidak tetap. 

  



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. 

4.4 Penerimaan  

 Penerimaan atau biasa disebut keuntungan kotor diperoleh dari total hasil 

penjualan ternak dan kotoran ternak. 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 3. 

Tabel 3. Penerimaan UD Hadi Putra tahun 2012 sampai 2014 

keterangan 2012   2013   2014   

  

harga jual 

(Rp)
* 

jumlah 

sapi/eko

r 

harga jual 

(Rp)
* 

jumlah 

sapi/eko

r 

harga jual 

(Rp)* 

jumlah 

sapi/ekor 

sapi jantan 11.040.000 130 11.040.000 160 11.040.000 183 

sapi betina 12.940.000 1 12.940.000 2 12.940.000 1 

Total 

penerimaan 

1.448.140.00

0 131 

1.792.200.00

0 162 

2.133.220.00

0 184 

 

Tabel 3. 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 2012  jumlah penerimaan sebesar 

Rp. 1.448.140.000,-, pada tahun 2013 penerimaan berangsur-angsur naik yaitu sebesar 

Rp.1.792.200.000,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.133.220.000,-. Besar kecilnya 

penerimaan sangat bergantung pada jumlah dan kualitas penggemukan sapi yang 



diperoleh. Penerimaan diperoleh murni dari penjualan sapi hasil penggemukan. Populasi 

sapi potong yang digemukkan pada tahun ketahun mengalami peningkatan sehingga 

penerimaan yang diperoleh juga ikut mengalami peningkatan pula. Populasi sapi potong 

yabf digemukkan pada tahun 2012 sampai tahun 2014 sebanyak 131 ekor, 162 ekor, dan 

184 ekor. Harga jual sapi tergantung dari harga jual per kilogram bobot hidup dan bobot 

ternak. Rata-rata sapi potong jenis brahman dan limousin mengalami peningkatan bobot 

badan 0,8kg/harinya. 

  



4.5 Laporan Rugi Laba UD Hadi Putra Tahun 2012-2014 

Laba UD “Hadi Putra“ adalah penerimaan dari hasil penjualan sapi 

penggemukan dikurangi dengan biaya tetap meliputi penyusutan kandang, penyusutan 

gudang, penyusutan bangunan, gaji pegawai, sewa tanah dan penyusutan peralatan 

kandang sehingga hasilnya itu disebut dengan laba. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 4 dibawah ini. 

Tabel 4. Laporan Laba Rugi UD Hadi Putra Tahun 2012-2014 

Keterangan 2012   2013   2014   

  Rp/tahun Rp/ekor Rp/tahun Rp/ekor Rp/tahun Rp/ekor 

Biaya Produksi 
      Biaya Tetap 
      Penyusutan Kandang 1.200.000 9.160 1.200.000 7.407 1.200.000 6.521 

penyusutan alat 
kandang 120.000 916 90.000 555 70.000 380 

Total Biaya Tetap 1.320.000 10.076 1.290.000 7.962 1.270.000 6.901 

Biaya Variabel  
      Hijauan 117.900.000 900.000 145.800.000 900.000 165.600.000 900.000 

Konsenrat 109.200.000 840.000 136.080.000 840.000 154.560.000 840.000 

Ternak bakalan 945.100.000 7.214.503 1.161.100.000 7.167.283 1.326.700.000 7.210.326 

tenaga kerja 5.000.000 38.168 5.500.000 33.951 5.500.000 29.891 

Listrik 800.000 6.106 1.100.000 6.790 1.200.000 6.521 

Telepon 1.200.000 9.160 1.200.000 7.407 1.200.000 6.521 

Air 200.000 1.526 300.000 1.851 400.000 2.173 

Transportasi 27.000.000 206.106 29.000.000 179.012 29.000.000 157.608 

PBB 130.000 992 130.000 802 130.000 707 

Obat-obatan 900.000 6.870 800.000 4.939 600.000 3.260 

Total Biaya Variabel 1.207.430.000 9.223.431 1.481.010.000 9.142.035 1.684.890.000 9.157.007 

Total Biaya Produksi 1.208.750.000 9.233.507 1.482.300.000 9.149.997 1.686.160.000 9.163.908 
Pendapatan 
sebelum pajak 239.390.000 1.827.405 309.900.000 1.912.963 447.060.000 2.429.674 
pendapatan setelah 
pajak 215.451.000 1.644.664 278.910.000 1.721.667 402.354.000 2.186.707 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa keuntungan yang diterima oleh usaha 

penggemukan sapi potong mengalami kenaikan yang cukup baik. Keuntungan kotor 

(EBIT) pada tahun  2012   sampai   2014  adalah  sebesar Rp. 239.390.000,-; 

Rp.309.900.000,-; Rp. 447.060.000,-. Keuntungan kotor diperoleh dari selisih antara 

penerimaan dengan  biaya produksi yang dikeluarkan. Keuntungan bersih (EAT) 

diperoleh dari pendapatan kotor dikurangi pajak pendapatan sebesar 10%. Keuntungan 

bersih yang diperoleh sebesar Rp. 215.451.000,- pada tahun 2012, Rp. 278.910.000,- 



pada tahun  2013, dan  pada  tahun  2014 sebesar Rp. 402.354.000,-. Pendapatan bersih 

per ekor pun mengalami peningkatan tahun 2012 Rp.1.644.664,-, tahun 2013 

Rp.1.721.667,-, dan tahun 2014 Rp.2.86.707,-. Peningkatan keuntungan bersih yang 

diterima dipengaruhi oleh jumlah penjualan ternak, dimana penerimaan dari sektor ini 

sangat dipengaruhi oleh harga pasar yaitu sebesar Rp.40.000/bobot hdup. 

Pendapatan UD “Hadi Putra” adalah penerimaan dari hasil penjualan sapi 

penggemukan dikurangi dengan total biaya produksi . Penerimaan atau biasa disebut 

keuntungan kotor diperoleh dari total hasil penjualan tenak. 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, dan sapi dara. 

Kotoran ternak tidak dihitung sebagai penerimaan karena kotoran ternak tidak 

dijual. Hal ini sesuai dengan pendapat (Boediono. 2002) penerimaan total yaitu jumlah 

seluruh penerimaan dari penjualan. Syamsuddin (2000) 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 

pertanian atau dibuang sama sekali. 

UD Hadi Putra 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.  

4.6 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, cashflow margin, ROI, ROE, dan cash return on assets (Sugiono, 2008). 

 4.6.1 Gross Profit Margin (GPM) 

GPM merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan penjualan. 

Semakin besar gross profit margin semakin baik keadaan perusahaan.  Nilai GPM pada 

UD “Hadi Putra” tahun 2012 hingga tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 4 dengan 

formulasi dari GPM adalah Gross Profit Margin = 
          

                 
       . 

Tabel 5. perhitungan GPM UD “Hadi Putra” tahun 2012-2014 

Ket                               Jumlah/tahun     

  2012 2013 2014 rata-rata 

Pendapatan sebelum pajak 239.390.000 309.900.000 447.060.000 
 Penjulan bersih 1.448.140.000 1.792.200.000 2.133.220.000 
 GPM 16,53086028 17,29159692 20,95705084 18,25984 

. 

 



 

 

Pada Gambar 5 menunjukkan bahwa nilai Gross Profit Margin (GPM) 

penggemukan sapi potong UD Hadi Putra pada tahun 2012, 2013 dan 2014 secara 

bertumt-turut yaitu sebesar 16,53%; 17,29%; dan 20,95%. Rata-rata nilai GPM yaitu 

sebesar 18,25%, nilai tersebut berada dibawah standart industri yaitu sebesar 26,6%. 

Nilai GPM tersebut menunjukkan bahwa setiap penjualan Rp. 10.000,- akan 

menghasilkan keuntungan sebesar Rp.1.653,- pada tahun 2012, Rp. 1.729,-pada tahun 

2013, dan Rp. 2.095,- pada tahun 2014. Nilai GPM mengalami kenaikan dari tahun ke 

tahun. Nilai Gross Profit Margin tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 20,95%. Hal 

ini dapat terjadi karen fluktuasi jumlah ternak yang dimiliki dan naik turunnya harga 

pakan. Penggemukan sapi potong UD “Hadi Putra” dalam menghasilkan laba kotor 

masih rendah dan belum memenuhi standart industri. Sugiono (2009) menjelaskan 

bahwa rasio GPM menunjukkan besarnya keuntungan kotor yang diperoleh dari 

penjualan produk. Semakin besar nilai GPM maka semakin baik operasi perusahaan, 

sebaliknya semakin rendah nilai GPM maka semakin kurang baik operasi perusahaan. 

Kemampuan UD "Hadi Putra” dalam memperoleh laba kotor masih perlu di tingkatkan, 

yaitu dengan meningkatkan jumlah atau volume penjualan. 
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4.6.2 Net Profit Margin (NPM) 

NPM merupakan rasio ang membandingkan antara laba bersih sesudah pajak 

dengan penjualan bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh laba atas volume penjualan, semakin tinggi NPM semakin baik 

operasi suatu perusahaan (Sangkala, 2003). Nilai NPM  pada UD Hadi Putra tahun 

2012-2014 dilihat pada Gambar 6 yang menggunakan formulasi  

Net Profit Margin (NPM) = 
                         

         
 x 100%  

Tabel 6. perhitungan  NPM UD “Hadi Putra” tahun 2012-2014 

Ket                               Jumlah/tahun     

  2012 2013 2014 rata-rata 

Pendapatan setelah pajak 215.451.000 278.910.000 402.354.000 
 Penjualan bersih 1.448.140.000 1.792.200.000 2.133.220.000 
 NPM 14,87777425 15,56243723 18,86134576 16,43385 

 

 

Pada Gambar 6 menunjukkan bahwa nilai NPM pada usaha penggemukan sapi 

potong selama tahun 2012 hingga 2014 berturat-turut sebesar 14,87%; 15,56% dan 

18,86% dengan rata-rata 16,43%. 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. 
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1.487,- Rp. 1.556,- dan Rp. 1.886,- secara berturut-turut selama tahun 2012 hingga 

2014. 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 UD Hadi Putra selama tiga tahun terakhir 

meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai NPM disebabkan karena penambahan 

jumlah ternak dan manajemen keuangan yang baik. Nilai NPM pada usaha 

penggemukan sapi potong yang berada di atas rata-rata standart industri (5,7%) 

menunjukkan bahwa usaha tersebut relatif menguntungkan, meskipun begitu 

keuntungan atas penjulan perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan jumlah 

penjualan. 

 

4.6.3  Total Assets Turnover (TAT) 

TAT merupakan rasio yang membandingkan penjualan bersih dengan total 

aktiva. Rasio menunjukkan tingkat efisiensi aktiva perusahaan di dalam menghasilkan 

volume penjualan tertentu. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin efisien penggunaan 

keseluruhan aktiva di dalam menghasilkan penjualan. Nilai TAT pada UD Hadi Putra 

Tahun 2012-2014 dapat dilihat pada Gambar 7 dengan formulasi Total Asset Turnover 

= 
         

           
 x 1 Kali 

Tabel 7. perhitungan TAT UD “Hadi Putra” tahun 2012-2014 

Ket                               Jumlah/tahun     

  2012 2013 2014 rata-rata 

Penjualan bersih 1.448.140.000 1.792.200.000 2.133.220.000 
 Total modal 1.416.630.000 1.690.310.000 1.894.290.000 
 TAT 1,022242929 1,060278884 1,126131691 1,069551 

 



 

 

Pada Gambar 7 menunjukkan bahwa nilai Total Assets Turnover (TAT) 

merupakan rasio antara jumlah modal yang digunakan dalam operasi terhadap jumlah 

penjualan yang diperoleh selama periode tersebut. Nilai TAT pada UD Hadi Putra tahun 

2012 sampai 2014 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata 1,06 

kali. Nilai TAT menunjukkan bahwa setiap modal sebesar Rp. 10.000,- akan mampu 

menghasilkan penjualan sejumlah Rp. 10.200,-; Rp. 10.600,-dan Rp. 11.200,-, sehingga 

setiap penjualan tersebut akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp. 200,-; Rp. 

600,- dan Rp. 1.200,- secara berturut-turut dari tahun 2012 sampai 2014. 

Nilai TAT cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan 

tersebut karena prosentase kenaikan penjualan yang lebih lebih besar dan kenaikan 

prosentase kenaikan modal. Kemampuan UD “Hadi Putra” perlu ditingkatkan dengan 

cara meningkatkan volume penjualan sehingga keuntungan yang diperoleh juga akan 

meningkat.  

 

4.6.4 Return On Investment (ROI) 

ROI merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di 

dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah aktiva yang tersedia di dalam 

perusahaan. Rasio ini membandingkan laba bersih sesudah pajak dengan total aktiva, 

semakin tinggi rasio maka semakin baik keadaan perusahaan. Nilai ROI  pada UD Hadi 
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Putra tahun 2012-2014 dapat dilihat pada Gambar 8 dengan menggunakan formulasi 

Return On Investment = 
                  

           
  x 100% 

Tabel 8. perhitungan ROI UD “Hadi Putra” 2012-2014 

Ket                               Jumlah/tahun     

  2012 2013 2014 rata-rata 

Pendapatan setelah pajak 215.451.000 278.910.000 402.354.000 
 Total modal 1.416.630.000 1.690.310.000 1.894.290.000 
 ROI 15,20869952 16,50052357 21,24035918 17,64986 

 

 

 

Gambar 8 menunjukkan bahwa nilai ROI pada usaha penggemukan sapi potong 

UD Hadi Putra dari tahun 2012 hingga 2014 secara berturut-turut adalah 15,28% ; 

16,50% dan 21,24% dengan rata-rata 17,6%. Nilai ROI tersebut menunjukkan bahwa 

setiap  Rp. 10.000,-  modal  yang  diinvestasikan   akan memberikan keuntungan 

sebesar Rp. 1.528,-; Rp. 1.650,- dan Rp. 2.124,-. 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 2012 sampai 2014 cenderung mengalami peningkatan 

yaitu pada tahun 2014 sebesar 21,24% dan tahun  sebelumnya. Peningkatan  tersebut 

disebabkan peningkatan dari jumlah keseluruhan modal usaha setiap tahunnya   diikuti 

oleh terciptanya peningkatan keuntungan bersih yang diperoleh. peningkatan nilai ROI 

menunjukkan bahwa usaha penggemukan sapi potong UD “Hadi Putra” dalam 
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mengelola modal yang tersedia sudah maksimal. Nilai ROI dapat ditingkatkan dengan 

cara menekan biaya produksi sehingga laba yang diperoleh bisa lebih tinggi. 

 

4.6.5 Return On Equity (ROE)  

ROE merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba bersih atas modal sendiri. Rasio ini membandingkan laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi ROE atau penghasilan yang 

diperoleh, maka semakin baik kedudukan pemilik perusahaan (Sangkala, 2013). Nilai 

ROE pada UD Hadi Putra tahun 2012-2014 dapat dilihat pada Gambar 9 dengan 

menggunakan formulasi Return On Equity = 
                  

       
 x 100 %. 

Tabel 9. perhitungan ROE UD “Hadi Putra” 2012-2014 

Ket                                jumlah/tahun   
   2012 2013 2014 rata-rata 

Penjualan setelah pajak 215.451.000 278.910.000 402.354.000 
 Ekuitas 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 
 ROE 13,4656875 17,431875 25,147125 18,68156 

 

 

 

Pada Gambar 9 menunjukkan bahwa nilai ROE usaha penggemukan sapi potong 

UD “Hadi Putra” dari tahun 2013 hingga 2014 berturut-turut adalah 13,46%; 17,43% 
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dan 25,14% dengan rata-rata 18,67%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

penghasilan yang diperoleh suatu usaha atas modal sendiri yang diinvestasikan rata-rata 

sebesar 18,67% atau dalam setiap Rp. 10.000,-  modal  sendiri yang diinvestasikan akan 

menghasilkan keuntungan sebesar 1.867,-. Margaretha (2007) menyatakan bahwa ROE 

merupakan perbandingan antara laba bersih atau keuntungan setelah pajak dengan 

modal sendiri, dtmana ROE merupakan indikator yang penting untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan 

pembayaran dividen. 

Nilai ROE usaha penggemukan sapi potong UD Hadi Putra dari tahun 2012 

hingga 2014 cenderung meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya nilai ROE karena 

besarnya keuntungan bersih yang meningkat setiap tahunnya tidak diikuti dengan 

meningkatnya modal sendiri yang diinvestasikan yaitu sebesar Rp. 1.600.000.000,-pada 

tahun 2012 hingga 2014. Peningkatan nilai ROE tersebut menunjukkan  bahwa  

penggunaan   modal   sendiri  yang diinvestasikan dalam menghasilkan keuntungan 

sudah cukup efisien. 

Perhitungan analisa profitabilitas usaha penggemukan sapi potong dibandingkan 

dengan standart industri dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Profitabilitas 

No  Keterangan  Tahun 

2012 

(%) 

Tahun 

2013 

(%) 

Tahun 

2014 

(%) 

Rata-

Rata 

(%) 

*Standart 

Industri 

(%) 

Keterangan  

1. GPM  16,53 17,29 20,95 18,25 26,6 < standart 

industri 

2. NPM 14,87 15,56 18,86 16,13 5,7 > standart 

industri 

3. TAT  1,02 kali 1,06 kali 1,12 kali 1,06 

kali 

1,8 kali < standart 

industri 

4. ROI 15,28 16,50 21,24 17.6 7,8 >standart 

industri 

5. ROE 13,46 17,43    25,1 18,67 14,04 < standart 

industri 

Sumber : Data sekunder Diolah, 2015 

*Standar Industri (Syamsuddin, 2009) 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian di UD Hadi Putra desa Ngijo Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Usaha peternakan UD Hadi Putra menguntungkan berdasakan: 

1.1 Total modal usaha per ekor pada tahun 2012 sampai 2014 adalah 

Rp9.217.023,-, Rp9.142.650,-, Rp9.158.167,-. 

1.2 Biaya produksi per ekor pada tahun 2012 sampai 2014 adalah Rp9.233.507,-, 

Rp9.149.997,-, Rp9.163.908,-. 

1.3 Penerimaan pada tahun 2012 sampai 2014 adalah Rp1.448.140.000,-, 

Rp1.792.200.000,-, Rp2.133.220.000,-. 

2. Hasil profitabilitas pada usaha penggemukan sapi potong UD Hadi Putra selama 

tahun 2012 hingga 2014 untuk 

2.1 Net Profit Margin sebesar 14,87%; 15,56%; 18,86% rata-rata16,13% lebih 

dari standart industri sebesar 5,7%;, dan Return on Investment sebesar 

15,28%; 16,50%; 21,24% rata rata 17,6 % lebih besar dari standart industri 

sebesar 7,8%. 

2.2 Gross Profit Margin sebesar 16,53 %; 17,29%; 20,95 % rata-rata 18,26 % 

lebih kecil dari standart industri 26,6%. Total Assets Turnover sebesar 1,02 

%; 1,06%; 1,12% rata-rata 1,06 kali lebih kecil dari standart industri sebesar 

1,8 kali. %;  Return on Equity  13,46%; 17,43%, 25,14% rata rata 18,67% 

lebih besar dari standart industri sebesar 14,04%. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian di UD Hadi Putra desa Ngijo Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang, maka saran yang dapat diberikan yaitu : 

1. Sebagai usaha peningkatkan kinerja keuangan, nilai profitabilitas sebaiknya 

dipertahankan atau ditingkatkan terutama pada Gross Profit Margin, Net Profit 

Margin dan Return on Equity agar diperoleh keuntungan usaha yang diharapkan 

sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan usaha peternakan. 

2. Peningkatkan nilai profitabilitas yaitu dengan cara meningkatkan volume 

penjualan dan meminimalkan biaya produksi yang dikeluarkan. 
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Lampiran 1. Data Perhitungan penggemukan sapi potong UD”Hadi Putra” 

Ket Tahun 

  2012 2013 2014 

harga tanah 96.000.000 96.000.000 96.000.000 

pembuatan kandang 112.000.000 112.000.000 112.000.000 

peralatan kandang 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

biaya telepon 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

obat-obatan 900.000 900.000 900.000 

tenaga kerja 5.000.000 5.500.000 5.500.000 

listrik 800.000 1.100.000 1.100.000 

transportasi 27.000.000 29.000.000 29.000.000 

air 200.000 300.000 400.000 

PBB 130.000 130.000 130.000 

 

Perhitungan penyusutan kandang dan alat kandang 

Penyusutan kandang = 
             

          
 = 

              

        
 = 1.200.000 

Penyusutan alat kandang = 
                  

          
 = 

            

        
 = 120.000 

Tabel kebutuhan pakan 

Ket 

harga 

(Rp/kg) hari 

Kebutuhan/hari/ekor 

(kg) 

jumlah ternak 

(ekor) 

hijauan tahun 2012 300 120 25 131 

hijauan tahun 2013 300 120 25 162 

hijauan tahun 2014 300 120 25 184 

konsentrat tahun 

2012 1400 120 5 131 

konsentrat tahun 

2013 1400 120 5 162 

konsentrat tahun 

2014 1400 120 5 184 

  

Perhitungan biaya hijauan = harga (Rp/kg) x hari x kebutuhan x jumlah ternak 

Tahun 2012 = Rp300,- x 120 x 25 x 131= Rp117.900.000,- 

Tahun 2013 = Rp300,- x 120 x 25 x 162= Rp145.800.000,- 

Tahun 2014 = Rp300,- x 120 x 25 x 184= Rp165.600.000,- 

Perhitungan biaya konsentrat =  harga (Rp/kg) x hari x kebutuhan x jumlah ternak 



Tahun 2012 = Rp1.400,- x 120 x 5 x 131= Rp109.200.000,- 

Tahun 2012 = Rp1.400,- x 120 x 5 x 131= Rp136.080.000,- 

Tahun 2012 = Rp1.400,- x 120 x 5 x 131= Rp154.560.000,- 

 

Tabel pembelian bakalan sapi potong 

Ket 

Tahun 

2012 2013 2014 

jumlah 

(ekor) 

harga beli 

(Rp) 

jumlah 

(ekor) 

Harga beli 

(Rp) 

jumlah 

(ekor) 

Harga 

beli (Rp) 

bakalan 

jantan 130 7.200.000 162 7.200.000 183 7.200.000 

bakalan 

betina 1 9.100.000 2 9.100.000 1 9.100.000 

 

Perhitungan biaya pembelian ternak bakalan = jumlah (ekor) x harga (Rp) 

Tahun 2012 bakalan jantan = 130 x Rp 7.200.000,-= Rp 936.000.000,- 

Bakalan betina = 1 x Rp 9.100.000,-= Rp 9.100.000,- 

Jumlan biaya pembelian bakalan = Rp 943.200.000,- + Rp 9.100.000,- 

                = Rp 945.100.000,- 

Tahun 2013 bakalan jantan = 160 x Rp 7.200.000,-= Rp 1.152.000.000,- 

         Bakalan betina = 2 x Rp 9.100.000,-= Rp 18.200.000,- 

Jumlan biaya pembelian bakalan = Rp 1.152.000.000,- + Rp18.200.000,- 

           = Rp 1.161.100.000,- 

Tahun 2014 bakalan jantan = 183 x Rp 7.200.000,-= Rp 1.317.600.000,- 

Bakalan betina = 1 x Rp 9.100.000,-= Rp 9.100.000,- 

Jumlan biaya pembelian bakalan = Rp 1.317.600.000,- + Rp 9.100.000,- 

              = Rp 1.326.700.000 

 

 

  



Tabel penjualan sapi potong penggemukan UD “Hadi Putra” 

Tahun Ket Jumlah 

2012 

jumlah (ekor) 131 

PBBH 0,8 

Lama Penggemukan 120 

Harga jual per kg BB hidup (Rp) 40.000 

2013 

jumlah (ekor) 162 

PBBH 0,8 

Lama Penggemukan 120 

Harga jual per kg BB hidup (Rp) 40.000 

2014 

jumlah (ekor) 184 

PBBH 0,8 

Lama Penggemukan 120 

Harga jual per kg BB hidup (Rp) 40.000 

 

Perhitungan penerimaan dari penjualan sapi penggemukan UD “Hadi Putra” 

Penerimaan = biaya pembelian + (PBBH x lama penggemukan x harga jual) x jumlah 

(ekor) 

Tahun 2012 = sapi jantan = Rp 7.200.000,- +(0,8 x 120 x Rp 40.000,-) x 130 

      = Rp 11.040.000,- x 130 = Rp 1.435.200.000,- 

  Sapi betina = Rp 9.100.000,- +(0,8 x 120 x Rp 40.000,-) 

          = Rp 12.940.000,- 

Jumlah penerimaan = Rp 1.435.200.000,- +  Rp 12.940.000,- 

          = Rp 1.448.140.000,- 

Tahun 2013 = sapi jantan = Rp 7.200.000,- +(0,8 x 120 x Rp 40.000,-) x 160 

      = Rp 11.040.000,- x 160 = Rp 1.766.400.000,- 

  Sapi betina = Rp 9.100.000,- +(0,8 x 120 x Rp 40.000,-) x 2 

          = Rp 12.940.000,- x 2 = Rp 25.880.000,- 

Jumlah penerimaan = Rp 1.766.400.000,- + Rp 25.800.000,- 

           = Rp 1.792.200.000,- 

 Tahun 2014 = sapi jantan = Rp 7.200.000,- +(0,8 x 120 x Rp 40.000,-) x 183 

       = Rp 11.040.000,- x 183 = Rp 2.020.320.000,- 



  Sapi betina = Rp 9.100.000,- +(0,8 x 120 x Rp 40.000,-) 

          = Rp 12.940.000,- 

Jumlah penerimaan = Rp 2.020.320.000,- + Rp 12.940.000,- 

           = Rp 2.133.220.000,- 

    

 

 

  



Lampiran 2. Perhitungan Gross Profit Margin (GPM) 

Groos Profit Margin (GPM) = 
          

         
 x 100% 

Tahun 2012 

GPM =  
           

             
 x 100% = 17 % 

Tahun 2013 

GPM =  
           

             
 x 100% = 17,29% 

Tahun 2014 

GPM= 
           

             
 x 100% = 20,95 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 3. Perhitungan Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) = 
                         

         
 x 100%  

Tahun 2012 

NPM = 
           

             
 x 100% = 14,87% 

Tahun 2013 

NPM = 
           

             
 x 100% = 15,56% 

Tahun 2014 

NPM = 
           

             
 x 100% = 18,86% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 4. Perhitungan Total Assets Turnover (TAT) 

Total Asset Turnover = 
         

           
 x 1 Kali 

Tahun 2012 

TAT = 
             

             
 x 1 Kali = 1,02 Kali 

Tahun 2013 

TAT = 
             

             
 x 1 Kali = 1,06 Kali 

Tahun 2014 

TAT = 
             

             
 x 1 Kali = 1,12 Kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 5. Perhitungan Return On Investment (ROI) 

 Return On Investment = 
                  

           
  x 100% 

Tahun 2012 

ROI = 
           

             
 x 100% = 15,28 % 

Tahun 2013 

ROI = 
           

             
 x 100% = 16,50 % 

Tahun 2014 

ROI = 
           

             
 x 100% = 21,24 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 6. Perhitungan Return On Equity (ROE) 

Return On Equity = 
                  

       
 x 100 % 

Tahun 2012 

ROE = 
           

             
 x 100% = 13,46 % 

Tahun 2013 

ROE = 
           

             
 x 100% = 17,43 % 

Tahun 2014 

ROE = 
           

             
 x 100% = 25,14 % 

 

 

 


