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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Letak Geografis Kabupaten Sampang 

Kabupaten Sampang merupakan salah satu Kabupaten di pulau Madura, 

selain Kabupaten Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep. Sampang sendiri terletak 

pada 113008’ – 113039’ bujur timur dan 06005’ – 07013’ lintang selatan. Sebelah 

utara Kabupaten Sampang berbatasan dengan laut jawa, sebelah selatan selat 

madura, dan sebelah timur Kabupaten Pamekasan serta sebelah barat Kabupaten 

Bangkalan. 

 Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 

1.233,30 km2 . proporsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 desa. 

Kecamatan Banyuates dengan luas 141,03 km2 atau 11,44 % yang merupakan 

Kecamatan terluas, sedangkan Kecamatan terkecil adalah Pangarengan dengan 

luas hanya 42,7 km2 (3,40%). 

 

4.2 Identitas Responden 

Responen pada penelitian ini adalah peternak sapi potong yang berbasis 

pengembangan energi biogas yang ada di Kecamtan Camplong, dimana komponen 

dari identitas responden adalah sebagai berikut : 
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4.2.1 Umur 

 Umur merupakan hal yang cukup berpengaruh dalam beternak. Umur akan 

mempengaruhi peternak dalam mempelajari, memahami dan mengadopsi inovasi 

dalam usaha peternakan yang dijalankannya. Umur juga berpengaruh terhadap 

peningkatan produktivitas kerja yang dilakukan oleh peternak. Untuk mengetahui 

tingkat umur responden, maka dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1  Klasifiakasi Responden Berdasarkan Tingkat Umur di Kabupaten 
Sampang 

No Umur (tahun) Jumlah (orang) Presentase (%) 

1 21 – 40 2 9,5 

2 41 – 50 8 38,5 

3 51 – 65 11 52 

 Jumlah 21 100 
Sumber : Data primer setelah diolah, 2017 

 Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan responden berdasarkan umur yang 

paling banyak yaitu peternak memiliki umur 51 – 65 tahun yaitu sebanyak 11 orang 

dengan presentase 52 %. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peternakan yang 

digunakan masih tradisional karena yang mengelola adalah orang yang sudah 

berusia tua dan hampir menuju usia renta. 

4.2.2 Jenis Kelamin 

 Jenis kelamin dalam usaha peternakan sapi potong merupakan salah satu 

faktor dalam menetukan jenis pekerjaan. Adapun klasifikasinya dapat di lihat pada 

tabel 4.2 berikut. 
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Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten 
Sampang 

No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Presentase (%) 

1 Laki-laki 21 100  

2 Perempuan 0 0 

 Jumlah 21 100  

Sumber : Data primer setelah diolah, 2017 

 Berdasrkan Tabel 4.2. menunjukkan bahwa keadaan responden berdasarkan 

jenis kelamin dikuasai oleh laki-laki yaitu sebanyak 21 orang atau 100 % dan 

perempuan tidak ada sama sekali. Hanya sama dalam hal ini perempuan menjadi 

pelengkap bagi laki-laki dalam proses usaha ternak sapi potong. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Suratiyah (2006) yang mengatakan bahwa perempuan dapat 

bekerja atau membantudalam kegiatan beternak. 

4.2.3 Pendidikan 

 Latar belakang dan tingkat pendidikan peternak akan sangat berpengaruh 

terhadap pola pikir peternak. Semakin tinggi pendiidkan peternak maka semakin 

berkembang wawasannya yang kemudian sangat bermanfaat terhadap menetapan 

konsep beternak yang baik dan menguntungkan. Begitu pula sebaliknya, pendidikan 

peternak yang rendah akan berpengaruh kepada pola pikir dan wawasan peternak 

dalam memutuskan kegiatan yang akan dilakukan.  

Tabel 4.3 Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten 
Sampang 

No Pendidikan Jumlah (orang) Presentase(%) 

1 Tidak Sekolah 0 0  

2 SD/ sederajat 13 62  

3 SMP/ sederajat 5 23,8 

4 SMA/ sederajat 2 9,5  

5 Sarjana / S1 1 4,7 

 Jumlah 21 100  

Sumber : Data primer setelah diolah, 2017 
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 Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa keadaan responden 

berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi pada tingkat pendidikan SD/ sederajat 

dengan jumlah 13 dengan presentase  mencapai 62 %. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendidikan tinggi tidak lagi minat terhadap peternakan tradisional. Dimana 

seseorang yang sudah S1 lebih memilih kerja di kantor dan ataupun memilih 

peternakan akan menggunakan konsep modern. 

4.2.4 Pengalaman Beternak 

 Pengalaman yang dimiliki oleh para peternak sangat erat sekali 

hubungannya dengan keterampilan yang dimiliki, semakin lama pengalaman 

seseorang beternak maka akan lebih tinggi keterampilan yang dimiliki. Adapun 

klasifikasi responden berdasrkan tingkat pengalaman beternak dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pengalaman Berternak 
di kabupaten Sampang 

No Lama Usaha Ternak 

(tahun) 

Jumlah (orang) Presentase (%) 

1 0 -10 1 4,7  

2 11 – 20 4 19,2  

3 21 – 30 14 66,6  

4 31 – 40 2 9,5  

5 41 – 50 0 0  

 Jumlah      21 100  

Sumber : Data primer setelah diolah, 2017 

 Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan lama usaha ternak tertinggi yaitu 21 – 

30 tahun dengan presentase 66,6 %. Pengalaman peternak sangat erat kaitannya 

dengan keterampilan yang dimiliki peternak. Semakin lama pengalaman beternak 

seseorang maka keterampilan yang dimiliki akan lebih baik baik. 
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4.2.5 Kepemilikan Ternak sapi 

 Pada saat penelitian berlangsung awal 2017. Peneliti menggunakan skala 

Kepemilikan untuk menggambarkan besarnya ternak sapi potong yang dimiliki 

masyarakat. Adapun jumlah kepemilikan ternak sapi potong di Kabupaten Sampang 

dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut ini. 

Tabei 4.5 Keadaan Responden Berdasarkan Kepemilikan Ternak Sapi Potong 
di Kabupaten Sampang 

 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.5. bahwa sebanyak 33,3 % peternak di Kabupaten 

Sampang masik dalam skala usaha seimbang, karena tinggi rendahnya jumlah 

kepemilikan ternak merupakan faktor penentu tinggi rendahnya keuntungan yang 

didapatkan oleh peternak.  

 

4.3 Analisis Keuntungan Usaha Peternakan Sapi Potong Berbasis 

Pengembangan Energi Biogas dan Pupuk Organik (BPEB dan PO) 

 Setelah lima tahun berlalu, pengembangan usaha petenakan sapi potong 

bebasis pengembangan energi biogas dan pupuk organik di Kabupaten Sampang 

mengalami peningkatan. Dari Segi populasi ternak sapi dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan dan kecamatan Camplong merupakan salah satu 

Kecamatan di Kabupaten Sampang  yang memiliki tingkat populasi ternak sapi yang 

cukup tinggi. Dimana dalam penelitian ini seluruh jens ssapi yang di ternakkan oleh 

No Jumlah Ternak (ekor) Jumlah (orang) Presentase (%) 

1 1 – 4 7 33,4  

2 5 – 8 7 33,4  

3 >9 7 33,3  

 Jumlah  21 100  



34 
 

responden sama yaitu sapi Madura atau Bos sandaicus (Bos Banteng). Begitu pula 

dengan pengembangan energi biogas dan juga pupuk organik yang secara 

keseluruhan mengalami peningkatan. 

Gambar 4.1 Jenis Sapi Madura 

 

Sumber : Koleksi foto peneliti 

Analisis keuntungan dalam usaha petenakan sapi potong berbasis 

pengembangan energi biogas dan pupuk organik di perlukan untuk mengetahui 

selisih besarnya hasil produksi yang diperoleh dengan besarnya biaya-biaya yang 

dikeluarkan selama satu tahun pemeliharaan. Melelui analisis keuntungan ini 

peternak dapat membuat suatu rencana berkaitan dengan pengembangan usaha 

yang dikelolanya. 

 Untuk dapat menganalisa keuntungan dari usaha peternakan sapi potong 

berbasis pengembangan energy biogas dan pupuk organic, maka sebelumnya harus 

diketahui semua komponen pengeluaran selama proses produksi serta penerimaan 

yang diperoleh dari hasil penjualan hasil produksi. Semua komponen pengeluaran 
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dan penerimaan dihitung dalam jangka waktu satu tahun pemeliharaan atau 365 

hari. 

4.3.1 Penerimaan Usaha Sapi Potong BPEB dan PO  

 Penerimaan usaha peternakan sapi potong merupakan total hasil yang 

diperoleh peternak dari hasil pemeliharaan ternak sapi dan pengembangan biogas 

selama satu tahun. Penerimaan total peternak sapi potong dan biogas dapat 

diketahui dengan cara melihat sumber-sumber penerimaan dari usaha peternakan 

sapi potong. 

 Pada usaha ternak sapi potong berbasis pengembangan energy biogas dan 

pupuk organik di Kabupaten Sampang, sumber penerimaan peternak dapat dilihat 

dari hasil penjualan ternak, biogas, penjualan pupuk organik dan nilai akhir tahun 

ternak yang masih dimiliki oleh peternak. Adapun penerimaan peternak sapi di 

Kabupaten Sampang dapat dilihat pada table 4.6. 

Tabel 4.6 Total Penerimaan Usaha Ternak Sapi Potong Berbasis Biogas di 
kabupaten Sampang per tahun 

 

No 

Skala 

Kepemilik

an 

PENERIMAAN (rupiah) 

Nilai Ternak 

Akhir Tahun 

Nilai Ternak 

Yang Terjual 

Penerimaan 

Biogas 

Penerimaan 

Pupuk 

Organik 

Jumlah 

1 1 – 4 ekor 26.143.000 15.928.000 1.440.000 6.821.000 50.332.000 

2 5 – 8 ekor 54.858.000 28.000.000 2.520.000 13.688.000 99.066.000 

3 >9 ekor 113.000.000 52.000.000 4.500.000 23.796.000 193.296.000 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2017 

a. Nilai Ternak Akhir Tahun 

 Nilai ternak akhir tahun didapatkan dari harga dari jumlah ekor ternak di akhir 

periode. Sehingga semakin banyak jumlah ternak diakhir tahun maka semakin 

banyak nilai ternak akhir tahun. . Nilai akhir tahun merupakan nilai akhir tahun pada 
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penelitian yang dilakukan. Sehingga besarnya nilai ternak akhir tahun tergantung 

pada besarnya populasi ternak di akhir tahun. 

 Berdasarkan table 4.6 terlihat bahwa rata-rata penerimaan nilai akhir tahun 

ternak sapi potong yang dimiliki oleh responden peternak bervariasi dari setiap skala 

kepemilikan ternak, yaitu mulai dari Rp 26.143.000 pada skala kepemilikan 1-4 ekor, 

Rp 54.858.000 pada skla kepemilikan 5-8 ekor, dan yang tertinggi adalah Rp 

113.000.000 pada skala kepemilikan >9 ekor. 

b. Nilai Ternak Yang terjual 

 Nilai ternak yang terjual berasal dari hasil penjualan ternak selama satu 

periode (tahun) yang di gemukkan oleh peternak. Semakin banyak ternka yang 

terjual maka semakin tinggi pula nilai ternak yang didapatkan para peternak. 

 Pada tabel 4.6 bahwa rata-rata penerimaan terbesar yang di peroleh 

responden dari hasil penjualan ternak sapi potong adalah Rp 52.000.000 pada skala 

kepemilikan >9 ekor, sedangkan pada skala kepemilikan 5-8 ekor rata-rata 

keuntungan per tahun adalah sebesar Rp 28.000.000, serta yang terendah dengan 

rata-rata keuntungan Rp 15.928.000 pada skala kepemilikan 1-4 ekor. Para peternak 

di Kabupaten Sampang menetapkan harga ternak sapi potong sesuai dengan umur 

ternak. Rata-rata nilai penjualan pada tingkat peternak di Kabupaten Sampang yaitu 

berkisar antara Rp15-18 juta untuk jantan dewasa dan Rp 12-15 juta untuk betina 

dewasa. Sedangkan sapi dara dara Rp 8-12 juta dan Rp 7-10 juta untuk betina dara, 

Dan sapi anak atau pedet antara Rp 4-6 juta untuk jantan dan 2-5 untuk betina. 

Namun, tidak setiap tahun peternak sapi potong di Kabupaten Sampang melakukan 

penjualan ternak baik bakalan maupun bibit, sehingga besarnya penerimaan 
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tergantung pada jumlah populasi ternak sapi potong yang terjual selain dari 

penjualan biogas dan pupuk organik, serta harga sapi bisa berubah-ubah tergantung 

kondisi dan momen yang terjadi. 

c. Penerimaan Biogas 

 Penerimaan biogas berasal dari penjualan biogas yang dikembangkan oleh 

peternak. Biogas yang dikembangkan peternak di alirkan kerumah tetangga dan 

dikenakan biaya pada hal tersebut. 

 Pada Tabel 4.6 terlihat bahwa rata-rata penerimaan terbesar diperoleh 

responden dengan skala kepemilikan >9 yaitu Rp 4.500.000, sedangkan responden 

dengan skala kepemilikan 5-8 ekor memiliki penerimaan sebesar Rp 2.520.000. dan 

yang terendah dengan skala kepemilikan 1 – 4 ekor hanya bisa melakukan 

penghematan penggunaan gas LPG sebesar Rp 1.140.000. 

 Dalam perhitungan penerimaan biogas menggunakan metode penghematan 

gas LPG, dimana harga LPG 5 kg di wilayah penelitian rata-rata harga adalah Rp 

17.500 dan habis dalam waktu 5 hari. Sehingga jika jumlah dalam satu tahun 

mereka menghemat sebesar Rp 1.260.000. 

d. Penerimaan Pupuk Organik 

 Penerimaan pupuk organik berasal dari penjualan pupuk organik yang 

dilakukan oleh para peternak, dimana pupuk organik diperoleh melalui pemanfaatan 

limbah biogas yang diolah menjadi pupuk organik. 

 Pada penerimaan pupuk organik didapatkan rata-rata penerimaan tertinggi 

dari hasil penjualan pupuk organik adalah pada skala kepemilikan >9 ekor yaitu Rp 
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23.796.000, sedangkan skala kepemilikan 5 - 8 ekor memiliki keuntungan rata-rata 

sebesar Rp 13.688.000 dan terendah pada skala kepemilikan 1 – 4 ekor yaitu Rp 

6.821.000. Pupuk organik kering atau kompos seharga Rp 1500 per kg. Besar 

kecilnya penerimaan pupuk organik tergantung pada skala kepemilikan ternak yang 

dimiliki, dimana semakin banyak sapi potong yang dipelihara maka akan semakin 

besar produksi pupuk organik yang di hasilkan per hari. 

e. Total Penerimaan Usaha Sapi Potong BPEB dan PO 

 Total penerimaan pada usaha ternak sapi potong berbasis pengembangan 

energy biogas dan pupuk organik yang rata-rata penerimaan peternak terbesar 

adalah skala kepemilikan >9 ekor yaitu Rp 193.296.000 per kepala keluarga per 

tahun, dan pada skala kepemilikan 5 – 8 ekor memiliki rata-rata sebesar Rp 

99.066.00. Sementara yang terendah adalah pada skala 1 – 4 ekor yaitu Rp 

50.332.000 per kepala keluarga per tahun. Total penerimaan usaha sapi potong 

bearsal dari keseluruhan faktor penerimaan yang jumlahkan. Adanya perbedaan 

besarnya penerimaan di setiap skala kepemilikan di sebabkan oleh perbedaan 

besarnya populasi yang dipelihara oleh masing-masing peternak. 

4.3.2 Biaya Produksi Usaha Ternak Sapi Potong BPEB dan PO 

 Biaya Produksi pada usaha ternak sapi potong berbasis pengembangan 

energy biogas dan pupuk organik merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 

kegiatan usaha peternakan selama satu tahun. Biaya produksi sangat menentukan 

dari kegiatan usaha peternak yang di lakukan  karena hal ini mempengaruhi hasil 

keuntungan yang diperoleh oleh peternak. Jika biaya yang dikeluarkan terlalu besar 

dan penerimaan yang kecil maka usahanya tidak menguntungkan. 
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 Biaya dalam suatu usaha peternakan sapi potong dapat dikelompokkan 

menjadi dua bagian yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost). 

Adapun biaya-biaya produksi yang ada pada usaha ternak sapi potong berbasis 

pengembangan energi biogas dan pupuk organik di Kabupaten Sampang antara 

lain: 

4.3.3.1 Biaya Tetap 

 Biaya Tetap merupakan biaya yang dikeluarkan oleh peternak yang sifatnya 

tidak tergantung dari besar kecilnya produksi atau dengan kata lain jumlah biaya ini 

tidak dipengaruhi oleh peningkatan atau penurunan jumlah ternak yang di produksi. 

Komponen biaya tetap yang dikeluarkan pada usaha sapi potong berbasis 

pengembangan energy biogas dan pupuk organik di Kabupaten Sampang teriri dari 

Biaya Penyusutan Kandang,  penyusutan instalasi biogas, penyusutan peralatan, 

dan pajak.  

 Semua komponen diatas sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari 

perhitungan keuntungan peternakan sapi potong berbasis pengembangan energi 

biogas dan pupuk organik. Komponen biaya tetap dapat dilihat pada tabel 4.7 

berikut. 

Tabel 4.7 Biaya Tetap Usaha Ternak Sapi Potong Berbasis Biogas di 
Kabupaten Sampang Per Tahun 

 

 

No 

 

Skala 

Kepemilikan 

Komponen Biaya Tetap 

Usaha Ternak Sapi (rupiah) 

Biaya 

Penyusutan 

Kandang 

Biaya 

Penyusutan 

Instalasi 

Biaya 

Penyusustan 

Peralatan 

 

Pajak 

 

Jumlah 

1 1 – 4 ekor 160.000 171.000 44.000 - 375.000 

2 5 – 8 ekor 230.000 244.000 69.000 - 543.000 

3 >9 ekor 294.000 351.000 69.000 - 714.000 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2017. 
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a. Penyusutan Kandang 

 Biaya penyusutan kandang berasal dari biaya – biaya yang dikeluarkan oleh 

peternak dalam pembutan biaya instalasi yang kemudian dibagi masa atau lama 

pemakaian dari kandang tersebut. 

 Berdasarkan table 4.7 Terlihat bahwa biaya penyusutan kandang pada 

usaha  sapi potong pada skala kepemilikan ternak >9  ekor memiliki biaya 

penyusutan kandang yang paling besar dengan rata-rata biaya sebesar Rp 294.000, 

sedangkan pada skala kepemilikan ternak 5 – 8 ekor memiliki biaya penyusutan 

kandang sebesar Rp 230.000, dan skala kepemilikan 1 – 4 ekor memiliki biaya 

penyusutan kandang paling rendah dengan rata-rata biaya yaitu sebesar Rp 

160.000 besar kecilnya biaya yang dikeluarkan disebabkan oleh ada tidaknya 

kandang dan kondisi kandang yang dimiliki peternak . 

b. Penyusutan Instalasi Biogas 

 Biaya penyusutan instalasi biogas berasal dari biaya yang dikeluarkan pada 

saat pembuatan instalasi dibagi masa pemakaian dari instalasi tersebut. Biaya 

pembuatan instalsi biogas rendah karena para peternak mendapatkan subsidi dalam 

pembuatan instalasi tersebut. 

 Pada biaya penyusutan instalasi biogas diperoleh biaya rata-rata terbesar 

yaitu pada skala kepemilikan ternak >9 ekor yaitu sebesar Rp 351.000, dan Rp 

224.000 pada skala kepemilikan ternak 5 – 8 ekor, serta yang terkecil yaitu pada 

skala kepemilikan ternak 1 – 4 ekor sebesar Rp 171.000. Hal ini dikarenakan 

perbedaan volume digester atau instalasi yang digunakan, semakin besar instalasi 

maka semakin besar pula biaya penyusutan yang dikeluarkan. 
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c. Penyusutan Peralatan 

 Biaya penyusutan peralatan berasal dari biaya yang dikeluarkan oleh para 

peternak untuk membeli peralatan yang digunakan dalam proses beternak, misalnya 

cangkul, arit, dan sebagainya. 

 Pada penyusutan peralatan pada usaha sapi potong di peroleh biaya rata-

rata yang terbesar yaitu pada skala kepemilikan ternak >9 ekor yaitu sebesar Rp 

69.000, dan pada skala kepemilikan 5 -8 ekor sebesar Rp 69.000, serta biaya 

terkecil yaitu pada skala kepemilikan ternak 1 -4 ekeor sebesar Rp 44.000. Hal ini 

dikarenakan peternak menggunakan peralatan pada usaha ternak sesuai dengan 

besar kecilnya usaha yang dimiliki, semakin besar usaha yang dimiliki maka 

semakin besar pula biaya yang dikeluarkan untuk membeli peralatan begitu pula 

sebaliknya. 

d. Pajak 

 Para peternak sapi di Kabupaten Sampang tidak di kenakan pajak. Maka dari 

itu tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak.  

e. Total Biaya Tetap 

 Total biaya tetap dapat diperoleh dari biaya sapi potong di tambah dengan 

keseluruhan biaya-biaya yang nilainya tetap yang dikeluarkan oleh peternak di 

Kabupaten Sampang. Biaya-biaya tersebut adalah biaya penyusutan kandang, 

penyusustan instalasi biogas, biaya penyusutan peralatan dan pajak. 

 Berdasarkan table 4.7 Terlihat bahwa total biaya tetap yang dikeluarkan oleh 

peternak pada skala kepemilikan >9 ekor memliki rata-rata paling besar yaitu Rp 
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714.000 per peternak, dan Rp 543.000 pada skala kepemilikan ternak 5 – 8 ekor, 

serta yang terendah terendah adalah pada skala kepemilikan 1 -4 ekor dengan rata-

rata Rp 375.000 per kepala keluarga. Hal ini dikarenakan pada skala besar lebih dari 

9 ekor membutuhkan kandang yang lebih besar dan peralatan lebih banyak serta 

biaya instalasi biogas yang dikeluarkan pun lebih besar sesuai dengan skala 

kepemilikan ternak yang dimiliki. 

4.3.3.2 Biaya variabel 

 Biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah yang disebabkan oleh 

adanya perubahan jumlah hasil. Apabila jumlah barang yang dihasilkan bertambah, 

maka   biaya   biaya   variabelnya   juga   meningkat.   Biaya   variabel   yang 

dibebankan   pada   masing-masing   unit   disebut   biaya   variabel   rata-rata 

(average variabel cost). Biaya variabel yang dikeluarkan pada usaha sapi potong 

berbasis pengembangan energy biogas dan pupuk organik di Kabupaten Sampang 

yaitu berupa biaya sapi potong awal tahun, biaya vitamin dan obat-obatan, biaya 

pakan, dan biaya pakan tambahan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Rasyaf 1995) 

yang menyatakan bahwa bahwa biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan 

bertalian dengan produksi yang dijalankan. Adapun besarnya komponen biaya 

variabel yang dikeluarkan pada usaha sapi potong di Kabupaten Sampang dapat 

dilihat pada tabel 4.8 berikut. 
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Tabel 4.8 Biaya Variabel Usaha Ternak Sapi Potong Berbasis Biogas di 
Kabupaten Sampang per tahun 

 

 

No 

 

Skala 

Kepemilik

an 

Komponen Biaya Variabel 

Usaha Ternak Sapi (rupiah) 

Awal Tahun Pakan Pakan 

Tambahan 

Vitamin dan 

Obat-obatan 

Tenaga 

Kerja 

 

Jumlah 

1 1 – 4 ekor 36.000.000 110.000 1.024.000 338.000 4.745.000 42.717.000 

2 5 – 8 ekor 66.786.000 184.000 1.957.000 630.000 5.423.000 74.980.000 

3 >9 ekor 133.357.000 433.000 3.741.000 1.204.000 7.456.000 146.191.000 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2017. 

a. Nilai Ternak Awal Tahun 

 Nilai ternak awal tahun berasal dari jumlah ternak diawal tahun yang di 

hargakan sesuai dengan pasaran harga daerah penelitian. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai ternak awal tahun pada usaha ternak sapi potong tergantung pada 

banyaknya kepemilikan ternak, umur dan jenis kelamin ternak yang mengalami 

peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah ternak yang dimiliki. 

 Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa pada usaha ternak sapi potong 

rata-rata nilai ternak awal tahun peternak di Kabupaten Sampang berkisar Rp 

36.000.000, pada skala 1 – 4 ekor, dan Rp 66.786.000 pada skala kepemilikan 5 – 8 

ekor, serta yang tertinggi Rp 133.357.000 per tahun pada skala >9 ekor.  

b. Biaya Pakan 

 Biaya yang dikeluarkan peternak untuk pakan adalah biaya untuk pembelian 

pupuk rumput. Dimana para peternak menggunakan rumput sebagai makanan 

utama dan peternak menggunakan pupuk agar rumput tersebut cepat tumbuh dan 

bisa dikonsumsi oleh sapinya.  

 Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa biaya pakan terbesar dikeluarkan oleh 

peternak dengan skala kepemilikan >9 dengan biaya sebesar Rp 433.000 per tahun, 
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dan Rp 184.000 pada skala kepemilikan ternak 5 -8 ekor, serta yang terkecil pada 

skala kepemilikan 1 – 4 ekor dengan biaya sebesar Rp 110.000 per tahun. 

c. Biaya Pakan Tambahan 

 Pakan tambahan yang digunakan pada usaha ternak sapi potong berbasis 

pengembangan energi biogas dan pupuk organik yaitu pakan tambahan berupa 

dedak dan garam dimana mereka masih memberikan pakan tambahan yang mudah 

didapatkan seperti dedak yang diperoleh dari hasil penggilingan gabah. Untuk dedak 

diberikan sebanyak 1 kg/hari untuk 2 ekor. Sedangkan untuk garam diberikan 

sebanyak 1 kg untuk 10 ekor ternak/ hari. Pakan tambahan untuk dedak peternak 

membelinya dengan harga kisaran 400/kg dan untuk garam 1300/Kg.  

 Biaya pakan tambahan yang dikeluarkan paling banyak yaitu pada skala 

kepemilikan ternak rata-rata >9 ekor sebesar Rp 3.741.000 per tahun, dan Rp 

1.957.000 pada skala kepemilikan 5 -8 ekor, serta yang terkecil pada skala 

kepemilikan ternak rata-rata 1 – 4 ekor yaitu sebesar Rp 1.024.000 per tahun. Biaya 

variabel pada pakan tambahan cukup bervariasi tergantung dari skala kepemilikan 

ternak yang dimiliki, semakin tinggi skala kepemilikan maka semakin tinggi juga 

biaya pakan tambahan yang dikeluarkan. 

d. Vitamin dan Obat-obtan 

 Biaya variabel untuk obat-obatan dan vitamin yang dikeluarkan yaitu pada 

skala kepemilikan ternak >9 ekor sebesar Rp 1.204.000 per tahun, dan Rp 630.000 

pada skala kepemilikan 5 – 8 ekor, sedangkan yang dikeluarkan pada skala 

kepemilikan ternak rata-rata 1 – 4 ekor sebesar Rp 338.000 per tahun. Rendahnya 
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biaya yang dikeluarkan tergantung dari peternaknya yang memberikan vitamin dan 

obat-obatan.  

 Obat-obatan hanya pada saat-saat tertentu saja misalkan waktu vaksinisasi 

dan pada saat sapi ada yang sakit, begitu pula dengan vitamin yang diberikan pada 

saat kondidi sapi kurang sehat. 

 Sedangkan untuk penyuntikan obat cacing dikenakan biaya sebesar Rp. 

15.000 per anak sapi. Penyuntikan obat cacing ini hanya untuk anak sapi dan di 

suntikkan hanya satu kali. Kedua penyuntikan ini biasa dilakukan oleh kelompok 

peternak  /  petugas  dari  dinas  peternakan  Kabupaten  Sampang.  Kecilnya biaya 

vitamin dan obat-obatan disebabkan karena para peternak tidak secara rutin 

memberikan vitamin ke ternak yang mereka pelihara. 

e. Tenaga Kerja 

 Tenaga kerja yang digunakan pada usaha sapi potong berbasis 

pengembangan energi biogas adalah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh 

responden peternak di Kabupaten Sampang rata-rata berkisar antara Rp 4.745.000 

Pada skala 1 – 4 ekor, dan Rp 5.423.000 pada skala kepemilikan 5 – 8 ekor, serta 

yang terbesar Rp 7.456.000 pada skala >9 ekor. Dengan tenaga kerja yang 

digunakan seluruhnya menggunakan tenaga kerja keluarga. Sebagian besar tenaga 

kerja keluarga yang digunakan adalah kepala keluarga dan anggota keluarga baik 

laki-laki maupun perempuan yang telah dewasa. Jenis kegiatan yang dilakukan oleh 

tenaga kerja umumnya berupa aktivitas fisik seperti memberi makan, 

memebersihkan tempat makan, memotong rumput, menggumpulkan kotoran limbah 

biogas, dan mengontrol intalasi biogas dan lain-lain oyang dilakukan setiap hari. 
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 Perhitungan tenaga kerja tersedia untuk aktivitas usaha sapi potong, biogas 

dan pupuk organik menggunakan konsep tenaga kerja setara pria dewasa dalam 1 

tahun (HKSP) yaitu 1 pria setara dengan 1 hari kerja pria dewasa, wanita dewasa 

setara dengan 0,83 hari kerja pria dewasa, dan seorang anak kecil setara dengan 

0,5 hari kerja pria dewasa. Dengan rincian rata-rata jam kerja per hari 2 jam, dan 

upah per jamnya adalah Rp 6500 dengan jumlah hari kerja 365 hari per tahunnya. 

f. Total Biaya Variabel 

 Total biaya variabel merupakan jumlah keseluruhan dari biaya-biaya yang 

ada pada biaya variabel. Pada total biaya variabel dapat diperoleh dari hasil jumlah 

biaya usaha sapi potong berbasis pengembangan biogas. Adapun total biaya yang 

dikeluarkan dapa dilihat rata-rata berdasarkan skala kepemilikan >9 ekor yang 

tertinggi yaitu sebesar Rp 146.191.000 per tahun, dan  Rp 74.980.000 pada skala 

kepemilikan 5 -8 ekor, serta yang terendah pada skala kepemilikan ternak 1 – 4 ekor 

sebesar Rp 42.717.000 per tahun. 

4.3.4 Total Biaya Produksi Usaha Sapi Potong BPEB dan PO 

 Total biaya merupakan jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel yang 

dikeluarkan oleh peternak dalam proses usahanya. Adapun total biaya yang 

dikeluarkanpada usaha sapi potong berbasis pengembangan energi biogas dan 

pupuk organik di Kabupaten Sampang dapat di lihat pada tabel 4.9 berikut : 

Tabel 4.9 Total Biaya Produksi Usaha Sapi Potong di Kabupaten Sampang Per 
Tahun 

No Skala Kepemilikan Total Biaya Produksi (rupiah) 

Biaya Tetap Biaya Variabel Jumlah 

1 1 – 4 ekor 375.000 42.717.000 43.092.000 

2 5 – 8 ekor  543.000 74.980.000 75.523.000 

3 >9 ekor 714.000 146.191.000 146.905.000 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2017. 
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 Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa total biaya produksi pada usaha 

sapi potong berbasis pengembangan energi biogas dan pupuk organik terdiri atas 

biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel merupakan komponen biaya yang 

terbesar yang dikeluarkan oleh peternak dalam usahanya. Pada biaya produksi 

cenderun mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya skala usaha yang 

dimiliki peternak.  

 Total biaya produksi yang dikeluarkan paling tinggi dalam usaha sapi potong 

dengan rata-rata pada skala kepemilikan ternak >9 ekor sebesar Rp 146.905.000 

per tahun, dan Rp 75.523.000 pada skala kepemilikan 5 – 8 ekor, serta paling sedikit 

pada skala kepemilikan 1 – 4 ekor sebesar Rp 43.092.000 per tahun. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Swastha dan Sukotjo (1993) yang menyatakan bahwa biaya total 

merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau dengan kata lain 

biaya total ini merupakan jumlah dari biaya tetap dan baiaya variabel. 

4.3.5 Keuntungan Usaha Sapi Potong BPEB dan PO 

 Keuntungan merupakan selisih dari total penerimaan dengan total biaya yang 

dikeluarkan dalam melakukan suatu usaha. Keuntungan pada usaha sapi potong 

berbasis pengembangan energi biogas dan pupuk organik diperoleh dari hasil 

penerimaan usaha sapi potong dikurangi total biaya yang dikeluarkan selama satu 

tahun. Jika nilai yang diperoleh positif, maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut 

memperoleh keuntungan sedangkan jika nilai yang diperoleh bernilai negative, maka 

dapat dikatakan bahwa usaha peternakan yang digeluti tersebut mengalami 

kerugian. Hal ini sesuai dengan pendapat Rasyaf (1995) yang menyatakan bahwa 

keuntungan peternak adalah selisih antara penerimaan dengan semua biaya yang 

dikeluarkan selama melakukan kegiatan usahanya. Adapun keuntungan peternak 
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pada usaha sapi potong berbasis pengembangan energi biogas dan pupuk organik 

di kabupaten Sampang dapat dilihat pada table 4.10 berikut : 

Tabel 4.10 Keuntungan Usaha Sapi Potong Berbasis Biogas di Kabupaten 
Sampang Per Tahun 

 

No 

 

Skala Kepemilikan 

KEUNTUNGAN (rupiah) 

Penerimaan Biaya Produksi Jumlah 

1 1 – 4 ekor 50.332.000 43.092.000 7.240.000 

2 5 – 8 ekor 99.066.000 75.523.000 23.543.000 

3 >9 ekor 193.296.000 146.905.000 46.391.000 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa keuntungan pada usaha sapi 

potong berbasis pengembangan energi biogas dan pupuk organik diperoleh dari 

selisih antara hasil penerimaan dengan biaya pproduksi. Keuntungan pada usaha ini 

yang terbesar yaitu pada Skala kepemilikan ternak >9 eker sebesar 46.391.000 per 

tahun, kemudian Rp 23.543.000 per tahun untuk skala kepemilikan 5 – 8 ekor dan 

terkecil pada skala kepemilikan ternak 1 – 4 ekor sebesar Rp 7.240.000 per tahun. 

Keuntungan yang diperoleh peternak berbeda-beda dikarenakan perbedaan jumlah 

populasi ternak sapi potong yang dimiliki p 

eternak. 

 

4.4 Implikasi Penelitian 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa para peternak mengalami keuntungan 

yang mana keuntungan tersebut berbeda-beda sesuai dengan dengan tingkat skala 

kepemikan. Dimana keuntungan terendah yang di peroleh peternak sapi potong 

berbasis pengembangan energi biogas dan pupuk organik di kabupaten Sampang 

dengan skala kepemilikan ternak 1 – 4 ekor dengan rata-rata keuntungan 
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pertahunnya Rp 7.240.000, dan Rp 23.543.000 pada skala kepemilikan 5 – 8 ekor, 

sedangkan yang terbesar pada skala kepemilikan >9 ekor dengan rata-rata 

keuntungan pertahunnnya mencapai Rp 46.391.000. 

 Jika dikaitkan dengan teori maka hasil penelitian tersebut sudah 

menggambarkan aplikasi dari teori tersebut. Dimana keuntungan yang didapat 

dalam penelitian ini merupakan hasil proses penerimaan yang berasal faktor-faktor 

penerimaan yang diantaranya penerimaan penjualan ternak. Penerimaan 

pengembangan biogas, dan penerimaan yang berasal dari pemanfaatan limbah 

biogas menjadi pupuk organik yang mana keuntungan tersebut merupakan tujuan 

utama dari adanya kegiatan usaha tersebut.  

 Kemudian dari hasil penerimaan tersebut dikurangi nilainya dari proses 

produksi, dimana biaya produksi yang digunakan adalah biaya variabel dan biaya 

tetap. Jadi, selisih yang didapatkan dari hasil penerimaan dikurangi biaya produksi 

maka itulah keuntungan yang didaptkan. Dimana hal tersebut sesuai dengan teori 

yang di gunakan. 

 Perbedaan keuntungan yang cukup signifikan terlihat jika dibandingkan 

dengan penelitian terdahulu, misalnya saja dengan penelitian Amin (2013) yang 

sama-sama menghitung keuntungan suatu peernakan sapi potong, dimana untuk 

skala kepemilikan 1 – 4 ekor hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.145.000 

per tahun. Sedangkan pada penelitian ini untuk skala kepemilikan yang mendapat 

keuntungan sebesar 7.240.000 per tahun. Perbedaan ini terjadi karena adanya 

faktor penerimaan, dimana dalam penelitian ini ada tiga faktor penerimaan, 

sedangkan pada panelitian terdahulu hanya memiliki satu faktor penerimaan. 
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 Kemudian jika di bandingkana dengan dengan penelitian Hoddi (2011) 

tentang analisis Pendapatan Peternak Sapi Potong Di Kecamatan Tanete Rilaiu 

Kabupaten Barru, dimana keuntungan yang di dapatkan peternak per tahun dengan 

skala kepemilikan ternak 7 – 10 hanya sebesar Rp 3.705.000. Berbeda dengan 

penelitian ini yang hanya dengan skala kepemilikan ternak 1 – 4 ekor bisa 

mendapakan keuntungan per tahunnya sebesar Rp 7.240.000. 

 


