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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peternakan merupakan salah satu subsektor pertanian 

yang mulai berkembang saat ini. Permintaan masyarakat 

terhadap produk peternakan saat ini telah meningkat secara 

pesat. Peningkatan ini terus berjalan seiring dengan 

peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kesadaran akan 

kebutuhan gizi oleh masyarakat.  

Salah satu produk peternakan yang diminati oleh 

masyarakat adalah susu. Hal ini dibuktikan dari survey Ditjen 

Bina Produksi Peternakan tahun 2008 yang menunjukkan 

bahwa konsumsi susu pada tahun itu adalah 7,7 

liter/kapita/tahun, konsumsi ini berarti meningkat karena 

survey pada tahun 2005 konsumsi susu hanya mencapai 6,8 

liter/kapita/tahun. Kebutuhan masyarakat akan susu memang 

sangat wajar, hal ini sesuai dengan pendapat Abubakar (2009) 

yang menjelaskan bahwa susu merupakan makanan yang 

hampir sempurna karena kandungan zat gizinya yang lengkap. 

Manfaat susu merupakan hasil dari interaksi molekul-molekul 

yang terkandung di dalamnya. Susu bernilai gizi tinggi dan 

dapat digunakan sebagai makanan manusia segala umur. 

Produksi susu agar dapat dihasilkan secara kontinu, 

diperlukan adanya peternakan sapi perah yang berproduksi 

secara kontinu dan konstan agar konsumsi susu oleh 

masyarakat tetap terjaga dan tidak mengandalkan produk susu 

impor karena minimnya produksi susu nasional. 

Pengembangan usaha peternakan sapi perah merupakan cara 
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yang efektif dalam menjaga kontinuitas produksi susu 

nasional. Fenomena yang terjadi sampai sekarang peningkatan 

konsumsi susu masyarakat Indonesia per kapita per tahun 

adalah 12,2 %, hal ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan 

produksi susu dalam negeri yang hanya sebesar 5,6 % per 

tahun sehingga Indonesia harus melakukan kebijakan impor 

susu sepanjang tahun dimana peningkatannya mencapai 18,8 

% per tahun (Hari, 2011). 

Produksi susu agar dapat bersaing dengan produk susu 

impor, dibutuhkan integrasi antara peternakan sapi perah 

berskala besar dengan peternakan berskala kecil. Namun dari 

keduanya peternakan berskala besar diharapkan lebih bisa 

menjadi tulang punggung dari semua kegiatan peternakan sapi 

perah di Indonesia, hal ini mengingat peternakan berskala 

besar memiliki modal besar yang dinilai mampu bersaing 

dengan peternakan atau produsen susu impor. Eksistensi 

peternakan-peternakan sapi perah berskala besar ini perlu 

dijaga agar tetap mampu konsisten dan kontinu menghasilkan 

produk susu berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan 

nasional akan susu secara menyeluruh. Salah satu cara yang 

bisa dilakukan adalah memaksimalkan teknis manajemen 

ekonomi peternakan. Manajemen ekonomi suatu perusahaan 

atau peternakan besar menjadi faktor utama dalam kontinuitas 

produksi suatu perusahaan, dimana kontinuitas ini nantinya 

akan menentukan efisiensi usaha perusahaan tersebut.  

CV.Lemboe Pasang merupakan perusahaan penghasil 

susu dengan skala produksi besar. Sahamnya dimiliki oleh 

banyak pemegang saham perorangan yang berdiri pada tahun 

2007 dan izin usaha CV mampu terealisasi pada tahun 2009 

silam. Lokasi peternakan berada di Jl. Raya Nongkojajar Desa 
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Rojo Pasang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. 

Jumlah sapi laktasi produktif yang dimiliki mencapai 40 % 

dari total ternak keseluruhan yang ada di CV. Lemboe Pasang. 

Produksi susu rata-rata yang dihasilkan per harinya berkisar 

1.200 liter. Pemerahan  dilakukan 2 sampai 3 kali tergantung 

dari tingkat produksi sapi perah, hal tersebut dikarenakan 

terdapat 2 masa laktasi yang berbeda tingkat pemerahannya 

yaitu laktasi rendah dan laktasi tinggi. Pemasaran produk susu 

dipasarkan melalui tiga jalur, yaitu melalui sistem kemitraan, 

perantara pedagang, dan secara langsung. Pemasaran melalui 

sistem kemitraan dilakukan melalui kerjasama dengan PT. 

Greenfields Indonesia yang secara kontinu membeli produk 

susu mentah sesuai dengan kontrak yang disepakati. 

Pemasaran melalui pedagang perantara dilakukan melalui 

kerjasama dengan pedagang perantara di Surabaya yang 

bersedia membeli susu dalam bentuk mentah dan pasteurisasi. 

Pemasaran secara langsung dilakukan melalui penjualan 

kepada konsumen yang bersedia membeli susu dalam bentuk 

mentah ke lokasi peternakan untuk dikonsumsi sendiri. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1 Bagaimana besar R/C ratio,  dan rentabilitas pada usaha 

peternakan sapi perah CV.  Lemboe Pasang. 

2 Bagaimana besar resiko keuntungan yang ditanggung 

oleh perusahaan berdasarkan perhitungan analisis resiko 

keuntungan pada usaha peternakan sapi  perah CV. 

Lemboe Pasang. 
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1.3 Tujuan 

1 Mengevaluasi besar R/C ratio, dan  rentabilitas usaha 

pada usaha peternakan sapi perah CV. Lemboe Pasang. 

2 Mengevaluasi besar resiko keuntungan yang ditanggung 

oleh perusahaan berdasarkan perhitungan analisis resiko 

keuntungan pada usaha peternakan sapi perah CV. 

Lemboe Pasang. 

 

1.4 Kegunaan 

1 Bagi penulis diharapkan tulisan ini dapat menjadi dasar 

untuk pengembangan ilmu yang telah didapatkan selama 

kuliah. 

2 Bagi khalayak diharapkan tulisan ini mampu menjadi 

dasar, acuan, maupun evaluasi untuk pengembangan 

potensi masyarakat dilihat dari sektor yang bersangkutan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Usaha peternakan yang besar akan semakin sulit 

pengelolaannya sebab pada dasarnya akan semakin banyak 

kepentingan yang harus ditangani oleh pengelola sehingga 

perlu suatu cara untuk melihat dan mengevaluasi hasil usaha 

pengelolaan pada tiap akhir periode tertentu. Cara yang dapat 

dilakukan untuk melihat dan mengevaluasi hasil usaha tersebut 

adalah melalui adanya laporan keuangan perusahaan yang 

disusun secara bertanggung jawab oleh manajemen 

perusahaan. Laporan keuangan sangat diperlukan karena dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antar data 

keuangan atau aktivitas perusahaan tersebut yang nantinya 
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dapat dilakukan evaluasi mengenai efesiensi usaha dari 

perusahaan tersebut. 

Penerimaan utama yang diperoleh di peternakan sapi 

perah CV. Lemboe Pasang ini berasal dari penjualan susunya. 

Biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan diantaranya 

biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya yang paling besar 

dialokasikan pada sektor pengadaan pakan, hal ini dikarenakan 

pakan digunakan untuk meningkatkan produksi susu yang 

berpengaruh pada penjualan susu. Biaya tetap (fixed cost) yang 

dikeluarkan adalah penyusutan ternak, penyusutan kandang, 

penyusutan gudang, penyusutan peralatan dan tenaga kerja. 

Biaya tidak tetap (variable cost) yang dikeluarkan peternak 

adalah pakan, obat-obatan, IB, listrik, dan lain-lain. 

Biaya produksi dan penerimaan yang didapat digunakan 

untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diterima untuk 

kemudian dilihat efisiensinya dengan cara membandingkan 

antara  revenue dengan cost. Kalau nilainya < 1 maka proyek 

itu tidak ekonomis, dan kalau > 1 berarti proyek itu feasible. 

Kalau R/C ratio = 1 dikatakan proyek itu marginal (tidak rugi 

dan tidak untung). Selanjutnya dilakukan penghitungan nilai 

rentabilitas usaha yaitu analisis yang membandingkan laba 

yang diperoleh dengan modal usaha. Nilai rentabilitas suatu 

usaha memiliki kriteria tersendiri, apabila rentabilitas 1-25 % 

maka termasuk kategori buruk, rentabilitas 26-50 % maka 

termasuk kategori rendah, rentabilitas 51-75 % maka termasuk 

kategori cukup, rentabilitas 76-100 % maka termasuk kategori 

baik, rentabilitas > 100% maka termasuk kategori baik sekali. 

Analisis efisiensi usaha juga dilakukan melalui penghitungan 

resiko dari setiap keuntungan yang diperoleh, penghitungan ini 

menggunakan koefisien variasi (CV) dan batas bawah 
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keuntungan (L). Gambar kerangka pemikiran dari penelitian 

ini dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 


