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PROFITABILITY ANALYSIS OF DIARY AT BANTUREJO VILLAGE 
NGANTANG DISTRICT MALANG REGENCY 

 

 
ABSTRACT 

 
This research was done at Mr. Tampi farm since  Macrh 22nd to Aprilnd 

2007. The subject matter of reserch was diary in Mr. Tampi farm at Banturejo 
village in Ngantang district Malang regency. The purpose of research was to know 
the profitability value of diary farming. The method of data taking case study with 
purposive. The data were calculated for profitability ratio and describtive 
analized. The analysis data that use are profitability analysis includes that Gross 
Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM),  Total Assets Turnover (TAT), 
Return on Investment (ROI).  

The result of research abtained for the total cost produce at Mr. Tampi 
farm in breed effort is Rp. 554.304.200,00, and diary effort is Rp. 89.234.700,00. 
The advantage of breed farming is Rp. 124.895.800,00, and diary farming is Rp. 
17.478.600,00. The revenue breed farming is Rp. 679.200.000,00 and diary 
farming is Rp. 106.713.300,00. The total capital breed farming is Rp. 
661.616.500,00 and diary farming is Rp. 257.662.000,00. The result of 
profitability analysis of diary in mr. tampi farm at banturejo village in ngantang 
district malang regency Gross Profit Margin in breed farming is 95,57% and diary 
farming is 81,60%, Net Profit Margin in breed farming is 18,38% and diary 
farming is 16,37%. Total Assets Turnover in breed farming is 102,65% and diary 
farming is 41,41%, Return on Investment in breed farming is 18,87% and diary 
farming is 6,78%. Conclude that profitability analysis at Mr. Tampi farm is 
profitable, because the value is more higher from profitability industry standard. 
Suggestion is able to reducting constant cost is very important to get more high 
revenue and profit to stability or increasing profitability to progress farm. 

 

Keywords : revenue, capital, cost, profit. 

 

 

 

 

 

 



  

ANALISIS PROFITABILITAS PADA USAHA PETERNAKAN SAPI 
PERAH DI DESA BANTUREJO KECAMATAN NGANTANG 

KABUPATEN MALANG 
 
 

RINGKASAN 

 
Penelitian dilaksanakan pada usaha peternakan sapi perah milik Bapak 

Tampi  yang terletak di desa Banturejo, kecamatan Ngantang, kabupaten Malang 
mulai tanggal 22 maret 2006 hingga 22 april 2007. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui nilai profitabilitas  usaha. Kegunaan penelitian ini 
adalah sebagai bahan pertimbangan dan sumber informasi dalam perencanaan 
usaha, serta sebagai pedoman dalam pengaturan faktor-faktor produksi sehingga  
akan memacu perkembangan usaha.  

Usaha peternakan ini menjalankan dua macam usaha, yakni usaha 
pembibitan dan usaha pemerahan, jumlah kepemilikan sapi perah keseluruhan  
sebanyak 88 ekor dengan jumlah kepemilikan pada usaha pembibitan 70 ekor dan 
pada usaha pemerahan 18 ekor. Metode yang dipakai adalah case study method 
(studi kasus) yakni suatu metode yang mempelajari secara intensif tentang latar 
belakang dari suatu keadaan sekarang  dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, 
individu, keluarga, lembaga, dan masyarakat. Data yang dikumpulkan terdiri dari 
data primer dan data skunder. Data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan 
menggunakan analisis deskriptif.  

Hasil penelitian didapatkan antara lain: total modal yang dibutuhkan pada 
usaha pembibitan adalah sebesar Rp. 661.616.500,00, dan usaha pemerahan 
sebesar Rp. 257.662.000,00. Total biaya usaha pembibitan sebesar Rp. 
554.304.200,00, dan usaha pemerahan adalah sebesar Rp. 89.234.700,00. Total 
penerimaan usaha pembibitan adalah sebesar Rp. 679.200.000,00, dan usaha 
pemerahan sebesar Rp. 106.713.300,00. Total keuntungan usaha pembibitan 
sebesar Rp. 649.158.600,00, dan usaha pemerahan adalah sebesar Rp. 
87.085.700,00. Total keuntungan setelah pajak pada usaha pembibitan adalah 
sebesar Rp. 124.895.800,00, dan usaha pemerahan sebesar Rp. 17.478.600,00. 
Nilai analisis profitabilitas yang dihasilkan dari data diatas antara lain: nilai GPM 
pada usaha pembibitan 95,57%  dan usaha pemerahan 81,60%. Nilai NPM pada 
usaha pembibitan 18,38% dan pada usaha pemerahan 16,37%. Nilai TAT pada 
usaha pembibitan 102,65% dan pada usaha pemerahan 41,41%. Nilai ROI pada 
usaha pembibitan 18,87%dan usaha pemerahan adalah 6,78%. Kesimpulan yang 
didapatkan adalah total keuntungan yang diperoleh dalam satuan ternak pada 
usaha pemerahan lebih tinggi dari pada usaha pembibitan, hal ini menunjukkan 
bahwa usaha pemerahan dalam kapasitas produksi yang sama lebih layak untuk 
dikembangkan daripada usaha pembibitan. 

Saran yang diberikan adalah nilai profitabilitas sebaiknya tetap 
dipertahankan atau bahkan lebih ditingkatkan, agar diperoleh keuntungan usaha 
yang diharapkan sehingga dapat digunakan untuk memajukan serta memperluas 
usaha peternakan. Peningkatan efisiensi usaha sebaiknya dilakukan dengan 
mengurangi biaya tetap yang kurang diperlukan, yakni penyusutan kandang, hal 
ini karena kandang yang  digunakan lebih besar dari pada jumlah ternak yang 



  

dipelihara, sehingga modal dan biaya yang dikeluarkan lebih tinggi. Sebaiknya 
usaha peternakan sapi perah ini lebih mengembangkan usaha pemerahan daripada 
usaha pembibitan, hal ini karena keuntungan yang diperoleh pada usaha 
pemerahan dalam satuan ternak lebih besar jika dibandingkan dengan usaha 
pembibitan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

 Peningkatan pendapatan masyarakat, bertambahnya jumlah penduduk,  

naiknya kesadaran masyarakat pada pemenuhan gizi, serta meningkatnya standar 

hidup masyarakat telah menyebabkan naiknya permintaan masyarakat pada hasil 

ternak. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks dan kompetitif, 

adanya sistem liberal pada perdagangan internasional telah melibatkan Indonesia 

dalam perdagangan global (AFTA, APEC dan WTO). Agenda utama sistem 

liberal dalam perdagangan adalah penghapusan hambatan non tarif (proteksi) dan 

penurunan tarif perdagangan internasional, sehingga terjadi kenaikan volume 

perdagangan antar negara diseluruh dunia, dalam teori ekonomi kapitalisme jika 

volume perdagangan antar negara bertambah maka diharapkan akan menjadi 

motor penggerak bagi kecepatan pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan. 

Persaingan dengan barang-barang dari luar negeri akan semakin tinggi, sehingga 

membutuhkan kreatifitas yang tinggi dalam produksi, termasuk didalamnya dalam 

pengelolaan keuangan. Produsen dituntut mempunyai efisiensi tinggi dalam hal 

keuangan pada tiap jenis usaha, tidak terkecuali usaha peternakan. Usaha yang 

tidak efisien secara alami akan tergeser dan kalah dalam persaingan. 

 Salah satu cara untuk menilai efisiensi kinerja keuangan dari suatu usaha 

dalam manajemen keuangan adalah dengan menggunakan analisis profitabilitas.  

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. 

 Kecamatan Ngantang merupakan salah satu kecamatan di kabupaten 

Malang yang menjadikan peternakan sebagai salah satu mata pencaharian 

penduduknya. Desa Banturejo adalah salah satu pusat peternakan yang ada di 

kecamatan Ngantang. desa ini merupakan salah satu bagian dari wilayah kerja 

KUD “Sumber Makmur”. Wilayah desa Banturejo memiliki ketinggian rata-rata 

adalah 625 di atas permukaan laut, dengan curah hujan pertahunnya 245 mm. 

Suhu harian berkisar antara 17-260C, suhu harian ini sangat cocok sebagai tempat 

untuk pemeliharaan sapi perah, karena kebanyakan sapi perah yang diternakkan di 

Indonesia adalah jenis sapi PFH,  yang merupakan peranakan sapi FH dari Eropa  

yang suhunya berkisar antara 15-210C. Alasan pemilihan lokasi pada usaha 

peternakan milik Bapak Tampi sebagai tempat penelitian adalah karena 

peternakan tersebut telah lama berdiri dan belum pernah dilakukan analisis 

profitabilitas. Waktu usaha yang cukup lama ini dapat menggambarkan 

pengelolaan keuangan yang telah dilakukan, sehingga perlu dilakukan analisis 

profitabilitas. Usaha yang dikembangkan oleh peternakan sapi perah milik Bapak 

Tampi ada dua macam usaha yakni pembibitan dan pemerahan. Dua macam usaha 

ini dikembangkan sebagai bentuk diversifikasi produk yang dilakukan untuk 

menghindari berbagai kemungkinana resiko yang harus ditanggung jika 

mengusahakan satu jenis produk, yakni kerugian material tanpa ada cadangan 

pemasukan dari sumber yang lain. Usaha pembibitan dilakukan dengan membeli 



  

pedet yang baru lahir dari peternak didaerah sekitar kemudian dijual kembali 

setelah jangka waktu pemeliharaan selama empat bulan, sedangkan pada usaha 

pemerahan, peternak memelihara induk sapi perah yang selama masa laktasi akan 

memproduksi susu segar, disisi lain peternak juga mendapat keuntungan 

tambahan dari pedet yang lahir setiap tahun.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Kelangsungan suatu usaha peternakan ditentukan oleh kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan keuntungan sehingga terjadi efisiensi. 

Keuntungan usaha yang didapatkan oleh usaha peternakan milik Bapak Tampi 

yang didirikan pada tahun 1982 dapat menjamin kelangsungan usahanya hingga 

berkembang saat ini. Banyak komponen diluar keuntungan yang menentukan 

kelangsungan usaha, hal ini bisa berupa besarnya biaya produksi maupun hutang 

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut didapatkan beberapa permasalahan 

tentang analisis profitabilitas pada usaha peternakan milik Bapak Tampi yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi usaha untuk mempertahankan 

kelangsungan usaha, mengembalikan modal, dan mendapat keuntungan 

maksimal. 

2. Bagaimana nilai profitabilitas suatu usaha sehingga diharapkan kerugian yang 

berkelanjutan dapat dihindari. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profitabilitas  usaha peternakan 

sapi perah milik Bapak Tampi di desa Banturejo kecamatan Ngantang kabupaten 



  

Malang. Profitabilitas tersebut meliputi: Gross Profit Margin, Net Profit Margin, 

Total Assets Turnover, Return on Investment, diukur dengan menggunakan data 

biaya, penerimaan, keuntungan bersih, keuntungan kotor, dan total modal. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai: 

1. Bahan pertimbangan dan informasi dalam perencanaan usaha serta sebagai 

pedoman dalam pengaturan faktor-faktor produksi sehingga akan memacu 

perkembangan usaha. 

2. Bahan informasi untuk kegiatan penelitian selanjutnya. 

 
1.5 Karangka Pemikiran 

 Usaha peternakan mendapatkan keuntungan dari penjualan produk yang  

dikurangi dengan semua biaya produksi yang dikeluarkan. Besarnya biaya 

produksi, nilai penjualan, dan modal akan berpengaruh pada besarnya keuntungan 

yang didapatkan, sehingga menentukan efisiensi usaha. Efisiensi usaha 

dipengaruhi oleh faktor  teknis berupa jumlah produksi, pakan, dan kesehatan 

ternak, dan faktor ekonomis berupa harga, promosi, dan penjualan. Efisiensi akan 

diperoleh dengan perolehan output yang maksimal dan penggunaan input yang 

minimal.  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 (Hernanto, 1991). 

 



  

Konsep yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan 
sebagai berikut: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1: Konsep kerangka pemikiran 
  

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 kuntungan setelah pajak dari hasil penjualan 

produknya, nilai penjualan dan kauntungan setelah pajak dari total modal yang 

telah diinvestasikan, dengan gambaran tersebut dapat digunakan sebagai acuan 

bagi peternak dalam perencanaan usahanya.  

Usaha Peternakan 

Teknis 
- Jumlah Produksi 
- Pakan 
- Kesehatan Ternak

Ekonomis: 
- Harga 
- Promosi 
- Penjualan 

Efisiensi Usaha 

Output Maksimal 
Input Minimal 

Penggunaan biaya tetap sesuai Kebutuhan 



  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
2.1 Usaha Peternakan Sapi Perah 
 
 Keberhasilan suatu peternakan sangat tergantung kepada tata laksana yang 

dilakukan. Produksi yang dihasilkan ternak tidak akan sesuai dengan harapan 

tanpa tata laksana yang teratur dan baik, bahkan suatu kerugian dan kehancuran 

yang cukup besar akan senantiasa mengancam. Peran seorang manajer dalam 

suatu perusahaan peternakan sangat menonjol untuk mengatur segala tata laksana 

peternakan. Tata laksana yang baik akan memacu ternak yang memiliki nilai 

genetis yang tinggi untuk memberikan hasil dengan kualitas dan kuantitas yang 

baik pula (Santosa, 2003). 

 Kebutuhan susu segar di Indonesia masih belum tercukupi dari produksi 

dalam negeri, hal ini karena terjadinya kesenjangan yang cukup besar antara 

produksi dan konsumsi. Susu yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia pada 

umumnya adalah susu olahan, kebutuhan susu olahan di Indonesia adalah 5 Kg/ 

kapita/ tahun, akan tetapi baru terpenuhi  sekitar 32%, sisanya (68%) harus 

diimpor dari luar negeri.  

 Keuntungan usaha peternakan sapi perah antara lain:  

1. Peternakan sapi perah termasuk usaha yang tetap, hal ini jika dilihat dari segi 

produksi susu yang tidak bayak bervariasai, konsumsi susu yang tidak banyak 

berubah, harga susu yang relatif konstan dari tahun ketahun. 

2. Sapi perah sangat efisien dalam merubah pakan menjadi protein hewani dan 

kalori, hal ini belum tertandingi oleh hewan jenis lainnya. 



  

3. Jaminan pendapatan yang tetap, karena peternakan sapi perah tidak mengenal 

musim, peternak bisa mendapatkan hasil setiap hari sepanjang tahun, kecuali 

pada masa kering. 

4. Tenaga kerja yang tetap, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran, 

karena usaha peternakan sapi perah membutuhkan tenaga kerja secara terus 

menerus sepanjang tahun. 

5. Pakan yang relatif mudah dan murah, ternak sapi perah dapat mengkonsumsi 

jenis hijauan yang tersedia atau dari sisa-sisa hasil pertanian. 

6. Membantu menjaga kesuburan tanah, kotoran sapi perah bisa digunakan 

sebagai pupuk kandang, dengan kualitas yang lebih baik daripada sapi potong 

atau pedaging. 

7. Pedet sabagai hasil sampingan sapi perah, hal ini karena untuk dapat 

menghasilkan susu, maka sapi harus bunting dan kemudian beranak. Pedet ini 

bisa dijual atau dipelihara sendiri (Sudono, Rosdiana, dan Setiawan, 2004). 

Kelemahan usaha peternakan sapi perah antara lain: 

1. Memerlukan modal yang relatif  besar. 

2. Memerlukan manager atau peternak yang terampil dan memiliki pengetahuan 

dalam budi daya sapi perah. 

3. Usaha ini hanya bisa dilakuakan di daerah tertentu dangan kondisi sebagai 

berikut: dekat dengan loksi pemasaran susu, syarat hidup sapi perah yaitu di 

dataran tinggi dengan temperatur 15-210C, tersedia cukup air dan hijauan. 

4. Saingan dengan susu impor, sehingga harga susu dalam negeri harus lebih 

murah (Sudono, Rosdiana, dan Setiawan, 2004). 

 



  

2.2 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja sebagai pengelola usaha peternakan sapi perah sangat 

diperlukan dalam proses pemeliharaan sehari-hari. Tenaga kerja yang dibutuhkan 

harus memiliki syarat antara lain: ketrampilan dalam penanganan sapi perah dan 

pemerahan susu, meliliki keuletan, rajin serta menjaga kebersihan. Menurut 

Soekartawi (2002), modal dan skala usaha akan mempengaruhi besar kecilnya 

usaha dan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan serta macam tenaga kerja 

yang diperlukan. Usaha pertanian skala kecil biasanya akan menggunakan tenaga 

kerja dalam keluarga dan tidak perlu menggunakan tenaga ahli. Analisa 

ketenagakerjaan juga diperlukan sebagai pembeda antara tenaga kerja pria, 

wanita, anak-anak, dan ternak. Perbedaan ini terjadi karena setiap jenis tahapan 

pekerjaan dalam suatu usaha pertanian adalah berbeda dan juga ditentukan oleh 

faktor kebiasaan serta adat istiadat daerah. 

 Tenaga kerja merupakan faktor produksi kedua selain tanah, modal dan 

pengelolaan. Jenis-jenis tenaga kerja antara lain: manusia, ternak dan mekanik. 

Tenaga kerja manusia dipengaruhi oleh: umur, pendidikan, keterampilan, 

pengalaman, tingkat kecukupan, tingkat kesehatan, faktor alam seperti iklim dan 

kondisi lahan usaha tani (Hernanto, 1991). Tenaga kerja tetap merupakan seorang 

yang telah dipekerjakan petani secara tahunan dengan upah uang, barang atau 

wujud keduanya. Tenaga kerja tidak tetap adalah tenaga kerja yang diupah untuk 

jenis kerja tertentu dalam periode waktu tertentu, atau sebagai buruh harian, 

upahnya dapat berupa uang, barang atau wujud keduanya (Nugroho, 

Wisaptiningsih, dan  Fanani, 1991). 

 



  

2.3 Biaya Produksi 

 Biaya produksi 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 (Hernanto, 

1991). Biaya produksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

1) Biaya tetap (fixed cost) adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan peternak atau 

produsen yang besarnya tidak bergantung pada besar kecilnya volume produksi 

atau tingkat output. 

2) Biaya tidak tetap (variable cost) adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan 

peternak atau produsen yang besar kecilnya tergantung pada besar kecilnya 

volume produksi ( Mubyarto, 1995). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi antara 

lain adalah: 

1. Lokasi usaha tani. 

2. Waktu usaha tani. 

3. Luas lahan yang digunakan dan berapa banyak yang akan diproduksi. 

4. Cara berproduksi dan teknologi yang digunakan. 

5. Jenis barang yang diproduksikan (Hernanto, 1991). 

 

2.4 Modal 

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 (Soekartawi, 2002). 

 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 (Hernanto, 1991). 

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 (Mubyarto, 1995). 

 
2.5 Keuntungan  

 Menurut Riyanto (1993), 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 daripada 

total biaya dan dikatakan rugi bila sebaliknya. Lipsey (1990) menyatakan bahwa, 



  

jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan maka perusahaan akan 

mengalami keuntungan yang negatif atau kerugian. 

 Resiko yang diakibatkan oleh perubahan keuntungan dari investasi tertentu 

dapat muncul dari dua sumber yaitu: variabilitas hasil, variabilitas harga atau 

biaya yang digunakan. Ada tiga sumber variabilitas hasil dari berbagai 

penggunaan masukan diantaranya adalah perbedaan lokasi dengan penggunaan 

manajemen yang sama, perbedaan waktu dengan penggunaan manajemen yang 

sama, perbedaan tingkat manajemen pada waktu dan lokasi tertentu. Variabilitas 

harga menyangkut harga produk dan biaya tenaga kerja (Soekartawi, Soeharjo, 

Dillon, dan Hardaker, 1986). 

 
2.6 Analisis Profitabilitas 

 Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas antara lain: 

2.6.1 Gross Profit Margin (GPM) 

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). Gross Profit Margin memberikan indikasi 

efisiensi operasi perusahaan dan juga penetapan harga produk, apabila nilainya  

jauh lebih tinggi di atas rata-rata industri menunjukkan secara relatif bahwa 

perusahaan  efisien dalam produksinya. Gross Profit Margin rata-rata industri 

adalah 23,8% (Horne, 1983). 

2.6.2. Net Profit Margin (NPM) 



  

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 (Horne, 1983). 

 
2.6.3. Total Assets Turnover  (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 modal ini 

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). Angka rata-rata industri untuk ratio ini 

adalah 1,66%. Angka ratio yang lebih kecil dari rata-rata industri menunjukkan 

bahwa perusahaan kurang efisien dalam menggunakan sumber-sumber yang 

dimiliki (Horne, 1983). 

 
2.6.4. Return on Investment (ROI) 

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 dan 

administrasi (Munawir, 2004). 

 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian dilaksanakan mulai 22  Maret hingga 22 April  

2007 pada usaha peternakan sapi perah milik Bapak Tampi  yang berada di desa 

Banturejo kecamatan Ngantang kabupaten Malang, dengan populasi ternak 

sebanyak 88 ekor, terdiri dari dua jenis usaha yakni usaha pemerahan dan 

pembibitan. Komposisi sapi perah bulan April 2007 pada usaha pemerahan terdiri 

dari: induk laktasi sebanyak 8 ekor, induk kering 3 ekor, pedet 2 ekor, dan sapi 

dara 5 ekor, sedangkan pada usaha pembibitan terdiri dari pedet sebanyak 70 ekor. 

 
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 dan interaksi 

lingkungan suatu unit sosial, individu, keluarga, lembaga dan masyarakat 

(Suryabrata, 1989). Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, yaitu pemilihan 

lokasi secara sengaja yang didasarkan pada tujuan tertentu. 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 skunder. Data 

primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pemilik usaha peternakan 

sapi perah yang bersangkutan dan data skunder diperoleh melalui catatan harian 

peternak. Data yang didapatkan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan 

rumus yang telah ditentukan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut 

Boediono (2002), biaya, penerimaan, dan keuntungan dianalisis dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

1) Total Cost  (TC), yaitu untuk mengetahui total biaya produksi dalam satu 

periode.  

    Rumus: TC = TFC + TVC 

    Keterangan  :TC = Total Cost (total biaya) 

     TFC = Total Fixed Cost ( total biaya tetap) 

     TVC = Total Variable Cost ( total biaya tidak tetap) 

2) Total Revenue (TR), yaitu untuk mengetahui jumlah penerimaan yang 

didapatkan dalam satu periode produksi. 

Rumus: TR = Q X Pq 

Keterangan: TR = Total Revenue (total penerimaan) 

    Q   = Quantity (jumlah barang yang diproduksi) 

     Pq = Price of quantity (harga barang yang diproduksi) 

3) Profit  (π), yaitu untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh dalam satu 

periode.  

    Rumus: π = TR – TC 

    keterangan: π    = Profit (keuntungan) 

   TR  = Total Revenue (total penerimaan) 



  

   TC = Total Cost (total biaya). 

 
 
 
 
3.4 Penyusutan (Metode Garis Lurus) 

 Menurut Weston dan Copeland (1995), perhitungan penyusutan dengan 

menggunakan metode garis lurus dengan menggunakan rumus: 

Penyusutan =  
pakai  Masa

akhir Hargaawal Harga −  

 
3.5 Profitabilitas 

 Menurut Munawir (2004), perhitungan profitabilitas dengan mengunakan 

rumus: 

1. Gross Profit Margin (GPM)   = 
Penjualan

 Keuntungan  X 100% 

2. Net Profit Margin (NPM)       = 
Penjualan

pajaksetelah  Keuntungan  X100% 

3. Total Assets Turnover (TAT) = 
modal Total

Penjualan  X 100% 

4.  Return on Investment (ROI)  = 
modal Total

pajaksetelah  Keuntungan  X 100% 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Modal adalah barang atau uang yang bisa menghasilkan barang baru pada 

suatu usaha peternakan dalam satuan rupiah 

2. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh peternak selama satu 

periode produksi dalam satuan rupiah. 

3. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya 

volume produksi dalam satuan rupiah. 

4. Biaya tidak tetap adalah biaya yang akan berubah sesuai dengan perubahan 

volume produksi dalam satuan rupiah. 

5. Penerimaan adalah hasil perkalian antara produksi total dengan harga yang 

berlaku saat ini dalam satuan rupiah. 

6. Total keuntungan adalah hasil pengurangan antara  total penerimaan dengan 

total biaya produksi dalam satuan rupiah. 

7. Keuntungan adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih penerimaan dengan 

biaya tetap diluar pajak dan bunga dalam satuan rupiah. 

8. Keuntungan setelah pajak adalah keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi 

seluruh biaya variabel dan biaya tetap termasuk pajak dalam satuan rupiah. 

9. Analisis profitabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan usaha dalam mendapatkan keuntungan dalam satuan persen. 

 

 



  

 

 

 

BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Usaha peternakan milik Bapak Tampi berada di dusun Sromo RT 01/ RW 

01 desa Banturejo kecamatan Ngantang kabupaten Malang. Wilayah desa 

Banturejo terdiri dari dataran tinggi, merupakan bagian dari kecamatan Ngantang. 

Batas-batas yang mengelilingi desa Banturejo antara lain: di sebelah utara 

berbatasan dengan bendungan Selorejo, sebelah selatan berbatasan dengan desa 

Ngantru, sebelah timur berbatasan dengan desa Mulyorejo, sebelah barat 

berbatasan dengan taman wisata Selorejo. Desa Banturejo secara umum memiliki 

keadaan geografis yang sama dengan daerah yang ada di kabupaten Malang pada 

umumnya, terletak pada ketinggian 625 m di atas permukaan laut. Suhu udara 

harian berkisar antara 170C-260C, dengan curah hujan 245 mm/ tahun, 

kelembaban relatifnya antara 50-90%, hal ini sesuai dengan pendapat Sarwiyono, 

Setyowati, dan Susilorini (1991) yang menyatakan bahwa suhu ideal untuk sapi 

perah adalah 150C-240C. Suhu lingkungan yang ideal sangat diperlukan untuk 

menjaga penampilan dan kualitas hasil ternak. Suhu yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan cekaman pada sapi perah yang akhirnya dapat berakibat pada 

turunnya produksi susu. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di 

bidang pertanian, hal ini dapat menunjang sektor peternakan, karena akan banyak 



  

dihasilkan limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan untuk 

menunjang produksi ternak. 

 
 
 
 
4.2 Keadaan Umum Usaha Peternakan 

 Usaha peternakan milik Bapak Tampi di desa Banturejo, kecamatan 

Ngantang, kabupaten Malang mulai berdiri sejak tahun 1982. Paternakan ini dapat 

bertahan dari berbagai situasi perekonomian yang terjadi di Indonesia hingga saat 

ini menunjukkan manajemen yang baik dalam hal pengelolaan usaha dan 

keuangan. Jumlah sapi perah yang dipelihara saat ini mencapai 88 ekor, jumlah ini 

merupakan jumlah yang besar jika dibandingkan dengan peternakan sapi perah 

pada umumnya di desa Banturejo yang kebanyakan hanya memiliki beberapa ekor 

sapi perah. Komposisi sapi perah pada usaha peternakan Bapak Tampi pada bulan 

April 2007 dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Komposisi sapi perah pada bulan April 2007. 
 

Keterangan Pedet Laktasi Kering Dara 
Umur (bulan) 1-12 24-72 24-72 12-24 
Jumlah (ekor) 72 8 3 5 

Sumber: data primer, 2007 

 
 Jenis sapi perah yang dipelihara pada peternakan milik Bapak Tampi 

adalah peranakan Friesian Holstein (PFH), jenis sapi perah ini banyak 

diternakkan di Indonesia karena lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan 

tropis. Menurut Sumoprastowo dan Syarif (1985), sapi PFH memiliki kemampuan 

produksi susu yang lebih tinggi daripada jenis sapi perah yang lainnya. Produksi 

susu sapi Friesian Holstein mencapai 5.982 liter/ laktasi dengan kadar lemak 



  

3,7%. Peternakan ini mengembangkan dua jenis produk dengan komoditas sapi 

perah yang manajemennya berbeda, baik dalam hal pembiayaan maupun 

pemeliharaan. 

Produk yang pertama adalah untuk pembibitan sapi perah, dalam hal ini 

usaha peternakan ini membeli pedet yang baru dilahirkan dari peternakan rakyat 

didaerah sekitar. Peternak tersebut biasanya datang sendiri untuk menjual 

ternaknya pada usaha peternakan sapi perah milik Bapak Tampi. Pedet yang telah 

dibeli ini kemudian dipelihara hingga jangka waktu empat bulan, setelah itu dijual 

kembali. Jangka waktu pemeliharaan tersebut tidak boleh lebih dari empat bulan, 

karena akan menambah beban biaya usaha, sedangkan harga jualnya tidak banyak 

berbeda, sehingga keuntungan yang didapatkan akan menjadi kecil. Penjualan 

bibit sapi ini dilakukan ditempat usaha tanpa harus membawa ternak ke pasar. 

Pembeli datang sendiri untuk memilih ternak yang sesuai dengan kebutuhannnya, 

hal ini karena usaha peternakan milik Bapak Tampi telah diketahui secara luas 

oleh peternak yang ada disekitarnya, disamping jaringan usaha yang cukup luas. 

Selain untuk penyediaan bibit sapi perah, usaha yang dilakukan adalah 

pemeliharaan sapi induk yang produksi utamanya adalah susu segar. 

Luas areal perkandangan  secara keseluruhan adalah 500 m2, terdiri dari 

kandang utama dan bangunan penunjang aktivitas peternakan antara lain tempat 

penyinpanan pakan, peralatan, dan tempat pekerja. Bangunan penunjang ini 

dibangun dengan tujuan untuk mempermudah dan menunjang berbagai aktivitas 

perkandangan. Kandang dibatasi dengan pagar pembatas yang terbuat dari tembok 

dan bambu yang tingginya adalah 2,5 m. Pagar pembatas ini berfungsi untuk 



  

melindungi ternak agar tetap aman dari pencurian dan gangguan cuaca. Lokasi 

peternakan ini cukup tersedia air bersih  dan listrik.  

Lokasi peternakan ini agak jauh dari pemukiman penduduk, yakni sekitar 

0,25 Km, tetapi dekat dengan sarana transportasi, hal ini sesuai dengan pendapat 

Sumoprastowo dan Syarif (1985) yang menyatakan bahwa lokasi peternakan 

hendaknya tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk, karena akan 

menimbulkan masalah sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat 

disekitarnya. Usaha peternakan juga harus dekat dengan jalan transportasi, hal ini 

dimaksudkan agar kebutuhan sapronak mudah dipenuhi. 

 
4.3 Perkandangan  

 Kandang memiliki fungsi yang strategis untuk menghindarkan hewan 

ternak dari berbagai pengaruh lingkungan yang kurang menguntungkan bagi 

usaha peternakan. Kandang juga dapat memudahkan tata laksana pemeliharaan, 

baik dalam hal pemberian pakan, penjagaan kebersihan, dan pengambilan hasil 

berupa susu. Lingkungan kandang yang kondusif sangat diperlukan agar ternak 

dapat hidup dengan nyaman sehingga dapat menunjang produktifitas peternakan 

yang tinggi. Siregar (1995) menyatakan bahwa persyaratan kandang yang baik 

harus dapat memberikan kenyamanan bagi ternak, memenuhi kesehatan, mudah 

dibersihkan, serta memberikan kemudahan bagi peternak untuk melaksanakan 

pekerjaannya sehingga efisiensi usaha dapat tercapai.  

Bangunan kandang bersifat permanen, tiang-tiang terbuat dari beton dan 

rangka bangunannya terbuat dari kayu yang kuat, sehingga tidak mudah rusak. 

Tempat pakan dan minum juga dibuat secara pernanen dari bahan semen. 

Kandang yang digunakan adalah kandang terbuka tanpa pembatas antara sapi, 



  

tujuannya adalah agar sirkulasi udara tetap baik sehingga kesegarannya tetap 

terjaga walaupun populasi ternak yang dipelihara sangat banyak, hal ini sangat 

diperlukan untuk kebutuhan bernafas ternak. Manfaat lain dari penggunaan 

kandang jenis ini adalah dapat membantu menjaga temperatur kandang pada siang 

dan sore hari sehingga sapi tidak mengalami stress. Sistem kandang terbuka 

memiliki sisi negatif, yakni bisa terjadi saling mengganggu antar sapi, sehingga 

terjadi ketidaknyamanan yang akan berdampak pada turunnya produksi. Nomor, 

ukuran, daya tampung, dan umur ternak masing-masing kandang pada usaha 

peternakan sapi perah milik Bapak Tampi dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2. Nomor, ukuran, jumlah ternak, daya tampung, dan umur ternak 
masing-masing kandang. 

 
Ukuran kandang No  

P 
(m) 

L 
(m) 

T 
(m) 

Jumlah 
ternak 
(ekor) 

 

Daya 
tampung 
kandang 

(ekor) 

Umur 
ternak 
(bulan)

Katerangan 

1 20 12 3 16 40 10-72 Kandang sapi 
dara, sapi laktasi, 
sapi kering pada 
usaha pemerahan 

2 20 6 3 2 33 1-10 Kandang sapi 
pedet pada usaha 
pemerahan  

3 50 15 3 70 216 1-5 Kandang pedet 
pada usaha 
pembibitan 

Sumber: data primer, 2007 
 

Kandang sapi perah milik Bapak Tampi terdiri dari tiga bangunan kandang 

yang digunakan berdasarkan kriteria ternak yang dipelihara. Kandang yang 

digunakan sebagai tempat induk pada usaha pemerahan berukuran (20 X 12) m2, 

dengan jumlah induk yang dipelihara sebanyak 16 ekor, hal ini kurang sesuai 

dengan pendapat Siregar (1995) yang menyatakan bahwa ukuran kandang yang 

digunakan untuk satu ekor sapi perah induk adalah (1,35 X 3,6) m2. Kandang 



  

induk usaha pemerahan milik Bapak Tampi seharusnya mampu menampung 

induk sapi perah sebanyak 40 ekor, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan 

kandang tersebut kurang efisien dari segi biaya dan modal yang dikeluarkan. 

Ukuran kandang pedet pada usaha pemerahan adalah (20 X 6) m2 dengan jumlah 

pedet yang dipelihara sebanyak 2 ekor, hal ini tidak sesuai dengan pendapat 

Siregar (1995) yang menyatakan bahwa ukuran kandang yang digunakan untuk 

satu ekor pedet berumur kurang dari satu tahun adalah (1,8 X 1,8) m2. Kandang 

pedet pada usaha pemerahan seharusnya bisa digunakan untuk 33 ekor ternak, 

sehingga ukuran kandang pedet ini juga kurang efisien dari segi biaya dan modal.  

Ukuran kandang pada usaha pembibitan adalah (50 X 15) m2, dengan 

jumlah pedet yang dipelihara adalah sebanyak 70 ekor, hal ini kurang sesuai 

dengan pendapat Siregar (1995), yang menyatakan bahwa ukuran kandang untuk 

satu ekor pedet berumur kurang dari satu tahun adalah (1,8 X 1,8) m2. Ukuran 

kandang pada usaha pembibitan terasebut dapat digunakan untuk menampung 

pedet sebanyak 216 ekor, hal ini menunjukkan bahwa pembangnan kandang 

tersebut kurang efisien. Kapasitas kandang pada usaha peternakan milik Bapak 

Tampi lebih besar dari jumlah ternak yang dipelihara, seharusnya dengan ukuran 

kandang tersebut jumlah ternak yang dipelihara lebih banyak. Akibatnya biaya 

yang dikeluarkan lebih banyak, sehingga efisiensi keuangan dari segi biaya 

berkurang. Peningkatan efisiensi biaya dapat dilakukan dengan cara membangun 

kandang sesuai dengan kebutuhan ternak.   

Atap kandang terdiri atap yang terbuat dari genting dan sebagian terbuat 

dari asbes. Bahan tersebut sangat sesuai dengan situasi lingkungan tropis, karena 

genting memiliki sifat yang mudah menyerap panas dan sulit melepas panas, 



  

sehingga tidak menambah temperatur udara disiang hari, selain itu bahan ini 

sangat awet. Lantai  kandang terbuat dari semen yang dibuat agak kasar, hal ini 

sesuai dengan pendapat Sumoprastowo dan Syarif (1985), yang menyatakan 

bahwa struktur lantai kandang harus rata, kasar dan tidak licin, sehingga sapi tidak 

mudah terpeleset. Kemiringan kandang 20 sesuai dengan pendapat Siregar (1995) 

yang menyatakan bahwa kemiringan lantai kandang adalah 2 cm tiap satu meter. 

Penerangan kandang dengan menggunakan lampu neon yang dinyalakan pada jam 

17.00 - 05.00 WIB. Penerangan kandang ini selain untuk menunjang penerangan 

sapi perah,  juga dapat menghindarkan ternak dari pencurian. Kandang pedet pada 

peternakan sapi perah milik Bapak Tampi berupa kandang kelompok yang terbuat 

dari kayu dan bambu. 

 
4.4 Pakan dan Minum 

 Kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada usaha peternakan sapi 

perah milik Bapak Tampi sangat tergantung pada kondisi kesehatan, tingkat 

produksi, dan bobot ternak. Tujuannya untuk menghindari pemborosan dan 

inefisiensi pakan, sesuai dengan pendapat Chuzaemi dan Hartutik (1998) yang 

menyatakan bahwa kabutuhan sapi perah pada zat-zat makanan sangat erat 

kaitannya dengan bobot badan ternak dan tingkat produksinya, dimana ternak 

dengan produksi yang tinggi mebutuhkan zat makanan yang tinggi pula. 

 Jenis pakan yang diberikan berupa hijauan dan pakan tambahan. Kedua 

jenis pakan ini diberikan dalam waktu yang berbeda. Hijauan yang diberikan 

adalah rumput gajah yang masih segar. Rumput gajah ini harus dipotong-potong 

terlebih dahulu dengan mesin pemotong (chopper) sebelum diberikan pada ternak,  

tujuannya agar mudah dicerna, ukurannya lebih seragam, meningkatkan nafsu 



  

makan, dan mengurangi pembuangan pakan. Hijauan ini diperoleh dengan  

membeli kepada petani. Pakan hijauan diberikan dua kali sehari yaitu pada usaha 

pemerahan pukul 05.00 WIB dan 15.00 WIB, sedangkan pada usaha pembibitan 

pukul 07.00 WIB dan 15.00 WIB. Pedet diberikan hijauan sesuai dengan umur, 

pedet berumur 0-1 bulan belum diberi hijauan, umur 1-2 bulan diberi hijauan  

rata-rata sebanyak 1 Kg/ ekor/ hari, umur 2-3 bulan diberi hijauan  rata-rata 

sebanyak 2 Kg/ ekor/ hari, umur 3-4 bulan diberi hijauan  rata-rata sebanyak 3 Kg/ 

ekor/ hari. Induk dan dara sebanyak 35 Kg/ ekor/ hari.  

Pakan tambahan yang diberikan pada saat pemerahan pagi, yakni pada 

pukul 05.00 WIB terbuat dari tepung jagung yang telah direbus dengan 

penambahan sedikit air. Pakan tambahan yang diberikan pada saat pemerahan 

siang pukul 15.00 WIB terdiri dari bahan ampas tahu, bekatul, dan mineral. 

Kebutuhan pakan tambahan untuk induk laktasi, induk kering, dan dara adalah 

sekitar 3,5 Kg/ ekor/ hari, sedangkan untuk pedet kebutuhannya bervariasi. Pedet 

yang baru lahir hingga berumur sekitar satu bulan belum bisa diberikan pakan 

tambahan, setelah berumur 1-2 bulan diberikan pakan tambahan sebanyak 0,5 Kg/ 

ekor/ hari, sedangkan untuk pedet berumur 2-4 bulan diberikan pakan tambahan 

sebanyak 1 Kg/ ekor/ hari. Kuantitas pakan tambahan yang dibutuhkan semakin 

meningkat dengan bertambahnya berat badan ternak dan jumlah produksi. Air 

minum diberikan secara adlibitum sesuai dengan pendapat  Sumoprastowo dan 

Syarif (1985), sebaiknya air minum diberikan secara adlibitum, karena sapi 

membutuhkan rata-rata 3-4 kali dari jumlah air susu yang dihasilkan, hal ini juga 

senada dengan pendapat Sudono (1985) yang menyatakan bahwa perbandingan air 

susu yang dihasilkan dengan air minum yang diberikan adalah 1:3,6. Keberhasilan 



  

dalam pemberian pakan akan memberikan dampak yang besar terhadap besarnya 

keuntungan yang diperoleh, terutama pada usaha pembibitan, kunci utama 

pendapatan yang tinggi adalah tercapainya pertumbuhan bobot badan yang 

optimal, sehingga harga jual yang diharapkan dapat tercapai. Pakan yang baik ini 

mutlak dibutuhkan karena pedet yang dibeli tidak di perhatikan segi generatif atau 

keturunannya, selain itu umur pembelian juga sedikit bervariai dari satu hari 

setelah lahir hingga setengah bulan, disisi lain pada saat dijual, ternak dituntut  

memiliki kualitas yang relatif sama. Bobot badan yang optimal ini akan tercapai 

dengan pakan dan lingkungan hidup yang baik seperti kebersihan dan sanitasi 

kandng. 

 
4.5 Pemeliharaan dan Pengendalian Penyakit 
 
 Penyakit yang sering menyerang sapi perah pada peternakan milik Bapak 

Tampi adalah penyakit mastitis pada sapi dewasa dan kembung pada sapi pedet. 

Penanganan penyakit mastitis dengan pembersihan puting dan memberikan 

penyuntikan Penicillin Procain G sebanyak 5cc. Sapi perah yang mengalami 

kembung dapat diatasi dengan penggunaan obat maag, minyak kayu putih, atau 

dengan memberikan minum air kelapa. Dokter hewan harus didatangkan jika 

obat-obat ini belum mampu untuk mengatasi penyakit. Penjagaan kesehatan sapi 

dilakukan dengan pembersihan lingkungan kandang, peralatan, ternak, dan 

pemerah, pengelolaan limbah dengan baik, pemberian vaksin dan obat-obatan, 

serta pemberian pakan yang baik dan teratur. Penjagaan kebersihan sapi perah 

dilakukan dengan memandikan sapi sebanyak dua kali dalam sehari pada saat  

pembersihan kandang dan pemerahan yakni pukul 04.30 WIB dan 13.30 WIB.  

  



  

4.6 Pemerahan dan Produksi Susu 

 Pemerahan pada usaha peternakan sapi perah milik Bapak Tampi 

dilakukan di dalam kandang sapi laktasi, yakni sebanyak dua kali sehari, pada 

pagi hari pukul 05.00 WIB dan sore hari pukul 15.00 WIB. Sumoprastowo dan 

Syarif (1985) menyatakan bahwa interval pemerahan yang baik adalah 12 jam 

Interval pemerahan adalah 10 jam. Jumlah produksi susu yang dihasilkan usaha 

peternakan milik Bapak Tampi pada siang hari lebih rendah daripada pagi hari, 

dengan selisih produksi bervariasi antara 0,5-2 liter. Waktu pelaksanaan 

pemerahan dipilih agar sesuai dengan waktu penyetoran susu ke koperasi. 

Pembersihan kandang dari kotoran dan sisa pakan, memandikan sapi, menyiapkan 

peralatan, membersihkan ambing dan puting dengan menggunakan air, mengolesi 

puting dengan mentega putih, dan pengikatan ekor ternak pada kaki belakang 

sebelah kiri agar tidak mengganggu pemerah dan menghindari kotoran yang 

menempel pada ekor ternak mengotori susu perlu dilakukan sebelum pemerahan.  

Pencucian ambing dan pengolesan mentega putih sebelum pemerahan 

sesuai dengan pendapat Sarwiyono, Setyowati, dan Susilorini (1991) yang 

menyatakan bahwa pencucian ambing akan menghilangkan kotoran yang 

menempel pada ambing dan merangsang urat-urat syaraf yang ada disekitar 

ambing untuk disampaikan ke hipofisa sehingga mengaktifkan oxytoxin yang 

berfungsi menggertak kontraksi otot-otot polos pada ambing sehingga susu 

diperas menuju kantong susu. Ambing yang dicuci sebelum pemerahan dan 

dicelupkan pada antiseptik sesudah pemerahan sesuai dengan pendapat Sarwiyono 

dkk. (1991) yang menyatakan bahwa untuk menghindari pertumbuhan 

mikroorganisme disekitar putting, setelah dilakukan pemerahan, ambing harus 



  

dibersihkan dengan menggunakan air dan lap basah kemudian dicelupkan pada 

larutan biocid atau preparat yodium. Perlakuan ini bertujuan untuk menghindari 

masuknya mikroorganisme yang dapat mendatangkan penyakit. Pemerahan harus 

dengan hati-hati, cermat dan tuntas agar tidak tersisa air susu yang akan 

menyebabkan mastitis. 

Susu hasil pemerahan ditampung dalam milk can, kemudian dibawa ke 

tempat penampungan milik koperasi, setelah itu susu diangkut ke koperasi 

kemudian susu ditimbang dan diuji. Total produksi susu yang dihasilkan pada 

usaha peternakan sapi perah milik Bapak Tampi pada bulan Mei tahun 2006 

hingga bulan April 2007 adalah sebanyak 33.679 liter dari induk laktasi sebanyak 

6-10 ekor, dengan rata-rata produksi susu perekor berkisar antara 11-12 liter/ 

ekor/ hari. Jumlah produksi susu ini mempengaruhi jumlah penerimaan usaha, 

yang akan berpengaruh pada tingkat profitabilitas. 

 

4.7 Tenaga Kerja 

 Tenaga kerja yang menangani usaha peternakan milik Bapak Tampi 

sejumlah tiga orang dari luar anggota keluarga, selebihnya diambil dari kalangan 

keluarga sendiri sebanyak tiga orang. Masing-masing pekerja memiliki tugas dan 

fungsi yang sama dalam penjagaan dan pemeliharaan ternak sekaligus dalam 

melaksanakan pemerahan. Alokasi waktu kerja sangat tergantung pada kebutuhan 

peternakan, pekerjaan dimulai sekitar pukul 04.00 WIB dan selesai pada pukul 

17.00 WIB, dengan dikurangi waktu untuk istirahat, sholat, dan makan. Pukul 

04.00-05.30 WIB pekerjaan mulai dilaksanakan pada usaha pemerahan, yakni 

untuk persiapan pemerahan dipagi hari, tugasnya adalah pembersihan kandang, 



  

pembersihan ternak, pemberian pakan ternak, pemerahan, dan penyetoran susu ke 

KUD. Pukul 05.30- 8.00 WIB pekerjaan dilanjutkan pada usaha pembibitan yakni 

pembersihan kandang dan pemberian pakan. Pekerjaan dilanjutkan kembali 

setelah para tenaga kerja beristirahat selama tiga puluh menit, pada pukul 08.30-

11.00 WIB pada usaha pembibitan dilakukan pencacahan rumput dan 

pembersihan ternak, sedangkan pada usaha pemerahan dilakukan pencacahan 

rumput. Istirahat siang pada pukul 11.00-12.30 WIB, dilanjutkan dengan 

pembersihan ternak pada pukul 12.30-14.30 WIB pada seluruh usaha baik 

pembibitan maupun pemerahan. Pukul 14.30-17.00 WIB pada usaha pemerahan 

dilaksanakan aktifitas pembersihan kandang, pemberian pakan, pemerahan, 

penyerahan susu ke KUD, sedangkan pada usaha pembibitan dilakukan pemberian 

pakan. Alokasi waktu kerja dan jenis pekerjaan terdapat pada tabel 3 dibawah ini: 

Tabel 3. Alokasi waktu kerja  dan jenis pekerjaan. 
 

Kegiatan Waktu 
Usaha pembibitan Usaha Pemerahan 

04.00-05.30   Pembersihan kandang 
 Pembersihan ternak 
 Pemberian pakan 
 Pemerahan 
 Penyetoran susu ke KUD 

05.30-08.00  Pembersihan kandang 
 Pemberian pakan  

 

08.00-08.30 Istirahat 
08.30-11.00  Pencacahan rumput 

 Pembersihan ternak 
 Pencacahan rumput 

11.00-12.30 Istirahat 
12.30-14.30  Pembersihan ternak 
14.30-17.00  

 Pemberian pakan 
 Pembersihan kandang 
 Pemberian pakan 
 Pemerahan 
 Penyetoran susu ke KUD

Sumber: data primer, 2007 



  

 Pembagian tugas secara khusus antara usaha pembibitan dengan usaha 

pemerahan tidak dilakukaan, untuk perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh 

usaha peternakan menggunakan curahan kerja yang dibutuhkan oleh masing-

masing usaha. Masing-masing pekerja dalam sehari rata-rata menggunakan 

sebelas jam waktunya setelah dikurangi waktu untuk istirahat. Waktu yang 

digunakan oleh usaha pemerahan adalah empat jam, selebihnya digunakan pada 

usaha pembibitan, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh usaha pembibitan untuk 

gaji tenaga kerja dibandingkan dengan usaha pemerahan adalah 7 : 4. Penjagaan 

peternakan  dimalam hari cukup dikerjakan oleh pemilik sendiri karena lokasi 

peternakan yang berdampingan dengan rumah tinggal pemilik.  

Pembayaran gaji karyawan pada peternakan milik Bapak Tampi 

dikelompokkan menurut kinerja dan ketrampilan masing-masing pekerja menurut 

penilaian pemilik usaha. Masing-masing pekerja menerima gaji yang tidak sama 

satu dengan yang lainnya. Gaji yang dikeluarkan untuk masing-masing pekerja 

adalah sebesar Rp. 900.000,00, Rp. 750.000,00, Rp. 600.000,00. Besarnya gaji 

tersebut ada yang dibawah upah minimum regional (UMR) daerah Malang,  yang 

besarnya adalah Rp. 681.000,00 namun ada yang lebih besar.  Standar hidup di 

kota sangat berbeda dengan standar hidup di desa sehingga dengan uang yang 

besarnya sama di desa sudah dapat hidup layak, tidak demikian halnya dengan 

hidup di kota.  

 
4.8 Modal Usaha 

Modal usaha dalam pengertian sehari-hari adalah barang atau uang yang 

bersama-sama dengan faktor produksi lain dan tenaga kerja serta pengelolaan 

menghasilkan barang-barang baru yang bersifat lain yaitu produksi peternakan 



  

(Fanani, 1994). Modal yang digunakan dalam usaha peternakan milik Bapak 

Tampi terdiri dari modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap terdiri dari 

pembelian ternak, kandang, bangunan penunjang kandang, kendaraan, peralatan 

dan perlengkapan kandang, tenaga kerja, PBB, dan tanah. Modal tidak tetap terdiri 

dari pakan, listrik, air, telepon, transportasi, bahan bakar, obat-obatan, dan biaya 

perbaikan. Modal usaha pemerahan sedikit berbeda dengan usaha pembibitan 

dengan adanya penambahan modal untuk pembelian mentega serta inseminasi 

buatan, sedangkan modal pada usaha pembibitan terdapat tambahan mortalitas 

ternak sebanyak satu ekor. Besarnya modal usaha yang digunakan pada usaha 

peternakan milik Bapak Tampi pada usaha pembibitan dapat dilihat pada tabel 4 

berikut ini: 

Tabel 4. Modal selama bulan Mei 2006-April 2007 pada usaha pembibitan. 
 

Jenis modal Nilai (Rp) 
Modal tetap 

1. Ternak 213 ekor (selama  tiga periode 
pemeliharaan) @ Rp. 1.300.000,00 

2. Kandang 
3. Bangunan penunjang kandang 
4. Peralatan dan perlengkapan kandang 
5. Kendaraan 
6. Tenaga kerja 
7. Pajak bumi dan bangunan (PBB) 
8. Tanah 750 m2 @ Rp. 40.000,00 (estimasi tahun 

2007) 

276.900.000,00

80.000.000,00
5.000.000,00
3.434.000,00

10.000.000,00
18.000.000,00

120.000,00
30.000.000,00

Total modal tetap 448.754.000,00
Modal tidak tetap (bulan Mei 2006-April 2007) 

1. Pakan 
2. Listrik, air, dan telepon 
3. Obat-obatan 
4. Transportasi dan bahan bakar 
5. Biaya perbaikan-perbaikan 
6. Mortalitas (1 ekor) 

204.462.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
1.200.000,00
1.300.000,00

Total modal tidak tetap 212.862.000,00
Total keseluruhan modal 661.616.000,00
Bunga modal 5 %/ tahun 33.080.800,00

Sumber: data primer, 2007 



  

 
Tabel 4 memperlihatkan besarnya total modal yang dikeluarkan untuk 

usaha pembibitan selama satu tahun yakni bulan Mei 2006 hingga April 2007 

sebesar Rp. 661.616.000,00. Modal terbesar yang dikeluarkan adalah untuk 

pembelian ternak yakni sebesar Rp. 276.900.000,00, selanjutnya disusul dengan 

modal yang dikeluarkan untuk pembelian pakan sebesar Rp. 204.462.000,00. 

Modal tetap yang dikeluarkan oleh usaha peternakan Bapak Tampi lebih besar 

dari pada modal tidak tetap. Total modal tetap yang dikeluarkan adalah sebesar 

Rp. 448.754.000,00, dan modal tidak tetapnya adalah sebesar Rp. 212.862.000,00. 

Bunga modal yang dikeluarkan dengan perhitungan sebesar 5 %/ tahun sesuai 

dengan besarnya bunga tabungan Bank Rakyat Indonesia untuk usaha pembibitan 

adalah Rp. 33.080.800,00. Besarnya modal usaha yang digunakan pada usaha 

peternakan milik Bapak Tampi pada usaha pemerahan dapat dilihat pada tabel 5 

berikut ini: 

Tabel 5. Modal selama bulan Mei 2006-April 2007 pada usaha pemerahan. 
 

Jenis modal Nilai (Rp) 
Modal tetap 

1. Ternak 14 ekor @ Rp. 5.000.000,00 
2. Kandang 
3. Bangunan penunjang kandang 
4. Peralatan dan perlengkapan kandang 
5. Kendaraan 
6. Tenaga kerja 
7. Pajak bumi dan bangunan (PBB) 
8. Tanah 360 m2 @ Rp. 40.000,00 (estimasi  

tahun 2007) 

70.000.000,00
85.000.000,00
5.000.000,00
7.538.000,00

10.000.000,00
9.000.000,00

90.000,00
14.400.000,00

Total modal tetap 201.028.000,00
Modal tidak tetap (bulan Mei 2006-April 2007) 

1. Pakan 
2. Listrik, air, dan telepon 
3. Obat-obatan 
4. Transportasi dan bahan bakar 
5. Inseminasi buatan (IB) 
6. Mentega putih 

47.184.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00

600.000,00
450.000,00



  

7. Biaya perbaikan-perbaikan 1.200.000,00
Total modal tidak tetap 56.634.000,00
Total keseluruhan modal 257.662.000,00
Bunga modal 5 %/ tahun 12.883.100,00

Sumber: data primer, 2007 
 

Tabel 5 memperlihatkan besarnya modal yang dikeluarkan untuk usaha 

pemerahan dihitung berdasarkan masa produksi satu tahun, yakni selama satu kali 

masa laktasi hingga masa kering. Selama satu tahun, modal yang dikeluarkan 

adalah sebesar Rp. 257.662.000,00, dengan perincian untuk modal tetap sebesar 

Rp. 201.028.000,00, sementara untuk modal tidak tetap jumlahnya jauh lebih 

kecil yakni sebesar Rp. 56.634.000,00. Modal yang paling besar digunakan untuk 

pembangunan kandang sebesar Rp. 85.000.000,00. Modal terbesar kedua adalah 

digunakan untuk pebelian ternak yakni Rp. 70.000.000,00. Berdasarkan besarnya 

modal tersebut didapatkan besarnya bunga modal (5%/ tahun) adalah Rp. 

12.883.100,00.  

4.9 Biaya 

Biaya dalam usaha tani diklasifikasikan menjadi dua yaitu: biaya tetap dan 

biaya tidak tetap. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang relatif tetap 

jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau 

sedikit, contohnya adalah pajak. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang 

dikeluarkan dimana besarnya tergantung pada besar kecilnya produksi, contohnya  

adalah pakan Soekartawi (2002). Biaya tetap (fixed cost) yang dikeluarkan oleh 

usaha peternakan Bapak Tampi dalam menjalankan usahanya antara lain: biaya 

penyusutan (ternak, kandang, bangunan penunjang kandang, peralatan dan 

perlengkapan, kendaraan), sewa tanah, pajak, tenaga kerja, dan bunga modal. 

Biaya tidak tetap (variable cost) yang dikeluarkan antara lain: pakan, obat-obatan, 



  

listrik, air, telepon, obat-obatan bahan bakar, transportasi, dan biaya perbaikan-

perbaikan. Perbedaan biaya yang dikeluarkan antara usaha pembibitan dan usaha 

pemerahan antara lain adanya biaya inseminasi buatan (IB), pembelian mentega, 

dan penyusutan ternak pada usaha pemerahan. Sedangkan pada usaha pembibitan 

ada penambahan biaya untuk pembelian ternak dan biaya mortalitas karena 

terdapat ternak yang mati sebanyak satu ekor.  

Besarnya biaya usaha peternakan milik Bapak Tampi pada usaha 

pembibitan dapat dilihat pada tabel 6  berikut ini: 

Tabel 6. Biaya produksi selama Mei 2006-April 2007 pada usaha pembibitan. 
 

Jenis biaya Nilai (Rp) Prosentase (%)
Biaya tetap 

1. Penyusutan 
    Kandang 
    Bangunan penunjang kandang 
    Peralatan dan perlengkapan kandang 
    Kendaraan 
2. Sewa tanah/ tahun 
3. Tenaga kerja/ tahun 
4. Pajak bumi dan bangunan (PBB) 
5. Bunga modal 5% 

4.800.000,00
300.000,00
341.400,00
600.000,00

6.000.000,00
18.000.000,00

120.000,00
33.080.800,00

0,86
0,05
0,06
0,10
1,07
3,24
0,02
5,96

Total biaya tetap 63.242.200,00 11,40
Biaya tidak tetap (bulan Mei 2006-April 
2007) 

1. Ternak 
2.  Pakan 
3.  Listrik, air, dan telepon 
4. Obat-obatan 
5. Transportasi dan bahan bakar 
6. Biaya perbaikan-perbaikan 
7. Mortalitas (1 ekor) 

276.900.000,00
204.462.000,00

2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
1.200.000,00
1.300.000,00

49,78
36,76
0,43
0,43
0,43
0,21
0,22

Total biaya tidak tetap 491.062.000,00 88,60
Total keseluruhan biaya 554.304.200,00           100   

Sumber: data primer, 2007 
 

Tabel 6 menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh usaha 

pembibitan adalah sebesar Rp. 554.304.200,00,  yang terdiri dari total biaya tetap 

yang besarnya Rp. 63.242.200,00 (11,40%), dan total biaya tidak tetap besarnya 



  

adalah Rp. 491.062.000,00 (88,60%). Komponen biaya yang terbesar adalah 

pembelian ternak sebesar Rp. 276.900.000,00, (49,78%), sedangkan komponen 

biaya terbesar kedua adalah pembelian pakan yang besarnya adalah Rp. 

204.462.000,00 (36,76%). Bunga modal yang dihitung berdasarkan besarnya 

bunga tabungan Bank Rakyat Indonesia (5%/ tahun) adalah sebesar Rp. 

33.080.800,00 (5,96%).  

Besarnya biaya usaha peternakan milik Bapak Tampi pada usaha 

pemerahan dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini: 

Tabel 7. Biaya produksi selama Mei 2006-April 2007 pada usaha pemerahan. 
 

Jenis Biaya Nilai (Rp) Prosentase (%)
Biaya tetap 
1. Penyusutan 

    Ternak 
    Kandang 
    Bangunan penunjang kandang 

         Peralatan dan perlengkapan 
kandang 

    Kendaraan 
2.     Sewa tanah/ tahun 
3.    Tenaga kerja/ tahun  
4.    Pajak bumi dan bangunan (PBB) 
5.    Bunga modal 5% 

1.116.600,00
5.100.000,00

300.000,00
711.000,00

600.000,00
2.800.000,00
9.000.000,00

90.000,00
12.883.100,00

1,25
5,71
0,33
0,79

0,67
3,13

10,08
0,10

14,43
Total biaya tetap 32.600.700,00 36,53
Biaya tidak tetap (bulan Mei 2006-
April 2007) 
1.    Pakan 
2.    Listrik, air, dan telepon 
3.    Obat-obatan 
4.    Transportasi dan bahan bakar 
5.    Mentega putih 
6.    Inseminasi buatan (IB) 
7.    Biaya perbaikan-perbaikan 

47.184.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00

450.000,00
600.000,00

1.200.000,00

52,87
2,68
2,68
2,68
0,50
0,67
1,34

Total biaya tidak tetap 56.634.000,00 63,47
Total keseluruhan biaya 89.234.700,00           100 

Sumber: data primer 2007 

Tabel 7 menunjukkan besarnya total biaya yang dikeluarkan pada usaha 

pemerahan adalah sebesar Rp. 89.234.700,00, terdiri dari total biaya tetap yang 



  

besarnya Rp. 32.600.700,00 (36,53%), dan total biaya tidak tetap yang besarnya 

adalah Rp. 40.176.000,00 (50,77%). Komponen biaya yang terbesar adalah pakan  

sebesar Rp. 47.184.000,00 (52,87%), komponen biaya terbesar kedua adalah 

bunga modal yang besarnya adalah Rp.12.883.100,00 (14,43%).  

 
 
 

4.10 Penerimaan 

Penerimaan (revenue) adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan out 

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

produksi (Boediono, 2002). Besarnya penerimaan usaha dapat dilihat pada 

lampiran 9 dan 10. Jumlah total penerimaan selama bulan Mei 2006 hingga April 

2007 adalah Rp. 785.913.300,00. Penerimaan pada usaha pembibitan tergantung 

pada jumlah ternak yang dipelihara dan harga ternak pada saat dijual. Penerimaan 

yang didapatkan oleh peternakan milik Bapak Tampi dari usaha pembibitan yang 

didapatkan selama bulan Mei 2006 hingga April 2007 adalah Rp. 679.200.000,00 

yang diperoleh dari penjualan pedet yang telah dipelihara selama empat bulan. 

Penerimaan yang didapatkan dari penjualan pedet pada bulan Mei hingga Agustus 

2006 adalah sebesar Rp. 210.000.000,00, bulan September hingga Desember 2006 

adalah sebesar Rp. 259.300.000,00, bulan Januari hingga April 2007 adalah 

sebesar Rp. 210.000.000,00.  

Penerimaan yang didapatkan oleh peternakan milik Bapak Tampi dari 

usaha pemerahan selama bulan Mei 2006 hingga April 2007 adalah Rp. 

106.713.300,00 yang diperoleh dari penjualan pedet dan penjualan susu segar. 

Penerimaan dari hasil penjualan pedet adalah sebesar Rp. 36.000.000,00, dan 

penerimaan dari hasil penjualan susu segar adalah sebesar Rp. 70.713.300,00. 



  

Penerimaan yang tertinggi berasal dari hasil penjualan susu segar, hal ini sesuai 

dengan pendapat Siregar (1995) yang menyatakan bahwa sumber penerimaan 

terbesar dari ternak perah adalah dari penjualan susu, sehingga besar kecilnya 

penerimaan usaha sapi perah sangat tergantung pada jumlah produksi susu dan 

harga jual susu.  

4.11 Keuntungan 

Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan usaha dengan biaya 

produksi. Keuntungan yang diperoleh oleh usaha peternakan milik Bapak Tampi 

dibagi berdasarkan jenis usahanya. Keuntungan total yang diperoleh selama satu 

tahun pada usaha pembibitan adalah Rp. 124.895.800,00 atau Rp. 446.056,00/ ST, 

diperoleh dari pengurangan seluruh total penerimaan sebesar Rp. 679.200.000,00 

dengan total biaya produksi sebesar Rp. 554.304.200,00. Keuntungan total yang 

didapatkan dari usaha pemerahan adalah Rp. 17.478.600,00 atau 602.700,00/ ST 

yang didapatkan dari pengurangan antara jumlah seluruh penerimaan dengan 

biaya produksi. Penerimaan terdiri dari penjualan pedet sebesar Rp. 

36.000.000,00, dan penjualan susu segar sejumlah Rp. 70.713.300,00 kemudian 

dikurangi dengan biaya produksi, seluruh penerimaan total yang didapatkan 

adalah sebesar Rp. 106.713.300,00 atau 3.679.700,00, dan biaya produksi total 

yang dikeluarkan sebesar Rp. 89.234.700,00. Perhitungan keuntungan yang 

diperoleh usaha peternakan milik Bapak Tampi dapat dilihat pada tabel 8 berikut : 

Tabel 8. Perhitungan keuntungan selama Mei 2006 hingga April 2007. 
 

Keterangan Usaha 
pembibitan 

(Rp) 

Usaha 
pemerahan 

(Rp) 
Penerimaan usaha 679.200.000,00 106.713.300,00
Biaya tetap diluar pajak dan bunga modal 30.041.400,00 19.627.600,00
Keuntungan  649.158.600,00 87.085.700,00



  

Biaya operasi 491.062.000,00 56.634.000,00
Keuntungan operasi 158.096.600,00 30.451.700,00
Bunga modal 33.080.800,00 12.883.100,00
Keuntungan sebelum pajak  125.015.800,00 17.568.600,00
Pajak 120.000,00 90.000,00
Keuntungan setelah pajak 124.895.800,00 17.478.600,00

Sumber: data primer yang diolah, 2007 

 
 
4.12 Analisis Profitabilitas 

 Analisis profitabilitas merupakan cara untuk mengukur kemampuan usaha 

dalam rangka menghasilkan keuntungan dari modal atau sumber penghasilan yang 

dipercayakan kepadanya (Riyanto, 1993). Analisis profitabilitas memberikan 

informasi pada perusahaan tentang tingkat efisiensi usaha dan menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan (Hernanto, 1991). 

Pengukuran profitabilitas dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, dimana 

masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total modal, 

dan modal sendiri (Syamsuddin, 2000). Data penjualan, keuntungan, keuntungan 

setelah pajak, total modal, dan total biaya dapat dilihat pada tabel 9  berikut: 

Tabel 9. Data penerimaan, keuntungan, keuntungan setelah pajak, total 
modal, dan total biaya  selama bulan Mei 2006 hingga April 2007. 

 
Keterangan Usaha 

pembibitan  
Usaha 

Pemerahan  
Penerimaan/ ST (Rp) 
Keuntungan/ ST (Rp) 
Keuntungan setelah pajak/ ST (Rp) 
Total modal/ ST (Rp) 
Total biaya/ ST (Rp) 

2.425.700,00
2.318.400,00

446.056,00
2.362.900,00
1.979.600,00

3.679.700,00
3.002.900,00

602.700,00
8.884.800,00
3.007.000,00

Sumber: data primer yang diolah, 2007 
 
 
 Analisis profitabilitas dapat dihitung dengan Gross Profit Margin, Net 

Profit Margin, Total Assets Turnover, Return on Investment. Hasil analisa 



  

profitabilitas usaha selama bulan Mei 2006 hingga April 2007 dapat dihitung 

berdasarkan data pada tabel 9 dengan hasil seperti pada tabel 10 dibawah ini: 

Tabel 10. Nilai analisa profitabilitas selama Mei 2006 hingga April 2007: 
 

Keterangan GPM (%) NPM (%) TAT (%) ROI (%) 
Usaha pembibitan 95,57 18,38 102,65 18,87
Usaha pemerahan 81,60 16,37 41,41 6,78

Sumber: data primer yang diolah, 2007 
 
4.12.1 Gross Profit Margin (GPM) 

GPM merupakan perimbangan antara keuntungan (gross profit) yang 

diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang 

sama. Nilai GPM yang semakin besar maka akan semakin baik keadaan operasi 

perusahaan, karena hal ini menunjukkan harga pokok penjualan yang relatif lebih 

rendah jika dibandingkan dengan penjualan, sebaliknya makin rendah GPM maka 

semakin kurang baik operasi perusahaan (Syamsuddin, 2000). Usaha peternakan 

sapi perah milik Bapak Tampi pada usaha pembibitan memiliki nilai GPM sebesar 

95,57%, artinya bahwa tiap penjualan Rp. 10.000,00, mampu memberikan 

keuntungan sebesar Rp. 9.557,00.  

Nilai GPM pada usaha pemerahan sebesar 81,60%, artinya bahwa tiap 

penjualan sebesar Rp. 10.000,00 akan mampu menghasilkan keuntungan sebesar 

Rp. 8.160,00. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan usaha dalam bidang 

pembibitan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha pemerahan. 

Rendahnya nilai GPM pada usaha pemerahan ini bisa disebabkan oleh tingginya 

biaya operasi. Nilai GPM baik pada usaha pembibitan (95,57% ) maupun pada 

usaha pemerahan (81,60%) jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata 

industri (23,8%) menunjukkan bahwa usaha ini relatif cukup efisien dalam 

perolehan keuntungan, hal ini disebabkan manajemen usaha terutama dalam hal 



  

pemberian pakan dan penjagaan kebersihan yang cukup baik sehingga penerimaan 

usahanya tinggi dan mempengaruhi nilai GPM. 

 
4.12.2  Net Profit Margin (NPM) 

 NPM menggambarkan secara relatif efisiensi perusahaan setelah 

memperhatikan semua biaya dan pajak, tetapi tidak termasuk beban-beban biaya 

luar biasa (Horne, 1983). Nilai NPM pada usaha peternakan sapi perah milik 

Bapak Tampi selama bulan Mei 2006 hingga bulan April 2007 dari usaha 

pembibitan adalah sebesar 18,38%, hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

keuntungan setelah pajak adalah 18,38% dari volume penjualan, sehingga dapat 

dikatakan bahwa setiap penjualan Rp. 10.000,00 akan mampu memberikan 

keuntungan setelah pajak sebesar Rp. 1.838,00. Nilai NPM pada usaha pemerahan  

adalah 16,37%, berarti bahwa jumlah rata-rata keuntungan setelah pajak pada 

usaha pemerahan adalah 16,37% dari volume penjualan, menunjukkan bahwa 

setiap penjualan sebesar Rp. 10.000,00 akan mampu memberikan keuntungan 

setelah pajak sebesar Rp. 1.637,00.  

Nilai NPM pada usaha pembibitan yang lebih tinggi daripada usaha 

pemerahan menunjukkan bahwa operasi usaha pada usaha pembibitan lebih baik, 

sesuai dengan pendapat Syamsuddin (2000), yang menyatakan bahwa semakin 

tinggi nilai NPM, maka semakin baik operasi suatu usaha. Nilai NPM pada usaha 

peternakan sapi perah milik Bapak Tampi yang berada diatas nilai rata-rata 

industri (2,7%), menunjukkan bahwa usaha peternakan tersebut secara relatif lebih 

menguntungkan daripada usaha-usaha sejenis didalam industri yang bersangkutan 

(Horne, 1983).  

 



  

4.12.3 Total Assets Turnover  (TAT) 

  TAT merupakan rasio antara jumlah modal (operating assets) yang 

digunakan dalam operasi terhadap jumlah penjualan yang diperoleh selama 

periode tersebut. TAT merupakan ukuran sampai seberapa jauh modal ini telah 

digunakan dalam kegiatan perusahaan atau menunjukkan telah berapa kali 

operating assets berputar dalam suatu periode tertentu. Nilai rata-rata TAT  pada 

usaha pembibitan adalah sebesar 102,65%, artinya bahwa penjualan yang 

dihasilkan sebesar 102,65% dari total modal, dengan modal sejumlah Rp. 

10.000,00 akan mampu menghasilkan penjualan sejumlah Rp. 10.265,00, 

sehingga setiap penjualan tersebut akan menghasilkan keuntungan setelah pajak 

sebesar Rp. 265,00. 

Nilai TAT pada usaha pemerahan adalah 41,41% menunjukkan bahwa 

penjualan yang dihasilkan sebesar 41,41%  dari total modal, dengan adanya modal 

sejumlah Rp. 10.000,00 akan mampu menghasilkan nilai penjualan sebesar 

Rp.4.141,00. Nilai TAT pada usaha pembibitan yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan usaha pemerahan menunjukkan bahwa kemampuan 

menggunakan modal untuk menghasilkan penjualan pada usaha pembibitan lebih 

baik, dan ini berarti bahwa usaha pembibitan lebih efisien dalam menggunakan 

modalnya.   

 
4.12.4 Return on Investment (ROI) 

ROI merupakan analisa yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dengan dana keseluruhan yang ditanamkan dalam modal usaha yang 

digunakan untuk operasi perusahaan dalam mendapatkan keuntungan setelah 

pajak. Nilai ROI pada usaha peternakan sapi perah milik Bapak Tampi pada usaha 



  

pembibitan adalah 18,87%, artinya keuntungan setelah pajak yang diperoleh 

adalah sebesar 18,87% dari total modal, sehingga dengan adanya penanaman 

modal sebesar Rp. 10.000,00 akan mampu menghasilkan keuntungan setelah 

pajak sebesar Rp. 1.887,00.  

Nilai ROI pada usaha pemerahan adalah sebesar 6,78% yang menunjukkan 

bahwa keuntungan setelah pajak yang didapatkan adalah sebesar 6,78% dari total 

modal, sehingga dengan adanya penanaman modal sebesar Rp. 10.000,00 akan 

mampu menghasilkan keuntungan setelah pajak sebesar Rp. 678,00. Nilai ROI 

pada usaha pembibitan yang lebih besar daripada usaha pemerahan menunjukkan 

bahwa kemampuan menghasilkan keuntungan setelah pajak dari penggunaan 

modal pada pembibitan lebih baik dari usaha pemerahan, hal ini sesuai dengan 

pendapat Syamsuddin (2000) yang menyatakan bahwa makin tinggi rasio ROI, 

maka semakin baik keadaan suatu usaha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil perhitungan dan uraian diatas, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: nilai profitabilitas pada usaha peternakan sapi perah milik Bapak 

Tampi pada usaha pembibitan dan usaha pemerahan dengan perbandingan sebagai 

berikut:   

1. Total modal yang dibutuhkan pada usaha pembibitan adalah sebesar Rp. 

661.616.500,00 atau Rp. 2.362.900,00/ ST dan pada usaha pemerahan sebesar 

Rp. 257.662.000,00 atau Rp.  8.884.800,00/ ST 

2. Total biaya produksi pada usaha pembibitan adalah Rp. 554.304.200,00 atau 

Rp. 1.979.600,00/ ST, dan pada usaha pemerahan adalah sebesar Rp. 

89.234.700,00 atau Rp. 3.077.000,00/ ST. 

3. Total penerimaan  pada usaha pembibitan adalah sebesar Rp. 679.200.000,00 

atau Rp. 2.425.700,00/ ST dan pada usaha pemerahan adalah sebesar Rp. 

106.713.300,00 atau Rp. 3.679.700,00/ ST. 

4. Total keuntungan pada usaha pembibitan adalah sebesar Rp. 649.158.600,00 

atau Rp. 2.318.400,00/ ST dan pada usaha pemerahan adalah sebesar Rp. 

87.085.700,00 atau Rp. 3.002.900,00/ ST . 

5. Total keuntungan setelah pajak pada usaha pembibitan adalah sebesar Rp. 

124.895.800,00 atau Rp. 446.056,00/ ST, dan pada usaha pemerahan adalah 

sebesar Rp. 17.478.600,00 atau Rp. 602.700,00/ ST. 

6. Nilai analisis profitabilitas pada usaha peternakan milik Bapak Tampi selama 

Mei 2006 hingga April 2007 adalah sebagai berikut: 



  

 a). Nilai Gross Profit Margin pada usaha pembibitan 95,57%  dan pada usaha 

pemerahan 81,60%. 

 b). Nilai Net Profit Margin pada usaha pembibitan 18,38% dan pada usaha 

pemerahan 16,37%. 

 c). Nilai Total Assets Turnover pada usaha pembibitan 102,65% dan pada usaha 

pemerahan 41,41%,   

 d). Nilai Return on Investment pada usaha pembibitan 18,72% dan pada usaha 

pemerahan 6,78%.   

 Total keuntungan yang diperoleh dalam satuan ternak pada usaha 

pemerahan lebih tinggi dari pada usaha pembibitan, hal ini menunjukkan bahwa 

usaha pemerahan dalam kapasitas produksi yang sama lebih layak untuk 

dikembangkan dari pada usaha pembibitan. 

 
5.2 SARAN 

Nilai profitabilitas sebaiknya tetap dipertahankan atau bahkan lebih 

ditingkatkan, agar diperoleh keuntungan usaha sebagaimana yang diharapkan 

sehingga dapat digunakan untuk memajukan serta memperluas usaha peternakan. 

Peningkatan efisiensi usaha sebaiknya dilakukan dengan mengurangi biaya tetap 

yang kurang diperlukan, yakni penyusutan kandang, hal ini karena kandang yang  

digunakan lebih besar dari jumlah ternak yang dipelihara, sehingga modal dan 

biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan kandang lebih tinggi. Sebaiknya 

usaha peternakan sapi perah ini lebih mengembangkan usaha pemerahan daripada 

usaha pembibitan, hal ini karena keuntungan yang diperoleh dalam satuan ternak 

lebih besar jika dibandingkan dengan usaha pembibitan 
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