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FINANCIAL ANALYSIS OF FEEDLOT CATTLE AT 

PANEKAN SUB -  DISTRICT MAGETAN REGENCY 

(Case Study Between Small and Large Enterprises) 

  

ABSTRACT 

Arief K. H, U. Wisaptiningsih, H. D Utami 

 

 This research was carried out at Darni Farm small 

feedlot cattle enterprise and UD.Mitra Tani large feedlot cattle 

enterprise at Panekan Sub – District, Magetan Regency from 
September, 27

th
 2011 until October, 27

th
 2011. The purpose of 

the research to determine financial analysis from of feedlot 

cattle farm. Data were analysed with descriptive analysis using 

formula of Net Present Value (NPV), Benefit Cost (B/C) ratio, 
Internal Rate of Return (IRR), Pay Back Period (PBP) and 

Break Event Point (BEP). The conclusion show that small 

feedlot cattle enterprise with 32 head of cattle ownership and 
large feedlot cattle enterprises with 81 head of cattle indicated 

feasible feedlot cattle venture. The small feedlot cattle 

indicated more feasible than large feedlot cattle, on the based 
of IRR (15.20%), B/C ratio (1.27) and PBP (2 years 8 days). 

Value BEP small enterprise (Rp. 7,465,526.-) better than large 

enterprise. 

 

  

Key Words : Feedlot, Net Present Value, Net B/C Ratio, 
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ANALISA FINANSIAL USAHA PENGGEMUKAN SAPI 

POTONG DI KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN 

MAGETAN 

(Studi Kasus pada Usaha Peternakan Sapi Skala Kecil dan Besar) 

 

 

RINGKASAN 

Arief K. H, U. Wisaptiningsih, H. D Utami 

 

Skala usaha peternakan merupakan faktor yang 

mempengaruhi besarnya produksi dan besarnya revenue yang 

diterima. Ada dua skala dalam usaha peternakan yaitu skala 
kecil dan skala besar. Perbedaan skala usaha tersebut sangat 

menarik untuk diteliti usaha mana yang lebih layak untuk 

dijalankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kelayakan usaha skala kecil dan besar dan membandingkan 

usaha mana yang lebih efisien. Hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan masukan kepada usaha peternakan sapi 

potong UD. Setia Kawan milik Bapak Hartono dan sapi milik 
Bapak Darni di Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan 

sebagai bahan evaluasi usaha ternak sapi potong yang telah 

diusahakan dan sebagai  pertimbangan dalam pengembangan 
usaha ternak sapi potong. 

Penelitian dilaksanakan selama satu bulan di mulai 

tanggal 27 September sampai 27 Oktober 2011 di usaha 
peternakan sapi skala kecil milik Bapak Darni dengan 

kepemilikan 32 ekor sapi dan di usaha peternakan skala besar 

UD. Setia Kawan milik Bapak Hartono dengan kepemilikan 

81 ekor sapi di Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yang 
ditentukan secara sengaja (purposive sampling). Berdasarkan 

pertimbangan bahwa peternakan ini berbeda skala usahanya 

sehingga sangat menarik untuk diteliti dan dapat mengetahui 



usaha dengan skala besar atau skala kecil yang lebih layak 

untuk dijalankan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode studi kasus melalui magang kerja. Data 
yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah informasi yang diperoleh peneliti secara 

langsung di tempat yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan 
data sekunder diperoleh dari instansi-instansi (lembaga) serta 

pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

Hasil kajian dari usaha skala kecil Net Present  Value 
(NPV) Rp. 26.210.015. Benefit Cost Ratio (B/C) 1,29; Internal 

Rate of Return (IRR)  15,20 %; Payback Period 2 tahun 8 hari, 

dan Break Event Point (BEP)  Rp. 7.465.526,00. Hasil kajian 

dari usaha skala besar nilai NPV  Rp. 41.826.521; B/C Ratio 
1,27; IRR  14,58 %, Payback Period 2 tahun 2 bulan 20 hari 

dan BEP Rp. 10.956.049,38 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah 
yang pertama adalah usaha skala kecil yang berjumlah 32 ekor 

dan skala besar dengan 81 ekor layak untuk diusahakan 

berdasarkan analisa finansial yang telah dilakukan. Kedua, 
usaha skala kecil lebih efisien dari pada usaha skala besar hal 

ini dapat dilihat dari nilai IRR, B/C Ratio, PBP. Ketiga, nilai 

BEP usaha skala kecil lebih baik daripada usaha skala besar. 

Karena BEP skala kecil lebih kecil sehingga lebih cepat 
kembali. 

Saran penelitian yang pertama untuk usaha skala kecil 

lebih memanfaatkan limbah kotoran ternak menjadi biogas dan 
pupuk untuk menambah pendapatan. Untuk kedua skala usaha 

pemberian air minum sebaiknya secara ad–libitum karena 

pemberian air minum juga merupakan penentu keberhasilan 

dalam usaha penggemukan. Untuk usaha skala besar lebih 
efisien dalam manajemen pemberian pakan sehingga tidak 

menambah biaya produksi dalam penyediaan pakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan sub sektor peternakan merupakan 

bagian pembangunan sektor pertanian yang diarahkan 

untuk mengembangkan sub sektor peternakan yang maju 

dan efisien. Sub sektor  peternakan  diharapkan  terus 

meningkatkan  peranannya dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar manusia terutama yang terkait dengan  kebutuhan 

nutrisi  hewani,  sebagai penghasil pangan protein hewani 

yang bernilai gizi tinggi disamping  upaya peningkatan  

kualitas sumber daya manusia (SDM), memperluas 

kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan  petani  

ternak. 

Pembangunan peternakan tidak terlepas dari sub 

sektor lain yang erat kaitannya dengan sub sektor 

peternakan. Pertumbuhan dan perkembangan sub sektor 

peternakan sangat tergantung dari pertumbuhan dan 

perkembangan sektor-sektor yang terkait dengan 

peternakan tersebut. Sektor tersebut adalah sektor 

pertanian, penyediaan protein hewani, lapangan kerja, 

pengentasan kemiskinan dan pengembangan potensi 

wilayah. (Saragih, 2000). 

Tujuan pembangunan peternakan adalah 

meningkatkan pendapatan dan pemerataan kesempatan 

usaha bagi peternak khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta meningkatkan produksi untuk memenuhi 

kebutuhan gizi masyarakat. Program-program 

pembangunan peternakan lebih lanjut dijabarkan dalam 



bentuk usaha produksi, konsumsi, tenaga kerja, ekspor-

impor, pemasaran dan pasca panen (Mosher, 1983). 

Salah satu kebijakan pemerintah dalam 

pembangunan sub-sektor peternakan di Indonesia adalah 

upaya untuk mencukupi kebutuhan protein hewani. Pada 

gilirannya, upaya ini akan berpengaruh pada peningkatan 

kecerdasan bangsa (Santosa, 1997) . 

Memelihara sapi sangat menguntungkan, karena 

tidak hanya menghasilkan daging atau susu, tetapi juga 

menghasilkan pupuk kandang dan sebagai potensi tenaga 

kerja. Sebagai penghasil daging, persentase karkas 

(bagian yang dapat di makan) cukup tinggi, yaitu 45%-

55% (Siregar, 1996). 

Manfaat sapi yang luas dan nilai ekonominya 

yang tinggi dapat dilihat dari mutu dan harga daging atau 

kulit menduduki peringkat atas bila dibandingkan dengan 

daging atau kulit kerbau atau kuda. Hasil ikutannya 

masih sangat berguna, seperti kotoran bagi usaha 

pertanian, tulang-tulang bisa  digiling untuk tepung 

tulang sebagai bahan baku mineral atau dibuat lem, darah 

bisa direbus, dikeringkan dan digiling menjadi tepung 

darah yang sangat bermanfaat bagi hewan unggas dan 

lain-lain, serta kulit bisa dipergunakan dalam berbagai 

produk di bidang kesenian, pabrik, dan lain-lain. 

Memberikan kesempatan kerja, banyak usaha ternak sapi 

di Indonesia dan mampu menampung tenaga kerja cukup 

banyak sehingga dapat menghidupi banyak keluarga 

(Suharsono, 1994). 

Ternak sapi potong sebagai salah satu sumber 

makanan berupa daging produktivitasnya masih sangat 

memprihatinkan karena volumenya masih jauh dari target 

yang diperlukan konsumen. Permasalahan ini disebabkan 



oleh produksi yang masih rendah. Beberapa faktor yang 

menyebabkan volume produksi daging masih rendah, 

antara lain yaitu populasi rendah dan produksi rendah 

(Sugeng, 2007).  

Keberhasilan atau kegagalan suatu usaha 

peternakan umumnya diukur dari laba atau rugi yang 

diperolehnya. Laba merupakan salah satu tujuan utama 

dari setiap usaha peternakan. Usaha yang komersial tentu 

memerlukan peningkatan pola pikir dari pola berproduksi 

untuk keluarga dan juga dijual ke pasar, ditingkatkan 

menjadi berproduksi untuk memperoleh keuntungan atau 

laba. Karena itu, arah pemikirannya sudah jelas, yaitu 

akan menerapkan berbagai prinsip ekonomi untuk 

mencapai tujuan memperoleh laba yang besar. Ini berarti 

bahwa peternak sudah mengarah kepada kegiatan bisnis, 

yakni bisnis yang berbasis peternakan.  

Kajian dari data tahun 2007, menyebutkan bahwa 

untuk ternak sapi potong meningkat dari sisi populasi 

yakni 6.898.094 ekor pada tahun 2006 menjadi 7.392.802 

ekor pada tahun 2007 atau dikatakan laju pertumbuhan 

populasi meningkat hingga 7,2% (Anonimus, 2009). 

Kebutuhan penduduk akan daging sapi masih terus 

mendatangkan sapi siap potong kurang lebih 90% setiap 

tahunnya. Penyebabnya, antara lain belum seimbangnya 

antara produksi ternak sapi potong dengan permintaan 

daging sapi.  

Desa Panekan Kabupaten Magetan merupakan 

salah satu desa yang penghasil sapi potong di Kabupaten 

Magetan. Salah satunya adalah penggemukan sapi potong 

UD. Setia Kawan dan penggemukan sapi milik Bapak 

Darni. Dilihat dari usaha penggemukan Bapak Darni 

termasuk skala kecil karena hanya mengusahakan 



penggemukkan sapi bakalan dan tidak adanya 

pengolahan lebih lanjut untuk limbah yang dihasilkan. 

Sedangkan skala usaha UD. Setia Kawan termasuk usaha 

dengan skala besar karena usaha yang dijalankan 

melakukan kegiatan peternakan dari hulu sampai hilir. 

Mulai dari pengadaan indukan, pejantan, pengadaan 

bakalan untuk penggemukan, pembuatan pakan sendiri, 

pemanfaatan limbah ternak secara maksimal yaitu 

dengan dibuat kompos dan biogas. Skala usaha yang 

berbeda tersebut sangat menarik untuk diteliti 

mengetahui analisa finansial sehingga dapat diketahui 

usaha yang lebih layak untuk dijalankan.  

Adapun analisis finansial yang umum digunakan 

adalah break even point (BEP), net present  value (NPV), 

benefit cost (B/C) ratio, dan internal rate of return 

(IRR)” (Alamsyah, 2008).  Analisis finansial dapat 

digunakan sebagai petunjuk di bidang sarana keuangan, 

yang dilengkapi dengan informasi yang sangat 

dibutuhkan oleh pihak-pihak lain, seperti lembaga 

pemberi dana (perbankan) maupun rekanan usaha. 

   

1.2 Rumusan Masalah 

Analisis finansial bertujuan untuk mengetahui 

tingkat keuntungan usaha ternak sapi potong dalam 

kaitan kelayakan usaha ternak, untuk mengetahui berapa 

minimal seorang peternak mengusahakan ternak sapi 

potong, dan untuk menghindarkan keberlanjutan 

investasi pada usaha yang tidak menguntungkan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

dirumuskan suatu permasalahan penelitian adalah :  



1. Apakah usaha dengan skala kecil atau besar 

yang layak untuk diusahakan setelah dianalisa 

kelayakan usahanya? 

2. Dari kedua usaha skala tersebut manakah 

yang lebih efisien dalam menjalankan usaha? 

 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah di atas 

maka tujuan penelitian ini  adalah :  

1. Untuk mengetahui kelayakan usaha skala kecil 

dan besar. 

2. Untuk membandingkan manakah dari kedua 

skala usaha tersebut yang lebih efisien dalam 

menjalankan usaha. 

 

1.4 Kegunaan 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Memberikan masukan kepada usaha peternakan 

sapi potong UD. Setia Kawan milik Bapak 

Hartono dan sapi milik Bapak Darni di 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sebagai 

bahan evaluasi usaha ternak sapi potong yang 

telah diusahakan dan sebagai  pertimbangan 

dalam pengembangan usaha ternak sapi potong. 

2. Sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya 

dengan masalah yang sama. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Skala usaha peternakan merupakan faktor yang 

mempengaruhi besarnya produksi dan besarnya revenue 

yang diterima. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk 



usaha peternakan penggemukan sapi potong terdiri atas 

biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap yang 

dikeluarkan adalah penyusutan bangunan, mesin - mesin, 

perlengkapan kantor, pajak dan gaji pegawai. Biaya tidak 

tetap yang dikeluarkan adalah listrik, air dan transportasi.  

Penerimaan yang diterima oleh usaha peternakan 

penggemukan sapi potong berasal dari penjualan sapi. 

Biaya produksi dan penerimaan yang didapat akan 

diketahui besarnya pendapatan yang diterima.  

Untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak 

dijalankan atau tidak dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara  benefit dengan cost. Kalau 

nilainya < 1 maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau > 

1 berarti proyek itu feasible. Kalau B/C ratio = 1 

dikatakan proyek itu marginal (tidak rugi dan tidak 

untung). Nilai BEP juga dapat mengukur efisiensi usaha 

yaitu dengan menggunakan hubungan antara total biaya 

dan hasil yang diharapkan. IRR adalah suatu tingkat 

bunga dengan seluruh net cash flow sesudah di present 

value kan sama jumlahnya dengan investment cost. Di 

dalam analisis IRR, akan dicari pada tingkat bunga 

discount rate serta akan dihasilkan NPV = 0.  Dalam 

menentukan tepatnya tingkat bunga yang ideal, dilakukan 

interpolasi penyisipan diantara bunga yang lebih rendah 

(yang menghasilkan NPV negatif). 

Evaluasi juga dapat didasarkan pada discounted 

criterian ini dimaksud untuk mengetahui berapakah 

manfaat benefit serta biaya cost selama umur ekonomis 

proyek in the future. Nilainya saat ini at present = 0 

diukur dengan nilai uang sekarang present value. Analisa 

finansial merupakan salah satu cara untuk mengetahui 

suatu usaha layak dikembangkan atau tidak, baik untuk 



usaha peternakan dengan skala besar atau usaha  kecil. 

Perbedaan antara usaha dengan skala besar dan skala 

kecil dalam hal ini tidak bergantung pada jumlah 

ternaknya tetapi berdasarkan kegiatan usaha mulai dari 

hulu sampai hilir. Perbedaan skala usaha ini sangat 

menarik untuk diteliti karena dengan mengetahui skala 

usaha yang layak untuk dijalankan sehingga dapat 

memberikan informasi bagi masyarakat yang ingin 

membuka usaha peternakan. Kerangka pikir 

perbandingan usaha peternakan skala besar dan skala 

kecil dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Biaya Produksi 
Total Revenue: 

Penjualan sapi 
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Usaha Sapi Potong 

Analisis Finansial Usaha 
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1. NPV 
2 B/C Ratio.  
3. IRR 
4. Payback Period 
5. BEP 

Kelayakan  Usaha Peternakan 
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Gambar 1. Kerangka pikir usaha penggemukan sapi 

skala besar dan skala kecil. 

 



BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Usaha Sapi potong 

Dalam sistematika (taksonomi) hewan, kedudukan 

sapi diklasifikasikan sebagai berikut:   
Kingdom :  Animalia   

Filum  :  Chordata    

Kelas   :  Mamalia    
Ordo   :  Artiodactyla  

Famili   :  Bovidae  

Sub famili  :  Bovinae  

Genus   :  Bos  
Sub Genus   :  Bos Bibos/Sondaicus 

Menurut  para ahli memperkirakan bangsa sapi berasal 

dari Asia Tengah, kemudian menyebar ke Eropa, sedangkan 
Amerika, Australia, dan Selandia Baru  yang saat ini 

merupakan gudang bangsa sapi potong dan sapi perah jenis 

unggul tidak terdapat turunan sapi asli. Melainkan hanya 
mendatangkannya dari Eropa (Hardjosubroto. 1994). Tujuan 

utama pemeliharaan sapi potong adalah untuk menghasilkan 

daging. Sapi dipelihara dengan baik, setelah tumbuh besar dan 

gemuk dapat langsung dijual atau disembelih terlebih dahulu 
kemudian dijual dalam bentuk daging.  

Usaha ternak sapi sebagai salah satu ternak besar, 

khususnya di Indonesia telah lama diusahakan oleh para 
petani. Ternak itu memang bisa menjadi kawan bagi para 

petani. Sehubungan dengan kemanfaatan tenaga dan 

kotorannya ternak  tadi diafkir dan dijual sebagai ternak 

potong. Belakangan ini kedudukan dan fungsi  ternak  sapi 
mulai bergeser. Sapi-sapi  yang tadinya semata-mata sebagai  

tenaga kerja dan penghasil pupuk mulai ditinggalkan. Dewasa 

ini pada umunya peternak mengusahakan ternak sapi terutama 
untuk mengejar produksi daging. Perkembangan kota-kota di 



berbagai tanah air begitu pesat. Ditambah semakin 

meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyrakat akan 

kebutuhan gizi mengakibatkan permintaan  daging dari 

berbagai  jenis  ternak  potong pun dari  tahun ke tahun 
meningkat dengan  pesat (Sugeng, 2007). 

Kebutuhan daging sapi pada akhir-akhir  ini meningkat 

pesat  tetapi di sisi lain para peternak atau produsen belum bisa 
mengimbangi permintaan para konsumen. Terbatasnya  

populasi sapi potong dan adanya cara-cara betemak  yang 

masih mengikuti pola lama atau tradisional. Usaha tadi 
kadang-kadang kurang berhasil karena pertumbuhan temak 

sapi lambat, kurang sehat dan kadang-kadang  angka 

kematiaannya  tinggi  (Sugeng, 2007). 

Mubyarto (1991) menyatakan bahwa peternakan di 
Indonesia pada umumnya dilihat dari pola pemeriharaannya 

dibagi menjadi  tiga kelompok, yaitu: (1) peternakan  rakyat  

dengan pola pemeriharaan  tradisional, dicirikan  dengan 
keterampilan yang sederhana dengan menggunakan bibit lokal 

dalam jumlah dan mutu yang relatif terbatas, (2) peternakan  

rakyat dengan pola perneliharaan  semi komersial, dicirikan 
dengan keterampilan yang dimiliki cukup,  penggunaan bibit 

unggul, obat-obatan  dan pakan penguat cenderung meningkat 

dengan  tujuan utama adalah menambah pendapatan keluarga 

dan konsumsi sendiri, (3) peternakan komersial yang 
mernpunyai ciri - ciri dengan kemampuan  dalam segi modal 

dan sarana produksi dengan teknologi yang agak modern serta  

tujuannya adalah mengejar keuntungan sebesar besarnya. 
 

 

2.2 Pola Usaha Penggemukan (Fattening) 

Penggemukan (fattening) sapi potong adalah 
pemeliharaan sapi potong dengan cara mengandangkan ternak 

secara terus menerus selama waktu tertentu dengan tujuan 

meningkatkan bobot badan dan diperoleh daging yang baik 
sebelum di potong (Anonimus, 2009) 



Menurut Abidin (2002), menyatakan penggemukan sapi 

potong dapat dilakukan dengan berbagai macam metode yaitu: 

1. Penggemukan di Padang Gembalaan (system 

pasture fattening) 
Metode penggemukan ini biasanya dilakukan di 

lahan yang cukup luas. Sapi – sapi dilepaskan di 

padang penggembalaan selama beberapa hari, 
kemudian dipindahkan ke padang gembalaan yang 

lain. Dalam metode penggemukan ini sapi tidak 

diberikan pakan konsentrat. Demikian dilakukan 
secar terus menerus sampai sapi – sapi tersebut 

sudah layak dijual. 

2. Penggemukan sistem Dry Lot Fattening 

Penggemukan menggunakan sistem ini pada 
awalnya dilakukan di beberapa wilayah produsen 

jagung di Amerika Serikat. Sapi – sapi yang akan 

digemukkan dikandangkan selama beberapa bulan 
secara terus menerus dan pakan berupa konsentrat 

dan hijauan diberikan didalam kandang. Dalam 

beberapa hal sistem ini sama dengan sistem 
kereman yang ada di Indonesia. 

3. Penggemukan sistem kombinasi 

Penggemukan sistem ini merupakan kombinasi 

antara sistem pasture fattening  dan sistem dry lot 
fattening. Biasanya banyak diterapkan di daerah sub 

tropis dan tropis. Pada saat ketersediaan hijauan 

terjamin, sapi – sapi digembalakan di padang 
gembalaan, tetapi pada musim dingin terlebih pada 

musim salju turun, sapi – sapi digemukan dengan 

sistem dry lot fattening. Pada saat digembalakan di 

padang rumput sapi – sapi juga diberikan pakan 
konsentrat dalam jumlah yang mencukupi 

kebutuhan. Demikian pula pada musim salju, sapi – 

sapi diberikan pakan hijauan dalam jumlah yang 
mencukupi kebutuhan. 



2.3 Konsep Biaya Produksi 
Biaya  dapat digolongkan menjadi  biaya tetap atau 

fixed cost dan biaya  tidak tetap / variable cost. Biaya / tetap 

fixed cost adalah biaya yang jumlahnya  tidak berubah 
walaupun  terjadi perubahan volume produksi. Biaya tetap 

dalam  usaha petemakan antara lain bunga modal, penyusutan 

dan asuransi. Biaya variable adalah biaya yang selalu berubah 
sesuai dengan perubahan volume produksi yang dilaksanakan. 

Biaya variabel dalam bidang peternakan meliputi, biaya pakan, 

kesehatan, pembelian ternak, upah  tenaga kerja dan bahan 
bakar (Prawirokusumo, 1990). 

Pembagian biaya diatas biaya produksi dapat dibagi 

menjadi biaya  tetap dan tidak  tetap. Nirwana (2003) 

menyatakan bahwa biaya produksi terdiri atas dua bagian 
utama yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Fixed cost (FC) 

atau biaya tetap merupakan biaya yang besarnya tidak  

tergantung pada jumlah produk yang akan dihasilkan, artinya 
biaya yang harus selalu  tersedia meskipun proses produksi  

tidak atau belum dilakukan. Variable cost (VC) atau biaya 

variabel  atau biaya berubah merupakan  biaya yang besar atau 
nilainya tergantung pada berapa jumlah produk yang akan 

dihasilkan jika jumlah  produksi yang dihasilkan besar maka 

biaya yang diperlukan  juga besar. 

Nirwana (2003) menyatakan bahwa penambahan dari 
keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel adalah biaya total 

atau Total Cost (TC) atau dapat diperoleh dari rumus 

TC=FC+VC. Penentuan harga maksimum, peternak biasanya 
menetapkan biaya produksi per kilogram bobot hidup ternak 

sapi potong. Biaya produksi  rata - rata yaitu biaya produksi 

total dibagi dengan jumlah produksi  (Mubyarto, 1991). 

 

2.4 Konsep  penerimaan 

Pengertian penerimaan dalam usaha tani adalah suatu 

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



berbentuk fisik dapat berupa barang baik untuk dijual, 

diberikan sebagai upah, disimpan maupun untuk dikonsumsi. 

Hasil fisik  itu dapat dikatakan sebagai penerimaan apabila 

produksi secara fisik itu ditukarkan dengan sejumlah uang atau 
harga. 

Penerimaan perusahaan peternakan diperoleh dari 

penjualan sapi yang digemukan selama 3- 4 bulan.  
Penerimaan adalah segala sesuatu  yang dihasilkan oleh suatu 

proses produksi yang disebut pendapatan  kotor usaha  tani 

atau nilai produksi  “Value of Production” yang didefinisikan 
sebagai nilai produk total usaha tani dalam  jangka waktu  

tertentu baik yang dijual maupun yang tidak dijual (Boediono, 

1993).  Perolehan dari suatu proses produksi dapat ditentukan  

dengan mengalikan jumlah hasil produksi dengan harga 
produk yang berlaku pada  saat  itu (Riyanto, 2001). 

 

2.5 Penilaian Kriteria Investasi 
 Analisa pendapatan memberi bantuan untuk mengukur 

apakah kegiatan usaha pada saat itu berhasil atau tidak. Suatu 

usaha tani dikatakan berhasil kalau situasi pendapatannya 
memenuhi syarat – syarat sebagai berikut : (1) cukup untuk 

membayar pembelian saran produksi termasuk biaya angkutan 

dan biaya administrasi, (2) cukup unutk membayar bunga 

modal yang ditanamkan termasuk pembayaran sewa tanah 
serta depresiasi, (3) cukup untuk membayar upah tenaga kerja 

(Mulyadi, 1989). Kriteria investasi yang dapat digunakan 

anatara lain : 

 

2.5.1 Net present value (NPV) 
 Suatu usaha di bidang peternakan perlu untuk 

mengevaluasi usaha yang dijalankan. Salah satu keunggulan 
dari penggunaan NPV bahwa arus kas didasarkan pada konsep 

nilai waktu uang. Dengan analisa NPV suatu peternakan bisa 

mengetahui nilai usaha yang dijalani di masa mendatang. NPV 
sebesar nol mengindikasikan bahwa arus kas usaha sudah 



mencukupi untuk membayar kembali modal yang 

diinvestasikan dan memberikan tingkat pengembalian yang 

diperlukan atas modal tersebut. Jika usaha memiliki NPV 

positif, maka usaha tersebut menghasilkan lebih banyak kas 
dari yang dibutuhkan untuk menutup utang dan memberikan 

pengembalian yang diperlukan kepada pemegang saham 

perusahaan. Oleh karena itu, jika perusahaan mengambil usaha 
yang memiliki NPV positif, maka posisi pemegang saham 

meningkat. Maka sebelum penghitungan / penentuan NPV hal 

yang paling utama adalah mengetahui atau menaksir aliran kas 
masuk di masa  yang akan datang dan aliran kas keluar. 

 Baik tidaknya hasil analisa, akan tergantung pada 

ketepatan taksiran kita atas aliran kas. Penaksiran dilakukan 

atas aliran kas, dan bukan keuntungan, karena kas merupakan 
faktor sentral dalam pengambilan keputusan investasi. 

Perusahaan melakukan investasi dengan harapan menerima 

kas lagi dalam jumlah yang lebih besar di masa yang akan 
datang. Hanya penerimaan kas yang dapat diinvestasikan 

kembali atau dibayarkan sebagai deviden kepada para 

pemegang saham. Jadi kas dan bukan keuntungan yang 
penting di dalam penganggaran modal untuk berinvestasi. 

 

2.5.2 Benefit cost (B/C) ratio 

 Nilai B/C ratio adalah merupakan perbandingan 
antara benefit  kotor  (B1) dari tahun - tahun yang 

bersangkutan yang dipresent  value dan biaya kotor  (C1) dari 

tahun - tahun yang bersangkutan  yang dipresent value. 
Analisa  ini juga menunjukkan perbandingan antara jumlah 

arus penerimaan dengan arus pengeluaran  yang telah 

dipresent value kan. 

 

2.5.3 Internal rate of return (IRR)  
Metode ini untuk membuat peringkat usulan 

investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian atas 
investasi yang dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang 



menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk usaha yang 

diharapkan terhadap nilai sekarang biaya usaha atau sama 

dengan tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan nol. 

Apabila A0 adalah investasi pada periode 0  dan  A1 sampai An 
adalah aliran bersih dari periode 1 sampai n, maka metode  

IRR semata mata mencari discount factor yang menyamakan 

A0 dengan A1   sampai An. Penerimaan atau penolakan usulan 
investasi ini adalah dengan membandingkan IRR dengan 

tingkat bunga yang disyaratkan required rate of return. 

Apabila IRR lebih besar dari pada tingkat bunga yang 
disyaratkan maka usaha tersebut diterima, apabila lebih kecil 

diterima. 

 

 2.5.4 Payback  period (PBP) 
Seorang pengusaha jika memulai usahanya  tentu 

sangat memperhitungkan berapa lama investasi atau modal 

yang ditanam dalam perusahaan  dapat kembali. Analisis PBP 
sangat penting karena tingkat pengembalian modal merupakan 

jangka waktu yang diperlukan dalam investasi usaha apabila 

PBP lebih pendek dari yang disyaratkan, rnaka usaha 
dikatakan menguntungkan begitu pula sebaliknya 

(Kartadinata, 1985). Analisis PBP ini bukan merupakan 

pengukur tingkat keuntungan / profitability suatu investasi, 

tetapi untuk mengukur berapa lama investasi tersebut  kembali  
(Mulyadi, 1989). 

 

2.5.5  Break event point (BEP) 
Penghitungan suatu usaha peternakan yaitu dengan  

analisa BEP memberikan informasi mengenai berapa jumlah 

volume penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita 

rugi. Angka BEP dihubungkan dengan angka hasil penjualan 
yang dianggarkan sehingga  diperoleh informasi mengenai  

berapa volume penjualan yang ditargetkan atau hasil penjualan 

tertentu boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi 
(Mulyadi,1989). Titik–Pulang– Pokok  (TPP) atau BEP 



menunjukkan tingkat penjualan, dimana  perusahaan tidak 

untung dan  tidak rugi. Analisis  pada titik-pulang-pokok 

jumlah pendapatan sama dengan  jumlah  biaya (Kartadinata, 

1985).  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian dilaksanakan satu bulan di mulai tanggal 27 

September sampai 27 Oktober 2011 di usaha peternakan sapi 

milik Bapak Darni yang mempunyai 32 ekor sapi dewasa dan 

di usaha peternakan UD. Setia Kawan milik Bapak Hartono 

yang mempunyai 85 ekor sapi dewasa yang berlokasi di 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Dipilih di 

Kabupaten Magetan karena Magetan merupakan salah satu 

kota penghasil sapi potong di Jawa Timur. Lokasi penelitian 

dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu 

pemilihan lokasi secara sengaja berdasar total sampling. 

Berdasarkan pertimbangan bahwa peternakan ini berbeda 

skala usahanya sehingga sangat menarik untuk diteliti dan 

dapat mengetahui usaha dengan skala besar atau skala kecil 

yang lebih layak untuk dijalankan.  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode studi kasus. Data yang diperoleh berupa 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi 

yang diperoleh peneliti secara langsung di tempat yang 

menjadi obyek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh 

dari instansi-instansi (lembaga) serta literatur yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini. Instansi dalam hal ini 

adalah pemerintah Kecamatan Panekan. 

 

 



3.3 Analisis Data 

 Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai 

dengan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu 

dengan menggunakan tabel dari angka-angka yang tersedia 

selanjutnya melakukan uraian dengan menggunakan rumus - 

rumus ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat 

memberikan gambaran realitas yang ditemukan dari penelitian. 

Rumus yang digunakan antara lain: 

l.  Biaya Total 

TC=FC+VC           (Suratiyah, 2009). 

Keterangan: 

TC: Total Cost (biaya total) 

FC = Fixed Cost (biaya tetap) 

VC:  Variable Cost (biaya tidak tetap) 

 
2. Penerimaan Total 

TR = Py x Y         (Suratiyah, 2009). 

Keterangan: 

TR: Total Revenue 

Py: Harga  Jual 

Y  : Jumlah Produksi 

 

3. Pendapatan     

∏ = TR – TC             (Suratiyah, 2009). 

Keterangan: 

∏: Pendapatan 

TR: Total revenue 

TC: Total cost 

 

 



4. Net Present Value 

Analisis NPV adalah analisis yang mempertimbangkan 

selisih antara penerimaan terhadap besarnya bunga atau lebih 

dikenal dengan istilah yang mempertimbangkan faktor 

diskonto pada waktu tertentu.  Menurut Prawirokusumo 

(1990), menyatakan bahwa Net Present Value ini dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

         NPV =  
𝑩𝒕−𝑪𝒕
(𝟏+𝒊)𝒕

𝒏

𝒕=𝟎 
 

 Keterangan:  

Bt = Economic Benefit (Penerimaan) usaha pada tahun 

yang terdiri dari segala jenis penerimaan yang 

diterima pada tahun ke – t 

Ct   = Cost (Pengeluaran) sehubungan dengan usaha pada 

tahun t, termasuk segala jenis pengeluaran baik 

yang bersifat modal maupun yang bersifat rutin 

yang dibebankan pada penyelenggara usaha pada 

tahun ke t 

 t = Tahun investasi 

n  = Umur investasi 

i = Social Discount Rate (Tingkat bunga yang berlaku  

karena usaha tersebut akan menimbulkan kerugian. 

  Jika NPV > 1 usaha tersebut layak diusahakan, 

NPV = 0 usaha tersebut tidak memperoleh 

keuntungan karena penerimaan bersih besarnya 

sama dengan biaya total yang dikeluarkan. Begitu 

pula sebaliknya bila NPV < 1 tidak layak 

dijalankan.   

 

 

 



4. Benefit cost (B/C) ratio 

Net B/C Ratio adalah merupakan perbandingan antara 

benefit kotor (Bt) dari tahun – tahun yang bersangkutan yang 

dipresent value dan biaya kotor Ct  dari tahun – tahun yang 

bersangkutan yang dipresent value. Menurut Prawirokusumo 

(1990), menyatakan bahwa Net B/C Ratio ini dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

Net B/C : 
 

𝑩𝒕
(𝟏+𝒊)𝒕

𝒏

𝒕=𝟎 

 
𝑪𝟏

(𝟏+𝒕)

𝒏

𝒕=𝟎 

 

Keterangan : 

Bt = Benefit (Penerimaan Total) pada tahun ke t 

Ct = Cost (Biaya Total) pada tahun t 

n = Umur ekonomis dari usaha ternak 

t = Tahun terjadinya arus masuk dan keluar 

I = Tingkat bunga yang berlaku atau dibebankan  

Kriteria ini memberikan pedoman bahwa usaha yang 

dipilih diterima dengan keputusan jika Net B/C Ratio > 1 

usaha tersebut layak diteruskan begitu pula sebaliknya bila Net 

B/C Ratio < 1 tidak layak dijalankan.   

 

5. Internal Return of Rate 

  Analisis ini digunakan untuk melihat kemampuan 

investasi yang dikeluarkan pada keuntungan dalam kegiatan 

perusahaan dengan perhitungan financial serta mengukur 

tingkat bunga bank. Menurut Prawirokusumo (1990), 

menyatakan bahwa Internal Return of Rate ini dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

IRR = 1’ + 
𝑵𝑷𝑽

𝑵𝑷𝑽′− 𝑵𝑷𝑽" 
 ( i’ – i”) 

 



Keterangan :  

i’ = Nilai discount rate pertama 

i” = Nilai discount rate kedua 

NPV’ = NPV dengan  discount rate pertama 

NPV” = NPV dengan discount rate kedua 

 Jika IRR > 1 usaha tersebut layak diteruskan begitu pula 

sebaliknya bila IRR < 1 tidak layak dijalankan.   

 

6. Payback Period 

 Payback Period = 
𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥  𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐭𝐚𝐧𝐚𝐦

𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐓𝐮𝐧𝐚𝐢 𝐫𝐚𝐭𝐚−𝐫𝐚𝐭𝐚
        (Mulyadi, 1978). 

 

7. Break Even Point  (BEP) 

     BEP (hasil)  :  Biaya Total 

                             Harga Output 

     BEP (harga):  Biaya Total 

                              Produksi                       (Suratiyah, 2009). 

 

3.5 Batasan Istilah 

1. Modal adalah segala aset yang dimiliki oleh peternak 

yang diinvestasikan dalam usaha peternakannya. 

2. Modal tetap, yaitu modal yang tidak habis digunakan 
dalam satu periode produksi dan dapat mengalami 

penyusutan berdasarkan jenis dan waktu, misalnya tanah 

dan bangunan. 
3. Modal tidak tetap, yaitu modal yang habis digunakan 

dalam satu masa periode produksi, misalnya uang tunai 

dan bakalan. 
4. Usaha skala kecil adalah usaha yang menjalankan 

kegiatan peternakan hanya satu kegiatan peternakan misal 

penggemukan dengan jumlah kepemilikan ternak 32 ekor. 



5. Usaha skala besar adalah usaha yang menjalankan 

kegiatan peternakan dari  hulu sampai hilir dengan jumlah 

kepemilikan ternak  81 ekor. 

6. Penerimaan adalah semua nilai dari output yang 
dihasilkan dalam menjalankan usaha. Dalam penelitian 

ini meliputi nilai penjualan sapi bakalan, pupuk dan sapi 

hasil penggemukan. 
7. Discount rate adalah tingkat suku bunga deposito yang 

dibebankan pada  lembaga finansial atau bank. 

8. Proceeds adalah nilai yang didapat dengan 
menjumlahkan keuntungan dan jumlah penyusutan. 

9. Initial investment adalah jumlah uang awal yang 

digunakan untuk investasi. 

10. Break even point  (BEP) adalah  suatu  keadaan dimana  
suatu  usaha  tidak untung maupun  tidak rugi, dengan  

kata  lain imbang. 

11. Payback period adalah suatu cara untuk mengetahui 
kapan atau berapa lama modal yang ditanam akan 

kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian   

Kecamatan Panekan adalah salah satu dari 16 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan. Wilayah 

Kecamatan Panekan terdiri dari 1 Kelurahan dan 16 Desa. 

Kecamatan Panekan berdasarkan tipologinya termasuk daerah 

pegunungan yang subur.  Tinggi wilayah Kecamatan Panekan 

adalah 400 sampai 750 meter di atas permukaan laut. Luas 

Kecamatan Panekan adalah 64, 3 Km
2
. Keadaan iklim di 

wilayah ini ada 2 musim yaitu musim kemarau dan musim 

hujan. Hal ini akan mempengaruhi baik langsung atau tidak 

langsung terhadap ketersediaan pakan hijauan yang 

tumbuhnya tergantung pada musim.Panekan secara geografis 

dari sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, 

sebelah selatan dengan Kecamatan Sidorejo, sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Karas dan Kecamatan 

Sukomoro dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan 

Karang Anyar (Anonimus, 2010). 

Usaha peternakan sapi potong skala kecil milik Bapak 

Darni berada di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan 

Kabupaten Magetan. Desa Rejomulyo berbatasan langsung 

dengan Kelurahan Panekan. Desa Rejomulyo secara 

administratif mempunyai batas sebelah utara berbatasan 

dengan Desa Jabung, sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Manjung, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Panekan 

dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngiliran. 

Usaha penggemukan sapi potong skala besar UD. 

Mitra Tani milik Bapak Hartono berada di Kelurahan Panekan 



Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Secara geografis 

Kelurahan Panekan berada di pusat Kecamatan Panekan. 

Kelurahan Panekan berbatasan langsung sebelah utara 

berbatasan dengan Desa Turi, sebelah selatan berbatasan 

dengan Desa Cempoko, sebelah timur berbatasan dengan Desa 

Wates dan sebelah barat berbatasan dengan Manjung. 

  

4.2. Keadaan Umum Peternakan 

4.2.1 Keadaan umum peternakan  skala kecil milik         

bapak Darni. 

Peternakan  sapi potong milik Bapak Darni ini berdiri 

pada awal tahun  2001 dengan jumlah ternak 3 ekor. Tujuan 

membangun peternakan ini adalah untuk meningkatkan 

pendapatan keluarga atau untuk mendapat keuntungan pada 

khususnya serta meningkatkan pendapatan masyarakat pada 

umumnya. Peternakan ini merupakan usaha sapi potong 

dengan sistem kereman. Modal Peternakan ini berasal dari 

keluarga sendiri.  

Awal usaha peternakan Bapak Darni kurang 

berkembang karena keterbatasan biaya dan pemasaran. Mulai 

tahun 2004 usaha peternakan sapi potong ini mulai 

berkembang hingga akhirnya ternak yang awalnya berjumlah 3 

ekor meningkat hingga saat ini berjumlah 32 ekor. Adapun 

perkembangan kepemilikan ternak sapi potong dapat dilihat 

pada Gambar 2. berikut: 

 
Gambar 1. Kepemilikan sapi milik Bapak Darni 
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Dari gambar tersebut dapat diketahui jumlah 

kepemilikan sapi yang dimiliki bapak Darni berubah – ubah 

dan terus meningkat. Sapi potong yang biasa digemukkan 

adalah sapi lokal dalam hal ini sapi Peranakan Ongole (PO), 

Simmental dan Limousin. Bibit sapi dibeli dari pasar hewan 

yang ada di Magetan, Ngawi, Bojonegoro. Umur bakalan yang 

digunakan berumur rata – rata adalah 1,2 tahun. Hal ini tidak 

sependapat dengan (Abidin, 2002) yang menyatakan bahwa 

umur bakalan yang baik digunakan adalah berumur 1,5 sampai 

2 tahun.  

Komposisi ternak saat penelitian berlangsung terdapat 

29 sapi Peranakan Ongole (PO) dan 3 ekor lainnya sapi 

simmental. Pemilihan sapi PO berdasarkan pertimbangan 

bahwa saat mendekati hari raya qurban sapi PO mempunyai 

harga jual yang lebih baik sehingga dipilih buat bibit yang 

akan digemukkan. Penggemukan biasanya berlangsung selama 

3-4 bulan. Sistem penggemukan menggunakan sistem kereman 

yaitu dengan menempatkan sapi-sapi dalam kandang secara 

terus-menerus selama penggemukan. 

Suhu di sekitar lokasi peternakan berkisar antara 25
o
C 

– 29
o
C dan kelembapan nya 70%. Keadaan suhu dan 

kelembapan yang demikian sesuai untuk pemeliharaan ternak 

sapi potong. Sugeng (2007) menyatakan bahwa pemeliharaan 

ternak sapi potong hendaknya pada suhu antara 27
o
C – 29

o
C 

dan kelembapan antara 60 -70% dan curah hujan rata – rata 

1800 mm per tahun.  

Ditinjau dari segi lokasinya letak kandang menempel 

dengan rumah Bapak Darni dan jarak antara kandang dengan 

jalan utama hanya + 100 meter. Lokasi yang sangat dekat ini 

memudahkan untuk  pemasokan pakan untuk ternak sapi 

potong. Rasyaf (1996), menyatakan bahwa lokasi peternakan 



hendaknya mudah dijangkau serta tidak jauh dari pusat 

pasokan pakan dan lokasi pemasaran. Secara umum keadaan 

peternakan milik Bapak Darni jika dibandingkan dengan 

literatur sebagai pembanding kurang strategis karena 

peternakan yang baik jauh dari pemukiman namun tempat ini 

ideal karena dekat dengan sumber pakan dan lokasi 

pemasaran. 

Kandang merupakan habitat mikro bagi sapi. Kondisi 

dan lingkungan kandang diharapkan dapat mempertahankan 

suhu normal sapi dari berbagai perubahan iklim dan cuaca 

(Sarwono dan Arianto, 2001). Sistem perkandangan pun 

menggunakan sistem perkandangan terbuka dan tertutup. Atap 

menggunakan genting dan lantai terbuat dari semen, dinding 

terbuat dari anyaman bamboo. Kandang dibuat dengan sistem 

ganda berderet (stall) dimana ternak berderet memanjang 

dalam dua baris yang saling berhadapan (head to head) dan 

dibatasi oleh dinding yang rendah sebagai tempat pakan. 

Selokan terdapat disekeliling kandang yang berguna untuk 

membuang limbah ke lahan hijauan.  

Atap kandang yang digunakan adalah dari genting. 

Bahan tersebut sesuai digunakan untuk daerah ini karena 

mempunyai sifat mudah menyerap panas, sehingga tidak 

menambah panas suhu kandang pada siang hari. Penggunaan 

genting ini sesuai dengan pendapat Sudono (2003) yang 

menyatakan bahwa atap yang ideal adalah genting, karena 

genting mudah didapat, tahan lama, antara kandang terdapat 

celah – celah sehingga sirkulasi udara cukup baik.  

Tempat pakan dibuat tanpa batas dan permanen 

tujuannya adalah mengurangi persaingan dalam 

mengkonsumsi pakan. Panjang tempat pakan keseluruhan 

adalah 6 meter dan lebarnya adalah 50 cm. Tempat minum 



tidak dijadikan satu dengan tempat pakan melainkan 

menggunakan bak yang terbuat dari plastik.  Pada dinding 

bagian bawah tempat pakan terdapat cincin besi yang berguna 

untuk memasang tali pengikat sapi. Peralatan yang digunakan 

dalam pemeliharaan ternak masih sederhana yaitu sabit, 

penggaruk, sekop, bak, sapu lidi, mesin pompa air dan mesin 

pencacah ketela. Tenaga kerja yang menangani penggemukan 

sapi sebanyak 3 orang termasuk pemilik sendiri yang 

semuanya  laki - laki. Para pekerja ini bertempat tinggal tidak 

jauh dari lokasi peternakan dan juga ada yang tinggal di lokasi 

peternakan. Pekerjaan yang biasa dilakukan adalah 

memberikan pakan dan minum sapi, serta membersihkan 

kandang. 

Pelaksanaan perawatan pada ternak masih kurang baik, 

yaitu ternak jarang dimandikan. Ternak hanya dimandikan jika 

dianggap perlu hal ini berdampak pada kondisi ternak yang 

gelisah akibat gangguan hewan kecil semacam tungau, caplak 

yang menempel tubuh ternak. Pembersihan kandang sudah 

cukup baik yaitu dilakukan setiap hari, pagi dan sore hari. 

Tujuannya untuk menjaga kebersihan kandang dan menjaga 

kesehatan sapi agar tidak mudah terjangkit penyakit. 

Perawatan ini sesuai dengan pendapat Sugeng (2007), bahwa 

kandang sapi setiap hari harus dibersihkan dan sapi - sapi 

dimandikan setiap hari atau minimal seminggu sekali. 

Penanganan lain yaitu lantai kandang disiram dengan air agar 

lebih bersih.  Lantai kandang dicuci dengan air, agar kotoran 

mudah lepas dan lantai mengering. 

 Peternakan ini hanya menjual hasil utama berupa ternak. 

Sedangkan limbah digunakan sendiri sebagai pupuk di lahan 

hijauan yang dimiliki. Pemasaran sapi hasil penggemukan 

dilakukan pada saat ada kegiatan pasar hewan dan diambil 



langsung oleh tengkulak sapi. Pemasaran menggunakan sistem 

jual beli langsung di lokasi peternakan dengan sistem jogrokan 

yaitu dengan penafsiran harga hanya berdasarkan penafsiran 

penampilan sapi oleh pembeli, bukan berdasarkan bobot 

badan. Pembeli datang langsung ke peternakan dan melakukan 

transaksi dengan pemilik peternakan. Pemasaran ternak 

dilakukan di lokasi peternakan dimana pembeli datang dan 

melakukan transaksi jual beli. Menurut Siregar (1995), 

beberapa hari sebelum penggemukan sapi potong selesai, 

peternak sebaiknya telah mengetahui sasaran pemasaran serta 

harga jual sapi yang akan dijualnya. Penaksiran harga itu 

didasarkan pada perkiraan bobot badan (BB) dan harga sapi 

yang sedang berlaku pada saat harga sapi sedang baik. 

Sapi potong yang digemukkan pada peternakan Bapak 

Darni berdasarkan kebutuhan pasar. Pada saat mendekati hari 

raya Qurban maka 5 bulan sebelum hari raya qurban sapi yang 

digunakan untuk penggemukan adalah jenis sapi putih atau 

Peranakan Ongole dan sapi lokal lainnya. Namun jika untuk 

pasaran maka sapi yang dipilih untuk digemukkan adalah sapi 

jenis Limosin dan Simmental. 

Waktu penggemukan biasanya berlangsung selama 5 

bulan. Sistem penggemukan menggunakan sistem kereman 

yaitu dengan menempatkan sapi-sapi dalam kandang secara 

terus-menerus selama penggemukan. Sapi diikat dengan seutas 

tali yang ditambatkan  pada besi yang ada di palungan.  Cara 

ini untuk menghindari agar ternak tidak saling berebut pada 

saat pemberian pakan untuk memudahkan peternak dalam 

memandikan sapi serta membersihkan kandang. Kondisi 

ternak saat digemukkan hendaknya dalam keadaan tenang dan 

santai. 



Bibit ternak yang berkualitas baik diperlukan untuk 

memperoleh produksi yang optimal dan sesuai dengan 

permintaan konsumen. Sapi yang dipelihara di peternakan ini 

adalah Sapi Limosin, Simmental dan sapi lokal. Menurut 

Sugeng (2007) ciri-ciri yang dimiliki Sapi Simmental adalah 

ukuran tubuh besar, pertumbuhan otot bagus, penimbunan 

lemak dibawah kulit rendah. Warna bulu pada umumnya krem 

agak coklat atau sedikit merah, sedangkan pada muka keempat 

kaki mulai dari lutut dan ujung ekor berwarna putih. 

Peternakan ini hanya menggemukkan sapi jantan. Menurut 

Siregar (2000), pengaruh jenis kelamin terhadap PBB sudah 

jelas. Sapi jantan Akan lebih cepat tumbuh dan mempunyai 

PBB yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi betina.  

Manajemen pemeliharaan ternak masih menggunakan 

sistem tradisional tidak ada perbedaan dengan pemeliharaan 

ternak sapi pada umumnya. Rasio konsumsi antara hijauan dan 

konsentrat menggunakan perbandingan 70 : 30. Metode 

pemberian pakannya adalah setiap pagi pukul 08.00 WIB di 

berikan pakan berupa hijauan dan konsentrat. Jenis hijauan 

yang diberikan adalah tebon jagung dan rumput lapangan.  

Hijauan yang diberikan sekitar 20 kg/ekor dan untuk 

konsentrat 10 kg/ekor dengan harga Rp 1500/kg. Pada sore 

hari sekitar pukul 16.00 WIB diberikan pakan hijauan dan 

jerami. Jerami yang dibeli dengan harga Rp. 700,00/Kg. Pakan 

lain yang diberikan pada ternak adalah singkong yang dibeli 

dengan harga Rp.l250/kg. Singkong yang diberikan juga 

beserta kulitnya. Kulit Singkong mengandung asam sianida 

(HCN) yang cukup tinggi. Kulit singkong juga mengandung 

nilai kalori yang rendah dan kandungan serat yang tinggi. 

Ternak ruminansia dapat membatasi pengaruh berbahaya dari 

HCN karena reaksi aktivitas mikroba rumen (Man and 



Wiktorson, 2001). Penggunaan pakan lebih lengkap dapat 

dilihat di Lampiran 13. 

Tempat penyimpanan pakan hijauan kurang memadai, 

karena hanya berupa bangunan terbuka yang diberi atap, 

mengakibatkan tingginya kadar air pada hijauan dan 

rendahnya BK. Kadar air pakan hijuan yang disimpan 

mencapai 80 %. Tingginya kadar air dalam pakan 

mempengaruhi kualitas bahan pakan. 

 Menurut Winarno (1995) menyatakan  bahwa 

kandungan air dalam bahan pakan mempengaruhi daya  tahan  

bahan  tersebut  terhadap  serangan mikroba yang dinyatakan  

dalam Aw (Water Activity), yaitu  jumlah air bebas yang 

terdapat dalam bahan pakan dapat digunakan oleh 

mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Penyimpanan pakan 

konsentrat sudah cukup baik, karena berupa bangunan agak 

tertutup dan diberi atap. Menurut Williamson dan Payne 

(1993), bahwa semua makanan harus disimpan dalam bentuk 

kering, tempat yang bebas dari gangguan perusak tanaman 

dimana udara dapat bertukar secara bebas dan suhu di 

sekitarnya dapat diatur serendah mungkin. 

 

4.2.2.  Keadaan umum peternakan  skala besar milik bapak 

Hartono. 

Usaha peternakan sapi UD. Mitra Tani dahulu adalah 

sebuah peternakan sapi yang sama seperti peternakan rakyat 

secara umum. Usaha peternakan sapi potong ini dirintis sejak 

tahun 2006. Namun pada tahun 2007 peternakan ini 

mengalami kendala besar yang menyebabkan semua ternak 

sapi yang dimiliki dijual dan hanya menyisakan 5 ekor saja. 

Pada Tahun 2010 peternakan ini baru memiliki ijin yang sah 

sebagai UD (Usaha Dagang) atas nama anak pemilik UD. 



Mitra Tani Harlinda Siska Pradini dengan nomor surat izin 

usaha perdagangan 424/13.14/403.210/SIUP.B/XI/2010. Sapi 

bakalan yang digemukkan berasal dari daerah sekitar Magetan, 

Maospati, Ngawi dan Bojonegoro. Jenis sapi bakalan yang 

dipilih antara lain jenis sapi Limousin, Simmental, dan Angus. 

Jumlah sapi limousin 55 ekor, 30 ekor sapi simmental dan 6 

ekor sapi angus. 

Penentuan sapi bakalan tidak dilihat bobot, bangsa 

namun lebih disukai sapi bakalan berwarna merah. Umur sapi 

yang dipilih adalah sapi yang berumur 1,5 – 2 tahun. Selain itu 

usaha ini hanya menggemukkan sapi jantan. Menurut Siregar 

(2000), pengaruh jenis kelamin terhadap PBB sudah jelas. 

Sapi jantan akan lebih cepat tumbuh dan mempunyai PBB 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan sapi betina. Selain itu 

ada peraturan yang melarang pemotongan ternak betina, 

terutama yang masih produktif (Abidin, 2002). 

 Usaha sapi potong ini berlokasi di Kelurahan Panekan 

Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Lokasi usaha sapi 

potong ini cukup berjauhan dengan rumah penduduk. Menurut 

Rasyaf (1996) yang menyatakan bahwa lokasi peternakan 

harus memenuhi syarat – syarat antara lain: 

1. Tidak jauh dari lokasi penjualan alat – alat peternakan, 

ransum dan obat. 

2. Lokasi peternakan sebaiknya dekat dengan daerah 

pemasaran. 

3. Lokasi peternakan harus jauh dari pemukiman 

penduduk atau paling tidak harus ada ijin dari 

lingkungan sekitar. 

4. Lokasi peternakan harus cukup tersedia air yang layak 

minum. 



Secara umum keadaan lokasi peternakan sapi potong 

milik Bapak Hartono mempunyai suhu optimum 27
o
C – 29 

o
C. 

Lokasi perusahaan peternakan sesuai dengan pendapat 

Suharsono dan Nazarudin (1994) bahwa lokasi kandang 

sebaiknya dibuat cukup jauh dari pemukiman penduduk agar 

penduduk tidak terasa terganggu dengan bau yang ditimbulkan 

oleh limbah peternakan. Temperatur suhu peternakan berkisar 

antara 20
o
C sampai 26

o
C dapat dikatakan cukup baik untuk 

penggemukan. Temperatur suhu tersebut masih 

memungkinkan untuk beradaptasi karena didukung oleh 

pengaturan kandang yang baik. 

Letak kandang ditinjau dari segi transportasi kandang 

berada dekat dengan jalan raya utama Kelurahan Panekan 

sehingga dapat lebih cepat dan mudah untuk dijangkau. Hal ini 

juga mempermudah dalam hal pemasaran. Keadaan ini pun 

didukung dengan kendaraan pribadi milik Bapak Hartono 

yaitu 1 buah pick up untuk pengangkutan bahan pakan serta 

pemasaran ternak sapi.     

Abidin (2002) menyatakan bahwa tujuan utama 

pendirian kandang adalah melindungi hewan dari hujan dan 

sengatan matahari yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

dan kesehatannya. Peternakan sapi potong UD. Mitra memiliki 

kandang dengan luas 1000 m
2
. Bangunan kandang membentuk 

huruf L dengan pintu masuk utama kandang berada di sebelah 

utara. Kandang dibuat dengan sistem ganda berderet (stall) 

dimana ternak berderet memanjang dalam dua baris yang 

saring berhadapan (head to head) dan di tengahnya terdapat 

jalan untuk mempermudah pembersihan kandang. 

Pembangunan kandang harus memberikan kemudahan 

perawatan sapi, mencegah sapi supaya tidak berkeliaran dan 

menjaga kebersihan lingkungan, sehingga para peternak 



diharapkan memahami beberapa  persyaratan dalam 

pembuatan kandang seperti memberi kenyamanan pada sapi, 

pemenuhan syarat bagi kesehatan sapi, ventilasi atau 

pertukaran udara sempurna, mudah  dibersihkan, memberi 

kemudahan dan kelancaran  pekerja  kandang, kandang tahan 

lama dan tidak ada genangan air di dalam maupun di luar 

kandang  (Siregar, 1995). 

Kandang dibuat dengan model tertutup sehingga seluruh 

kegiatan dalam pemeliharaan ternak maupun penyimpanan 

bahan pakan terdapat dalam satu ruangan. Tipe atap kandang 

adalah shade. Atap kandang terbuat dari asbes dengan di 

beberapa tempat dari diberi asbes yang bisa ditembus oleh 

cahaya matahari. Sehingga kandang tidak akan dalam kondisi 

gelap di siang hari. Selain itu sinar matahari yang masuk ke 

dalam kandang dapat membantu mempercepat proses 

pengeringan kandang yang basah akibat kegiatan pembersihan 

kandang. Selain itu pemilihan asbes karena mempunyai 

beberapa keunggulan yaitu harganya murah, lebih tahan lama, 

kuat dan tidak begitu menyerap panas (Sugeng, 2007). 

 Lantai kandang permanen yang terbuat dari semen 

sehingga mudah untuk dibersihkan dan tidak becek saat 

musim penghujan. Siregar (1995) menyatakan bahwa lantai 

kandang dari semen dimaksudkan agar alas kandang tetap 

kering dan tidak menyebabkan sapi mudah terserang penyakit.  

Lantai kandang dibuat miring kurang lebih 2
o
 untuk 

memperlancar jalannya kotoran sapi ke selokan yang 

kemudian dialirkan langsung selokan. 

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kandang dalam 

pemeliharaan ternak sangat penting untuk mendukung 

jalannya suatu usaha peternakan. Peralatan dan perlengkapan 

kandang yang digunakan di UD. Mitra Tani termasuk 



sederhana. Peralatan dan perlengkapan kandang yang 

digunakan antara lain 3 buah kereta dorong untuk mengangkut 

pakan, alat pencacah ketela, mesin pompa air, bak untuk 

tempat pemberian air minum ke ternak, sekop dan penggaruk 

untuk membersihkan kotoran ternak serta mesin diesel untuk 

pencampur bahan pembuatan kompos. Menurut pendapat 

Sugeng (2007), perlengkapan kandang untuk sapi potong 

sangat sederhana. Perlengkapan kandang yang harus 

disediakan terutama adalah tempat pakan dan minum, 

sedangkan peralatan lainnya meliputi sekop, sapu lidi, selang 

air, sikat, ember dan kereta dorong 

Pembersihan kandang dilakukan setiap pagi dan sore 

hari yaitu dengan cara mengangkut kotoran padat dengan 

kereta dorong kemudian dipindahkan ke tempat pembuatan 

pupuk kompos dan untuk kotoran cair dialirkan ke selokan 

yang menuju tempat pembuatan biogas. Lantai kandang 

dibersihkan dengan cara disemprot dengan air yang berasal 

dari sumber air dalam tanah yang dialirkan melalui selang 

plastik. Sumber air di dekat lokasi kandang sangat baik karena 

suatu usaha peternakan cukup membutuhkan banyak air untuk 

proses pemeliharaan dan minum ternak (Sugeng, 2007). 

Pelaksanaan perawatan ternak sapi di UD. Mitra tani 

sudah cukup baik ternak dimandikan seminggu sekali. Hal ini 

dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit kulit yang 

biasa menyerang ternak sapi. Perawatan ini sesuai dengan 

pendapat Sugeng (2007) bahwa kandang sapi setiap hari harus 

dibersihkan dan sapi-sapi dimandikan setiap hari atau minimal 

seminggu sekali. Sapi yang kulitnya bersih memperlancar 

proses pengaturan panas tubuh menjadi lebih sempurna dan 

parasit kulit atau gatal-gatal tidak mudah menghinggapinya.  



Pembersihan kandang terdiri dari pembersihan tempat 

pakan (palungan), pembersihan tempat minum (bak) dan 

pembersihan lantai kandang. Pembersihan kandang dilakukan 

setiap hari, pagi dan sore hari. Tujuannya untuk menjaga 

kebersihan kandang dan menjaga kesehatan sapi agar tidak 

mudah terjangkit penyakit. Pembersihan tempat pakan 

dilakukan dengan mengumpulkan sisa pakan yang tersisa. 

Untuk pembersihan tempat minum (bak) dilakukan sebelum 

pemberian air minum. Lantai kandang dibersihkan dari 

kotoran baik cair maupun padat. Kotoran dialirkan melalui 

selokan ke tempat penampungan biogas yang berupa digester 

yang masih berada dalam lokasi peternakan. 

Pakan merupakan faktor penentu keberhasilan suatu 

usaha peternakan. Selain dari pengadaan sapi bakalan, 

pengadaan pakan adalah salah satu faktor yang memerlukan 

biaya yang cukup besar dan berpengaruh terhadap 

perkembangan suatu usaha peternakan. Sehingga diperlukan 

manajemen pengadaan pakan yang tepat agar perusahaan tidak 

mengalami kerugian. Penyediaan pakan ternak yang 

memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas dan 

berkesinambungan merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan program peningkatan produksi hasil ternak. Pada 

tahun 2008 pakan yang diberikan ke ternak berupa tebon, 

jerami yang difermentasi dan ransum yang diolah sendiri. 

Complete feed yang diberikan terdiri dari limbah emping 

jagung, bekatul, tetes, ketela pohon, pollard, dan konsentrat 

nutrifeed. Hijauan yang diberikan berupa tebon jagung yang 

berasal dari lahan sendiri.  Jagung tidak memerlukan 

persyaratan tanah khusus, namun tanah yang gembur, subur 

dan kaya humus akan berproduksi optimal. pH tanah antara 

5,6 - 7,5. Aerasi dan ketersediaan air baik, kemiringan tanah 



kurang dari 8 %. Daerah dengan tingkat kemiringan lebih dari 

8 %, sebaiknya dilakukan pembentukan teras dahulu. 

Ketinggian antara 1000-1800 m dpl dengan ketinggian 

optimum antara 50-600 m dpl. 

Sedangkan jerami dibeli dari petani yang ada di 

Kabupaten Magetan yang kemudian langsung diolah menjadi 

jerami yang difermentasi. Fermentasi jerami adalah usaha 

untuk meningkatkan nilai gizi dan daya cernanya sehingga 

jerami padi fermentasi bisa menjadi hijauan pakan sapi 

alternatif. Jerami padi hasil fermentasi nilai dan daya cernanya 

lebih tinggi dibandingkan jerami padi tanpa fermentasi. 

Kandungan protein kasar menjadi berkisar12-13% dan daya 

cernanya berkisar 50-60% tergantung lama fermentasi. 

Kelemahan jerami padi fermentasi, bila proses fermentasinya 

terlalu lama, jerami fermentasi bersifat laxatip, hal ini 

disebabkan karena kadar serat kasarnya jadi rendah (Hardono, 

2004). Jerami fermentasi menggunakan bahan jerami, urea, 

starbio, tetes dan air. Dalam sekali pembuatan menggunakan 

jerami sebanyak 1000 kg, starbio 3 kg, urea 3 kg, tetes 1 liter 

dan air 4 liter. Jika jerami yang tersedia terlalu kering maka 

dalam pembuatannya ditambah air sebanyak 100 liter.  

Pada tahun 2008 sampai 2009 diberikan pakan berupa 

hijauan segar dan complete feed pada pagi hari pukul 08.00 

WIB. Pakan Hijauan yang diberikan adalah tebon jagung dan 

pemberiannya dalam bentuk segar. Untuk pedet rata- rata 

pemberiannya adalah 5 kg/ekor/hari dan untuk ternak dewasa 

rata – rata pemberiannya adalah 25 kg/ekor/hari. Untuk 

fermentasi jerami pemberian rata – rata adalah 10% dari bobot 

hidup yang diberikan pada pagi dan sore hari. Pada tahun 2009 

pengadaan pakan dan manajemen pemberian pakan masih 

sama dengan tahun 2008. 



 Pada tahun 2010 masih menggunakan jerami 

fermentasi tetapi penggunaan pakan hijauan sebagai pakan 

utama diganti dengan penggunaan konsentrat yang bahan dan 

cara pembuatannya diolah sendiri. Rasio penggunaan pakan 

konsentrat dan hijauan adalah 80 : 20. Dalam hal ini 

perbandingan pemberian hijauan dan konsentrat merupakan 

salah satu faktor yang menentukan. Untuk penggemukan lebih 

disukai ransum dengan kandungan konsentrat yang lebih 

tinggi karena akan lebih mengarah pada pembentukan asam 

propionate sehingga lebih mengarah dalam pembentukan daging. 

(Chuzaemi dan Hartutik, 1989). Sehingga penggunaan konsentrat 

dalam jumlah yang tinggi menyebabkan pertambahan  bobot 

badan harian juga tinggi. Bahan utama pembuatannya adalah 

bekatul, slamper jagung dan limbah rumput laut. Metode 

pemberian pakan konsentrat adalah dengan cara basah yaitu 

konsentrat diberi air secukupnya, hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik dalam pertambahan bobot 

ternak. Data penyusun pakan konsentrat dapat dilihat lebih 

jelas pada Lampiran 14.  

Jerami fermentasi dan konsentrat diberikan dua kali 

sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Pemberian pakan tidak 

dihitung kebutuhan per ekor tetapi hanya berdasarkan 

perkiraan sampai sapi merasa kenyang sehingga tidak efisien. 

Pemberian pakan yang tidak efisien menyababkan 

pertambahan biaya produksi dalam pakan.  

Pemberian air minum tidak dilakukan secara ad – 

libitum akan tetapi hanya diberikan pada waktu selesai 

pemberian pakan saja yakni pada pagi dan sore hari. Hal ini 

tidak sesuai dengan pendapat Syarief (1985) yang menyatakan 

bahwa sebaiknya pemberian air minum dilakukan secara ad – 

libitum. Hal ini berdasarkan pertimbangan didaerah tersebut 



termasuk daerah dataran tinggi sehingga sulit untuk 

mendapatkan air bersih untuk air minum sapi. 

Pengolahan limbah hasil usaha peternakan sangat 

penting dilakukan. Karena jika tidak diolah dengan benar 

makan limbah dari usaha peternakan akan menyebabkan 

polusi yang akan mengganggu masyarakat di sekitar usaha 

peternakan. Pengolahan limbah di UD. Mitra Tani berjalan 

cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan pengolahan limbah 

menjadi biogas dan pupuk kompos. Dari kedua hasil tersebut 

hanya pupuk kompos yang dijual.  

Pemasaran merupakan suatu macam kegiatan ekonomi 

yang berfungsi menyampaikan hasil produksi dari produsen ke 

konsumen (Mubyarto, 1989). Pemasaran UD. Mitra Tani yaitu 

konsumen langsung (pembeli eceran) dan dijual ke pasar 

hewan di sekitar usaha ternak. Riyanto (2001) Pemasaran ini 

dapat mengurangi biaya pemasaran sehingga produsen mampu 

membentuk saluran pemasaran sendiri yang seringkali bisa 

mendapat keuntungan yang lebih besar. 

4.3 Permodalan 

Modal merupakan faktor terpenting dalam 

kelangsungan suatu usaha. Modal dalam pengertian ekonomi 

adalah barang atau uang bersama dengan faktor lain, tenaga 

kerja serta pengelolaan guna menghasilkan barang – barang 

baru bersifat lain yaitu produksi peternakan (Fanani, 1994). 

Mubyarto (1989) menjelaskan berdasarkan fungsi kerjanya 

aktiva dalam suatu perusahaan, modal dapat dibedakan 

menjadi modal tetap dan modal kerja. Modal tetap adalah 

modal yang tidak habis dalam satu kali proses produksi dan 

mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang 

panjang. Untuk usaha penggemukan sapi maka modal tetapnya 

meliputi lahan usaha, bangunan kandang, bangunan gudang 



dan peralatan kandang. Sedangkan modal kerja adalah modal 

yang habis dalam satu kali proses produksi, untuk usaha 

penggemukan sapi yang termasuk modal kerja meliputi sapi 

bakalan yang akan digemukkan, pakan, upah tenaga kerja serta 

obat. 

Modal yang digunakan Bapak Darni berasal dari harta 

sendiri. Penggunaan modal usaha dapat dilihat selengkapnya 

pada Lampiran 1. Modal usaha skala besar berasal dari modal 

intern dan ekstern. Modal intern ini berasal dari keluarga 

pemilik sendiri sedangkan modal ekstern didapat dari bank 

dan program pemerintah melalui program KUR (Kredit Usaha 

Rakyat). Penggunaan modal usaha skala besar selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 

4.4 Perbandingan Biaya Produksi Usaha Skala Kecil dan 

Skala Besar  

Biaya produksi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan 

untuk keperluan perusahaan. Biaya produksi dibedakan 

menjadi dua yaitu biaya tetap fixed cost dan biaya tidak tetap 

variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah 

totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan, misalnya biaya pemberian bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung (Mulyadi, 1989). Perbandingan biaya produksi 

antara usaha skala kecil dan skala besar pada tahun 2010 dapat 

dilihat pada Tabel 1 berikut ini : 

 

 

Tabel 1:  Perbandingan Biaya Produksi Usaha Skala Kecil dan 

Skala Besar pada tahun 2010. 
 No Keterangan Skala Kecil Skala Besar 



Rp % (Rp/ST/th) Rp % (Rp/ST/th) 

 Biaya Tetap       

1 Sewa tanah 2.500.000 1,0 78.125 6.500.000 1,07 80.246,1 

2 Peny.  Kandang 1.050.000 0,4 32.812,5 2.000.000 0,37 24.691,3 

3 Peny. Peralatan kandang 525.000 0,2 16.406,3 1.530.000 0,17 47.812,5 

4 Peny. Peralatan kantor 450.000 0,2 14.062,5 900.000 0,01 10.588,2 

5 Gaji pegawai 9.000.000 3,9 281.250,0 28.800.000 3,23 338.823,5 

6 Tunjangan  lebaran 1.000.0000 0,4 31.250.0 1.400.000 0,16 16.740,5 

7 Konsumsi  pegawai    1.200.000 0,13 14.117,6 

8 PBB    200.000  

0,02 

2352,9 

9 Bunga modal     30.000.000 3,37 352.941,2 

 Jumlah Biaya Tetap   14.525.000 6,1 453.906,3 71.720.000 8,49 890.823,5 

 Biaya Tidak Tetap       

1 Pakan 22.225.000 9,3 694.531,2 159.845.000 17,93 1.880.529,4 

2 Sapi  bakalan 200.000.000 83,7 6.250.000,0 651.875.000 73,13 7.669.117,6 

3 Listrik 1.200.000 0,5 37.500,0 1.800.000 0,20 21.176,5 

4 BBM 500.000 0,2 15.625,0 1.400.000 0,16 16.470,6 

5 Obat – obatan  200.000 0,1 6250,0 300.000 0,03 3529,4 

6 Perbaikan  kandang 250.000 0,1 7812,5 500.000 0,06 5882,4 

 Jumlah Biaya Tidak Tetap 224.375.000 93,9 7.011.718,7 815.720.000 91,51 9.596.705,9 

 Total Biaya Produksi 238.900.000 100 7.465,625,0 887.440.000 100 10.487.529,4 

Sumber : Data primer diolah 2011 

 Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya 

biaya produksi sangat dipengaruhi oleh sewa tanah, sapi 

bakalan, pakan yang digunakan, gaji pegawai dan bunga 

modal. Hal ini karena presentase  faktor – faktor  tersebut 

nilainya diatas 1 persen. Jumlah ternak yang digunakan pada 

usaha skala kecil adalah 32 ekor dan 81 ekor untuk skala 

besar. Dalam usaha skala kecil tidak terdapat bunga modal 

karena modal yang digunakan berasal dari harta kepemilikan 

sendiri sedangkan untuk usaha skala besar bunga didapat 

karena meminjam modal melalui program pemerintah lewat 

program Kredit Usaha Rakyat (KUR).  

 Terdapat perbedaan yang sangat besar antara usaha 

skala kecil dan besar dalam biaya produksi untuk pengadaan 

pakan. Hal ini dikarenakan perbedaan metode pemberian 

pakan. Usaha skala kecil menggunakan pakan hijauan dan 

konsentrat buatan pabrik sedangkan pada usaha skala besar 

pakan yang diberikan hanya berupa konsentrat yang dibuat 

sendiri tanpa pemberian hijauan. Perbandingan nutrisi pakan 



konsentrat skala besar dan konsentrat pabrik yang digunakan 

pada usaha skala kecil dapat dilihat pada lampiran 15.  

 

4.5 Penerimaan 

Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan 

oleh suatu proses produksi yang disebut pendapatan kotor 

usaha tani atau nilai produksi (value of production) yang 

didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam 

jangka waktu tertentu baik yang dijual maupun yang tidak 

dijual (Boediono, 1993).  Riyanto (2001) menyatakan bahwa 

jumlah penerimaan yang akan diperoleh dari suatu proses 

produksi dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah hasil 

produksi dengan harga produk yang berlaku pada saat itu. 

Penerimaan adalah nilai produk yang dinyatakan dalam bentuk 

uang. Penerimaan sering disebut juga sebagai pendapatan 

kotor yaitu produk total usaha dalam jangka waktu tertentu 

(Soekartiwi, 1993). Fluktuasi penerimaan usaha penggemukan 

berskala besar dan berskala kecil dapat dilihat pada Tabel 2 

berikut ini : 

Tabel 2 : Perbandingan besarnya penerimaan usaha skala kecil 

dan skala besar. 

Tahun 

Penerimaan Perubahan 

Skala Kecil Skala Besar 
Skala kecil Skala besar 

(Rp) (Rp) 

2008 240.000.000 332.000.000 - - 

2009 256.000.000 1.024.700.000 16.000.000 692.700.000 

2010 280.000.000 991.889.000 36.000.000 - 32.811.000 

Sumber : Data primer diolah 2011 

Dari Tabel di atas dapat diketahui pada tahun 2008 

penerimaan usaha yang dijalankan usaha skala kecil mencapai 

Rp. 240.000.000. Pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 



256.000.000 dan pada tahun 2010 mencapai sebesar                         

Rp 280.000.000, 00. Untuk usaha skala besar penerimaan pada 

tahun 2008 adalah sebesar Rp. 332.000.000,00 dan meningkat 

pada tahun 2009 menjadi Rp 1.024.700.000 dan pada tahun 

2010 menurun menjadi sebesar Rp. 991.889.000.  

Besar kecilnya penerimaan sangat bergantung pada 

jumlah dan kualitas penggemukan sapi yang diperoleh. Tabel 

di atas menunjukkan bahwa besarnya penerimaan dari 

penjualan sapi selama tiga tahun berbeda. Hal ini secara umum 

disebabkan banyaknya jumlah sapi bakalan yang digemukkan 

antara usaha skala kecil dan besar. 

 

4.6 Keuntungan Usaha Skala Besar dan Skala Kecil. 

Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dan 

besarnya biaya produksi atau pengeluaran. Besar kecilnya 

keuntungan pada usaha peternakan penggemukan sapi potong 

tergantung dari jumlah penerimaan dan besarnya biaya 

operasional. Keuntungan adalah tujuan utama dalam 

pembukaan usaha yang direncanakan. Semakin besar 

keuntungan yang diterima semakin layak pembukaan usaha 

yang dikembangkan (Ibrahim, 1998). Pappas dan Hirchey 

(1999) menyatakan bahwa keuntungan merupakan jumlah 

yang tersedia bagi modal atau posisi kepemilikan setelah 

pembayaran untuk sumber daya lainnya yang digunakan 

perusahaan.  

Prawirokusumo (1990) menyatakan bahwa keuntungan 

atau laba merupakan jumlah rupiah yang didapat dari 

pendapatan bersih suatu usaha. Soekartiwi (1993) menyatakan 

bahwa keuntungan merupakan selisih antara penerimaan total 

dengan biaya - biaya dimana biaya tersebut adalah biaya tetap 

dan biaya tidak tetap. Keuntungan yang diperoleh dari suatu 



usaha akan semakin besar bila selisih antara nilai penerimaan 

dan nilai biaya semakin besar. Besar kecilnya keuntungan 

yang diperoleh merupakan ukuran dalam mengelola usaha 

yang dijalankan. Tingkat keuntungan selama periode tertentu 

dengan cara membandingkan keuntungan dengan modal 

(Riyanto, 2001). Perbandingan keuntungan pada usaha 

penggemukan berskala besar dan berskala kecil dapat dilihat 

pada Tabel 3 berikut ini : 

Tabel. 3 Perbandingan Keuntungan Usaha Skala Besar dan 

Skala Kecil. 

Tahun 
Keuntungan (EAT) 

Skala Kecil Perubahan (%) (/ST) Skala Besar Perubahan (%) (/ST) 

2008 

2009 

2010 

42.425.000 

41.875.000 

41.110.000 

 

- 0,44 

- 0,61 

1.325.781,25 

1.308.593,75 

1.284.687,50 

  44.948.000 

110.974.000 

104.449.000 

 

40,50 

-3,12 

1.404.525,00 

1.321.119,05 

1.289.393,83 

Sumber : Data primer diolah 2011 

Dari data tersebut dapat dijelaskan tingkat keuntungan  

yang didapat selama tahun 2008 sampai 2010 pada usaha skala 

kecil dan skala besar. Pada usaha kecil tingkat keuntungan dari 

tahun 2008 sampai 2010 mengalami penurunan. Pada tahun 

2009 Keuntungan turun 0,44 % dan pada tahun 2010 menurun 

0,61% namun penurunannya tidak mencapai 1 persen. Namun 

apabila penurunan keuntungan ini terus berlanjut maka bisa 

membuat usaha tersebut mengalami kerugian.  

Pada usaha skala besar keuntungan cenderung fluktuatif 

atau naik turun. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2009 tingkat 

keuntungan naik 2,95% namun pada tahun 2010 turun 3,12%. 

Keuntungan yang fluktuatif tersebut disebabkan jumlah ternak 

yang digunakan berkurang dari tahun 2009 ke tahun 2010. 

Dari keuntungan yang didapat per satuan ternak usaha skala 

kecil lebih besar daripada skala besar. Hal ini mengindikasikan 

bahwa usaha skala kecil lebih baik dalam mencari keuntungan. 

 



4.7 Penilaian Kriteria Investasi Skala Kecil dan Besar 

Kriteria investasi merupakan evaluasi usaha secara 

menyeluruh sebagai dasar persetujuan layak tidaknya suatu 

usaha ditinjau dari besar kecilnya arus penerimaan dan arus 

pengeluaran perusahaan. Teknik penilaian kriteria investasi 

menggunakan perhitungan nilai waktu dari uang (metode 

present value), meliputi: Net Present Value (NPV), Benefit 

Cost (B/C) rasio, Internal Rate of Return (IRR), Payback 

Period (PBP) dan Break Event Point (BEP). Perbandingan 

nilai kriteria investasi usaha peternakan skala besar dan skala 

kecil dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Perbandingan Penilaian Kriteria Investasi Skala Kecil 

dan Besar 

NO Kriteria Investasi 
Usaha Peternakan 

Skala Kecil Skala Besar 

1 

2 

3 

4 

NPV (Rp) 

B/C Ratio 

IRR (%) 

PBP 

26.210.015,00 

                1,29 

               15,20  

2 tahun  8 hari 

52.550.521,00 

                1,27 

             14,58  

2 tahun 2 bulan 20 hari 

 Sumber: Data primer diolah 2011 

 

4.7.1 Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) merupakan selisih antara nilai 

sekarang present value keseluruhan proceeds dengan present 

value (PV) dari pengeluaran modal.  Jika jumlah PV dari 

keseluruhan proceeds yang diharapkan lebih besar daripada 

PV dari investasinya maka usul investasi tersebut dapat 

diterima. Sebaliknya jika jumlah PV dari keseluruhan 

proceeds lebih kecil daripada PV dari investasinya berarti 

bahwa NPV-nya negatif maka usul investasi tersebut 

seharusnya ditolak. Jika diperoleh nilai NPV sama dengan nol 

berarti usaha tersebut mengalami BEP. 



Nilai NPV yang diperoleh pada usaha penggemukan 

skala kecil pada tingkat suku bunga 6% adalah sebesar         

Rp. 26.210.015,00. Artinya nilai keuntungan bersih dalam 3 

tahun adalah Rp. 26.210.015,00. Hal ini juga menunjukkan 

bahwa usaha tersebut dapat dilanjutkan karena nilai dari NPV 

lebih besar dari nol atau tidak negatif.  Rincian selengkapnya 

tentang nilai NPV dapat dilihat pada lampiran 3. 

Nilai NPV yang diperoleh pada skala besar pada  

tingkat suku bunga  6% adalah sebesar Rp. 52.550.521,00 

Artinya nilai keuntungan bersih dalam 3 tahun adalah          

Rp. 52.550.521,00. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tersebut 

dapat dilanjutkan karena nilai dari NPV lebih besar dari nol 

atau tidak negatif. Rincian selengkapnya tentang nilai NPV 

dapat dilihat pada lampiran 9. 

Nilai NPV usaha skala besar lebih besar dari skala kecil 

namun hal ini tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai 

keefisienan suatu usaha karena untuk menilai keefisienan 

suatu usaha menggunakan perhitungan IRR.   

 

4.7.2 Analisis benefit cost (B/C) ratio 

Nilai B/C ratio adalah merupakan perbandingan antara 

benefit kotor (B1) dari tahun - tahun yang bersangkutan yang 

dipresent-value dan biaya kotor (C1) dari tahun - tahun yang 

bersangkutan yang dipresent - value. Analisa ini juga 

menunjukkan perbandingan antara jumlah arus penerimaan 

dengan arus pengeluaran yang telah dipresent - value kan. 

Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa B/C Ratio adalah 

jumlah present value arus benefit sebagai pembilang dan 

jumlah present value arus cost sebagai penyebut.  

Ibrahim (1998) menjelaskan jika nilai B/C ratio lebih 

besar dari 1 (satu) berarti gagasan usaha / proyek tersebut 



layak untuk dikerjakan dan jika lebih kecil dari 1 (satu) berarti 

tidak layak untuk dikerjakan. Untuk B/C ratio sama dengan 1 

(satu) berarti cash in flows sama dengan cash out flows. 

Rincian selengkapnya tentang nilai B/C ratio dapat dilihat 

pada Lampiran 3 untuk usaha skala kecil dan Lampiran 9 

untuk skala besar. 

Perhitungan B/C ratio pada usaha skala kecil ini 

diperoleh hasil sebesar 1,29 hal ini menunjukkan bahwa usaha 

yang dijalankan menguntungkan karena memiliki B/C Ratio 

ini lebih dari satu. Sedangkan perhitungan B/C ratio pada 

usaha skala besar diperoleh hasil sebesar 1,27 hal ini 

menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan skala besar ini 

juga menguntungkan karena memiliki B/C ratio ini lebih dari 

satu. Bila dibandingkan nilai B/C ratio usaha skala kecil 

memiliki nilai lebih tinggi dan memiliki selisih 0,02 persen. 

Hal ini menunjukkan Usaha skala kecil lebih feasible (layak) 

untuk dijalankan karena nilai B/C nya lebih tinggi dari usaha 

skala besar 

 

4.7.3 Analisis internal rate of return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) atau tingkat  

pengembalian  internal adalah tingkat bunga yang 

menggambarkan bahwa selisih antara penerimaan dan 

pengeluaran yang  telah dihitung dengan PV sama dengan nol. 

Perhitungan  IRR  dilakukan dengan cara uji coba beberapa 

discount rate hingga menghasilkan NPV positif. Namun 

diharapkan dapat menghasilkan nilai IRR lebih besar dari nilai 

suku bunga pinjaman modal (kredit). Tingkat rata-rata suku 

bunga kredit Bank Indonesia tahun 2008 – 2010 adalah 6 

persen. Analisis ini digunakan untuk melihat kemampuan 

investasi yang dikeluarkan pada keuntungan suatu usaha 



dengan perhitungan secara finansial serta mengukur tingkat 

bunga bank / opportunity cost of capital. Nilai IRR ini 

merupakan jumlah selisih antara nilai social discount factor 

sebesar 10 persen dan 15 persen. 

Nilai  IRR diperlukan untuk membandingkan dengan 

nilai suku bunga yang berlaku di lembaga finansial seperti 

bank atau lainnya yang bergerak dalam suatu usaha biasa 

sebesar 6 %. Suatu usaha dianggap layak dikembangkan lebih 

lanjut jika hasil perhitungan IRR lebih besar daripada   6 % 

sedangkan dianggap tidak layak untuk dikembangkan jika 

hasil perhitungan IRR kurang dari 6 %. Hasil analisis IRR 

akan terus berubah dengan berubahnya umur ekonomis dan 

arus kas yang terjadi di dalam suatu usaha peternakan karena 

tingkat hasil pengembalian internal diperhitungkan dengan 

menganggapnya sebagai variable yang bergantung pada arus 

kas dan umur ekonomi (Helfert, 1992).  

Nilai IRR dari usaha skala kecil memiliki nilai IRR 

sebesar 15,20 %. Nilai IRR tersebut menunjukkan kemampuan 

keuntungan suatu usaha dalam mengembalikan modal sebesar 

15,20%. Nilai IRR dari usaha skala besar memiliki nilai IRR 

sebesar 14,58%. Nilai IRR tersebut menunjukkan kemampuan 

keuntungan suatu usaha dalam mengembalikan modal sebesar    

14,58 %.  Kedua nilai IRR tersebut menunjukkan nilai ini  

lebih besar dari suku bunga yang berlaku di lembaga finansial 

dalam hal ini bank milik negara yaitu bank BNI sebesar  6 %.  

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa usaha skala kecil 

dan skala besar ini layak (feasible) untuk dikembangkan sesuai 

dengan pendapat Riyanto (2001), yang menyatakan bahwa 

nilai IRR memberikan pedoman bahwa usaha layak 

dilaksanakan apabila nilai IRR lebih besar dari nilai social 

discount rate. 



 

4.7.4 Payback period (PBP) 

Payback period yaitu cara untuk mengetahui kapan atau 

berapa lama modal yang ditanam akan kembali atau kapan 

masa pembayaran kembali dilakukan yaitu pada saat kas netto 

dapat menutupi kembali seluruh ongkos proyek atau ongkos 

investasi. Menghitung masa pembayaran kembali pada 

umumnya tidak dihitung tingkat bunga (Prawirokusumo, 

1990).Nilai (PBP) dari suatu investasi menggambarkan 

panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam 

dalam suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu yang 

diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat 

diperoleh kembali seluruhnya. Husnan dan Suwarsono (1994) 

menyatakan bahwa PBP merupakan metode yang mencoba 

mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali, karena satuan 

yang digunakan bukan persentase melainkan satuan waktu 

baik itu bulan atau tahun.  

Hasil perhitungan PBP pada usaha skala kecil diperoleh 

nilai sebesar 2 tahun 8 hari. Hal ini menunjukkan bahwa 

modal seluruhnya yang telah digunakan atau untuk investasi 

selama menjalankan usaha penggemukan sapi potong ini akan 

diterima kembali dalam jangka waktu 2 tahun 8 hari. Hasil 

perhitungan PBP pada usaha skala besar diperoleh nilai 

sebesar 2 tahun 2 bulan 20 hari. Hal ini menunjukkan bahwa 

modal seluruhnya yang telah digunakan atau untuk investasi 

selama menjalankan usaha penggemukan sapi potong ini akan 

diterima kembali dalam jangka waktu 2 tahun 2 bulan 20 hari.  

Dari hasil perhitungan didapat bahwa modal yang 

ditanam usaha skala kecil dalam menjalankan usaha lebih 

cepat kembali dari pada usaha. Dari kurun waktu tersebut 



dapat diketahui bahwa suatu usaha yang telah dijalankan dapat 

memenuhi kewajiban keuangannya lebih cepat untuk dapat 

mengembalikan seluruh nilai investasi yang telah ditanamkan.  

 

4.7.5 Break event point (BEP) 

Salah satu perhitungan suatu usaha peternakan yaitu 

analisa BEP untuk memberikan informasi mengenai berapa 

jumlah volume penjualan minimum agar perusahaan tidak 

menderita rugi. Angka BEP dihubungkan dengan angka hasil 

penjualan tertentu, akan diperoleh informasi mengenai berapa 

volume penjualan yang ditargetkan supaya perusahaan tidak 

menderita rugi (Mulyadi, 1989). Menurut Prawirokusumo 

(1990), menyatakan bahwa, nilai BEP ini dapat berubah sesuai 

dengan harga produk atau jumlah hasil jualnya. Riyanto 

(2001) menyatakan bahwa analisa BEP adalah suatu teknik 

analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya 

variabel, keuntungan dan volume kegiatan.  

Apabila suatu perusahaan hanya mempunyai biaya 

variabel saja, maka tidak akan muncul masalah break even 

dalam perusahaan tersebut. Masalah BEP baru muncul apabila 

suatu perusahaan disamping mempunyai biaya variabel juga 

mempunyai biaya tetap. Nilai BEP menunjukkan tingkat 

penjualan, dimana perusahaan jumlah pendapatan tidak untung 

dan tidak rugi. Analisis pada titik-pulang-pokok usaha dengan 

jumlah biaya - biaya (Kartadinata, 1985). Perhitungan BEP 

pada usaha skala kecil dan usaha skal besar dapat dilihat pada     

Tabel 5. dan Tabel 6. berikut ini. 

Tabel 5. BEP usaha penggemukan sapi skala kecil  

Tahun Harga Output 
Biaya Total 

(Rp) 

Produksi    

(ST) 

BEP Harga  

(Rp) 
% 

Perubahan 

(%) 

BEP 

 Produk (ST) 



2008 

2009 

2010 

7.500.000 

8.000.000 

8.750.000 

197.575.000 

214.125.000 

238.900.000 

32 

32 

32 

6.174.218,75 

6.691.406,25 

7.465.526,00 

30,37 

32,91 

36,72 

- 

2,54 

3,81 

26,34 

26,76 

27,30 

Sumber: Data sekunder diolah, 2011  

 

Tabel 6. BEP usaha penggemukan sapi skala besar  

Tahun Harga Output 
Biaya Total 

(Rp) 

Produksi    

(ST) 

BEP Harga  

(Rp) 
% 

Perubahan 

(%) 

BEP 

Produk 

(ST) 

2008 

2009 

2010 

10.800.000 

11.200.000  

11.000.000 

287.052.000 

913.726.000 

887.440.000 

30 

84 

81 

9.568.400,00 

10.887.690,47 

10.956.049,38 

30,67 

34,54 

34,79 

 

3,87 

0,25 

26,57 

81,58 

80,67 

Sumber: Data sekunder diolah, 2011  

Dari kedua tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai BEP 

harga pada usaha skala kecil dan skala besar dibawah harga 

output sehingga kedua usaha tersebut selalu mendapat 

keuntungan tetapi nilai BEP usaha skala kecil lebih kecil 

sehingga lebih cepat kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 



 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan pada usaha 
peternakan sapi potong skala kecil dan besar ditinjau dari hasil 

dan analisisnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Usaha sapi potong skala kecil yang berjumlah 32 ekor 
dan skala besar 81 ekor layak untuk diusahakan 

berdasarkan analisa finansial yang telah dilakukan. 

2. Usaha sapi potong skala kecil lebih efisien dari pada 
usaha skala besar hal ini dapat dilihat dari nilai IRR 

15,20%; B/C Ratio 1,27 dan PBP 2 tahun 8 hari . 

3. Nilai BEP usaha skala kecil lebih baik daripada usaha 

skala besar yaitu Rp. 7.465.526,00/ST. 

 

5.2 SARAN 
 Saran yang bisa diberikan pada penelitian ini 
diuraikan sebagai berikut : 

a. Untuk usaha skala kecil limbah atau kotoran sapi 

hendaknya lebih dimanfaatkan untuk biogas dan 
pupuk untuk menambah pendapatan. 

b. Untuk kedua skala usaha pemberian air minum 

sebaiknya secara ad – libitum . 

c. Untuk usaha skala besar lebih efisien dalam 
manajemen pemberian pakan sehingga tidak 

menambah biaya produksi dalam penyediaan pakan. 

 

 

 

 

 

 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 



 

Abidin, Z.  2002. Penggemukan Sapi Potong. Agro Media 

Pustaka Jakarta 

 
Alamsyah, I. 2008. Analisa Finansial Usaha Tani Terpadu 

Berbasis Ternak Sapi di Kabupaten Ogan Ilir. 

http://www.balitbangdasumsel.net. diakses 

tanggal 8 November 2011 

 
Anonimus. 2009. Tehnologi penggemukan sapi potong. 

http://adicandrapolina.com diakses 10 Agustus 

2011 
 

 . 2006. Ciri-ciri Sapi Limousine. Direktorat 

Bina Usaha Petani Ternak dan Pengolahan Hasil 
Peternakan. Diakses tanggal 10 Agustus 2011 

 

 . 2010. Kecamatan Panekan Dalam Angka.  

 
Boediono. 1993.  Ekonomi Mikro. Edisi ketiga. BPFE. UGM. 

Yogyakarta 

 

Chuzaemi dan Hartutik. 1989. Ilmu Nutrisi Pakan 

Ruminansia. Universitas Brawijaya. Malang. 

 

Fanani, Z. 1994. Analisa Finansial dan Perencanaan Usaha 

Peternakan. Program Studi Sosial Ekonomi. 

Fakultas Peternakan. Universitas Brawijaya, 
Malang. 

 

Hardjosubroto, W. 1994. Aplikasi Pemuliabiakan Ternak di 

Lapangan. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 

Jakarta.  

http://adicandrapolina.com/


Helfert. 1992. Teknik Analisa Keuangan. Erlangga. Jakarta 

 

Husnan dan Suwarsono, 1994. 1994. Studi Kelayakan 

Proyek. Cetakan Pertama. UPP. AMP YKPN. 
Yogyakarta. 

 

Ibrahim, Y. 1998. Studi Kelayakan Bisnis. Rineka cipta. 
Jakarta. 

 

Kartadinata. 1985. Akuntansi Dan Analisa Biaya. Bina 
Aksara.  Jakarta. 

 

Man, N.V. and H. Wiktorson. 2001. Cassava Tops Ensiled 

With or Without Molasses as Additive Effect 

on Quality Feed Intake and Digestibility By 

Heifers, Asian-Australian. J. Anim.Sci.Vol.  14, 

5, 624-634 
 

Mosher.1983. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. 

CV  Yasaguna. Jakarta. 
 

Mubyarto. 1991. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES.  

Jakarta. 

 
Mubyarto. 1989. Dasar – dasar Ekonomi Perusahaan. 

Alumni Bandung 

 
Mulyadi. 1989. Evaluasi Proyek. Cetakan Kedua, Liberty. 

Yogyakarta 

 

Nirwana. 2003. Pengantar Mikro Ekonomi. Bayu Media 
Publishing. Malang 

 

Pappas dan Hirchey. 1999. Ekonomi Managerial. Edisi ke 6 
Jilid 1 Bina Rupa Aksara. Jakarta.  



Prawirokusumo, S. 1990.  Ilmu Usaha Tani. BPFE. Jogja 

 

Rasyaf, M.  (1996). Memasarkan Hasil Peternakan. Penebar 

Swadaya. Jakarta 
 

Riyanto, B. 2001. Dasar - Dasar Pembelanjaan Perusahaan. 

Edisi Keempat. BPFE. Yogyakarta  
 

Santosa Undang. 1997. Prospek Agribisnis Penggemukan 

Pedet. Penebar Swadaya.  Jakarta. 
 

Saragih, B.2000. Agribisnis Berbasis Peternakan. USESE. 

Foundation dan Pusat Studi Pengembangan. 
IPB Bogor. 

 

Sarwono, B. dan H.B. Arianto. 2001. Penggemukan Sapi 

Potong Secara Cepat. PT Penebar Swadaya. 
Jakarta 

 

Siregar, S. B. 1995. Teknik Pemeliharaan dan Analisis 

usaha. Cetakan IV. Penebar Swadaya. Jakarta 

 

Siregar, S. B. 2000. Penggemukan Sapi. Penebar Swadaya. 

Jakarta 
 

Soekartiwi, A. l993. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian 

Teori dan Aplikasinya. Rajawali Press.  Jakarta 
 

Sudono, A. 2003. Beternak Sapi Perah Secara Intensif. 

Agromedia Pustaka. Jakarta 

 
Sugeng, Y. B. 2007. Beternak Sapi Potong. Penebar 

Swadaya. Jakarta 

 



Suharsono, B. dan Nazarudin. 1994. Ternak Komersial.  

Penebar Swadaya. Jakarta 

 

Suratiyah, K. 2009.  Ilmu usaha Tani. Penebar Swadaya.  
Jakarta 

 

Syarief, M. Z dan R. M. Sumoprastowo. 1985. Ternak Perah. 
CV. Yasaguna. Jakarta 

 

Widodo dan Ngapuli. 1993. Ilmu Ekonomi Perusahaan. 
Penebar Swadaya. Jakarta. 

 

Williamson, G dan W. J. A Payne. 1993. Pengantar 

Peternakan di Daerah Tropis. UGM Press. 
Yogyakarta. 

 

Winarno, F. G. 1995. Kimia Pangan dan Gizi. PT. Gramedia 
Pustaka Utama. Jakarta 

 

 

 

 


