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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur’aini 

(1993) mengenai analisis kelayakan finansial usaha ternak sapi 
perah yang dilakukan di Koperasi Peternakan Bandung Selatan 
(KPBS). Hasil yang diperoleh bahwa bila ditinjau dari aspek 
finansial usaha ternak sapi perah di KPBS secara umum cukup 
menguntungkan. Kelayakan usaha tersebut dibuktikan dengan 
kajian analisis finansial diperoleh Net B/C untuk skala usaha I 
(kepemilikan 1-3 ekor sapi laktasi), II (kepemilikan 4-6 ekor 
sapi laktasi), III (kepemilikan 7-9 ekor sapi laktasi), dan IV 
(kepemilikan > 9 ekor sapi laktasi) masing-masing sebesar 
0,99, 1,01, 1,14, dan 1,25. Sedangkan nilai NPV yang 
diperoleh masing-masing adalah Rp. 169.834, Rp. 180.383, 
Rp. 2.448.269, dan Rp. 4.218.153. Sementara hasil IRR 
sebesar 16,90%, 19,51%, 38,76%, dan > 50 % untuk masing-
masing skala usaha.  

Analisis kelayakan usaha peternakan ayam petelur ditinjau 
dari segi aspek finansial yang dilakukan oleh Pakage (2008) di 
PT. Jatinom Indah Kecamatan Jatinom Kabupaten Blitar. 
Kelayakan usaha tersebut dibuktikan kajian analisis finansial 
yang diperoleh pada tingkat kenaikan 5% harga output-input 
menghasilkan NPV sebesar Rp. 1.806.670.301, PBP sebesar 2 
tahun 10 bulan, IRR sebesar 23,25%. 

Kedua penelitian diatas akan mendukung penelitian 
tentang analisis finansial, dan resiko finansial usaha 
peternakan sapi potong  pada kelompok ternak “Mekar Sari” 
Kabupaten Bojonegoro. Sehingga penelitian sejenis akan 
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sangat berguna bagi pelaku usaha peternakan dibidang sejenis 
maupun yang lainnya. 

 
2.2 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  tersebut diafkir dan dijual sebagai ternak 
potong. Belakangan ini kedudukan dan fungsi  ternak  sapi 
mulai bergeser. Sapi-sapi  yang tadinya semata-mata sebagai  
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tenaga kerja dan penghasil pupuk mulai ditinggalkan. Dewasa 
ini pada umumnya peternak mengusahakan ternak sapi 
terutama untuk mengejar produksi daging. Perkembangan 
kota-kota di berbagai tanah air begitu pesat. Ditambah 
semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran 
masyarakat akan kebutuhan gizi mengakibatkan permintaan  
daging dari berbagai  jenis  ternak  potongpun 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. 
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2.3 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 (Anonimous, 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 
secara 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 
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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. 
 

2.4 Konsep Biaya Produksi 
Biaya  dapat digolongkan menjadi  biaya tetap (fixed cost) 

dan biaya  tidak tetap (variable cost). Biaya  tetap (fixed cost) 
adalah biaya yang jumlahnya  tidak berubah walaupun  terjadi 
perubahan volume produksi. Biaya tetap dalam  usaha 
petemakan antara lain bunga modal, penyusutan dan asuransi. 
Biaya variable (variable cost) adalah biaya yang selalu 
berubah sesuai dengan perubahan volume produksi yang 
dilaksanakan. Biaya variabel dalam bidang peternakan 
meliputi, biaya pakan, kesehatan, pembelian ternak, upah  
tenaga kerja dan bahan bakar (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 (fixed cost) dan biaya variabel  
(variable cost). 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 
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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 
(Total  Cost) 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). 

2.5 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, 1992). 
Perolehan dari suatu proses produksi dapat ditentukan  dengan 
mengalikan jumlah hasil produksi dengan harga produk yang 
berlaku pada  saat  itu (Riyanto, 1993). 
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2.6 Modal Usaha  
 Investasi atau penanam modal merupakan investasi dari 
awal yang dimiliki peternak untuk memulai usahanya. Modal 
merupakan suatu sumber daya atau kekayaan yang digunakan 
dalam proses produksi (Riyanto, 1993). Modal dapat diartikan 
pula sebagai barang atau uang bersama dengan faktor produksi 
yang lain untuk menghasilkan barang baru. Mubyarto (1990), 
menyatakan bahwa modal menurut pengertian ekonomi adalah 
barang atau uang yang bersama faktor produksi tanah dan 
tenaga kerja menghasilkan barang-barang yaitu hasil 
pertanian.  
 Modal adalah uang yang tidak dibelanjakan jadi disimpan 
untuk kemudian diinvestasikan, secara ekonomi modal dalam 
pertanian dapat berasal dari milik sendiri atau pinjaman dari 
luar. Modal sendiri dan pinjaman di dalam proses produksi 
tidak ada perbedaan, masing-masing menyumbang langsung 
pada produksi. Bedanya pada bunga modal yang dipinjamkan 
harus dibayar pada kreditor untuk modal pinjaman. Modal 
yang produktif adalah modal yang menyumbangkan hasil 
tertentu sebanyak biayanya (Musselman and Jackson, 1992). 
 Tujuan investasi adalah memperoleh berbagai macam 
manfaat yang cukup layak kelak di kemudian hari. Manfaat 
tersebut dapat berupa imbalan keuangan, misalnya laba, 
manfaat penciptaan lapangan kerjaan baru, peningkatan 
ekspor, substansi import (Sutojo, 1986). Modal dalam usaha 
peternakan dibedakan sifatnya menjadi dua: 

1. Modal tetap yaitu modal yang tidak habis dipakai pada 
satu periode produksi sehingga memerlukan 
perawatan agar dapat berdaya guna dalam jangka 
waktu yang lama, seperti : tanah, ternak, gudang, 
kandang dan peralatan. 
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2. Modal tidak tetap (modal kerja) yaitu modal yang 
habis dipakai dalam sekali periode produksi, misalnya: 
pakan, obat-obatan, kesehatan penerangan, uang tunai 
dan piutang bank. 

 Suatu modal dapat ditentukan menjadi modal tetap dan 
modal kerja berdasarkan fungsi modal tersebut dalam 
perusahaan yang bersangkutan. Perbedaan fungsionil antara 
modal kerja dengan modal tetap adalah: 

1. Jumlah modal kerja lebih mudah diperbesar atau 
perkecil sesuai dengan kebutuhannya sedangkan 
modal tetap sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau 
diperkecil. 

2. Susunan modal kerja relatif variabel. Elemen - elemen 
modal kerja akan berubah-ubah sesuai dengan 
kebutuhan sedangkan modal tetap susunannya relatif 
tetap tidak segera mengalami perubahan (Riyanto, 
1993). 

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah 
berapa kemampuan dan yang berasal dari dalam perusahaan 
tersebut untuk mencukupi segala biaya pemeliharaan seperti 
pembelian bahan baku, upah tenaga kerja dan berbagai biaya 
lain. 

2.7 Keuntungan 
Menurut Cahyono (1995) seperti yang dikutip oleh 

Kurniawati (1998) bahwa pendapatan dalam saha tani adalah 
pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor 
merupakan keseluruhan hasil atau nilai uang dari usaha tani, 
sedangkan pendapatan bersih atau keuntungan adalah besarnya 
pendapatan kotor dikurangi dengan biaya keseluruhan. 
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Pendapatan bersih usaha tani mengukur imbalan yang 
diperoleh keluarga petani dari penggunaan faktor produksi, 
pengelolaan modal sendiri dan modal pinjaman yang 
diinvestasikan ke dalam usaha tani.  Usaha peternakan sapi 
potong mayoritas masih dengan pola tradisional dan skala 
usaha sambilan. Hal ini disebabkan oleh besarnya investasi 
jika dilakukan secara besar dan modern, dengan skala usaha 
kecilpun akan mendapatkan keuntungan yang baik jika 
dilakukan dengan prinsip budidaya modern. Peternakan sapi 
potong milik kelompok ternak “Mekar Sari” menggunakan 
skala usaha penggemukkan. 
 Penggemukan sapi potong adalah pemeliharaan sapi 
dewasa dalam keadaan kurus untuk ditingkatkan berat 
badannya melalui pembesaran daging dalam waktu relatif 
singkat (3–5 bulan). Beberapa jenis sapi yang digunakan untuk 
bakalan dalam usaha penggemukan sapi potong di Indonesia 
adalah : sapi Bali, sapi Brahman, sapi Ongole, sapi Limousin, 
dan sapi Madura (Anonimous, 2011). 
 
2.8 Laporan Keuangan  
 Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntasi yang 
dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data 
keuangan atau aktivitas suatu usaha perusahaan dengan pihak-
pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 
perusahaan  tersebut (Subroto, 1984). Laporan keuangan 
disusun dalam bentuk ringkasan dan menunjukkan hasil 
kegiatan serta posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode 
tertentu.  Laporan keuangan lebih ditekan untuk memenuhi 
keperluan berbagai pihak yang memerlukan, sehingga bersifat 
umum yang apabila diperlukan untuk tujuan khusus perlu 
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adanya beberapa penyesuaian agar relevan dengan tujuan yang 
ingin dicapai (Subroto, 1984). 
 Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengukur 
kekuatan perusahaan, menentukan pinjaman modal lancar dan 
menyediakan segala catatan yang diperlukan untuk 
mengevaluasi berbagai alternatif investasi dan mengukur pajak 
perusahaan (Kadarsan, 1995). Laporan keuangan umumnya 
terdiri dari neraca, laporan rugi laba serta laporan perubahan 
modal. 
 
2.9 Kriteria Investasi 
 Kriteria investasi merupakan suatu ukuran yang 
menyeluruh sebagai dasar persetujuan atau penolakan tentang 
layak tidaknya usaha ditinjau dari besar-kecilnya pendapatan 
bersih yang dihasilkan. Suatu usaha dapat menghasilkan 
pendapatan bersih yang lebih besar dari pendapatan bersih 
suatu proyek marginal, maka pelaksanaan dapat disetujui atau 
layak untuk dijalankan, jika lebih kecil maka pelaksanaan 
seharusnya ditolak (Prawirokusumo, 1990). 
 Analisis finansial adalah suatu teknik penelitian terhadap 
modal yang ditanamkan dengan memperhitungkan nilai waktu 
uang untuk mengetahui kemampuan usaha dalam memperoleh 
benefit. Penilaian finansial ini ditinjau dari  analisis Net 
Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Pay Back 
Period (PBP), Net Benefit – Cost Ratio (B/C Ratio), dan Break 
Even Point (BEP). 
 
2.9.1 Net Present Value (NPV) 

Analisis NPV adalah analisis yang mempertimbangkan 
selisih antara penerimaan dengan biaya terhadap besarnya 
bunga atau lebih dikenal dengan istilah yang 
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mempertimbangkan faktor diskonto pada waktu - waktu 
tertentu. 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 (Time Value of Money). 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 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 (mengeluarkan kas) 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. 
Kas dan bukan keuntungan yang penting di dalam 
penganggaran modal untuk berinvestasi. 
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2.9.2 Net B/C Ratio  
Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C Ratio) adalah indeks 

perbandingan antara keuntungan dari tahun-tahun yang 
bersangkutan yang telah dihitung dengan nilai uang sekarang 
pada awal tahun penanaman yang bersifat positif sebagai 
pembilang dan keuntungan yang bersifat negatif sebagai 
penyebut. Keuntungan yang dihasilkan setiap tahun dinilai 
dengan nilai absolut. Kriteria ini memberikan pedoman bahwa 
usaha akan layak untuk dijalankan apabila nilai Net B/C Ratio  
> 1, sebaliknya apabila apabila nilai Net B/C Ratio < 1 maka 
usaha tidak layak untuk dijalankan (Mulyadi, 1998). 

2.9.3 Internal Rate of Return (IRR) 
 IRR merupakan tingkat bunga yang menggambarkan 
bahwa antara penerimaan dengan pengeluaran yang telah 
dihitung dengan nilai sekarang pada awal tahun penanaman 
(present value) sama dengan  nol. IRR ini menunujukkan 
kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan return atau 
tingkat keuntungan yang dapat dicapai. Analisis Internal Rate 
of Return menunjukkan tingkat bunga yang menggambarkan 
bahwa antara penerimaan (i) dan pengeluaran (cost) yang telah 
dihitung dengan nilai sekarang pada awal tahun 
penanamannya (Present Value) (Mulyadi, 1998). Metode IRR 
adalah suatu tingkat diskonto (discount rate) yang 
menyamakan present value cash inflow dengan present value 
cash outflow atau suatu tingkat diskonto yang menyebabkan 
NPV = 0. IRR juga diartikan sebagai tingkat keuntungan yang 
akan diperkirakan akan dihasilkan oleh proyek atau expected 
rate of return (Lukas, 2003). 
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2.9.4 Pay Back Period (PBP) 
 Pay Back Period (PBP) merupakan jangka waktu periode 
yang diperlukan untuk membayar semua biaya-biaya yang 
telah dikeluarkan dalam investasi suatu proyek (Husnan dan 
Suwarsono, 1994). Nafarin (2004), Pay Back Period (PBP) 
adalah jangka waktu yang diperlukan untuk memulihkan atau 
mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan, metode ini 
memperhitungkan arus kas masuk bersih, tetapi tidak 
memperhitungkan nilai waktu dari uang. Pay Back Period 
(PBP) menunjukkan hubungan sederhana antara hasil tahunan 
terhadap hasil investasi yang ditanamkan. Nilai PBP 
menunjukkan jumlah tahun dibutuhkan untuk mencapai 
pembayaran kembali dari modal yang ditanam dalam usahanya 
(Helfert, 1992).  
 
2.9.5 Break Even Point (BEP) 

Break Event Point (BEP) untuk memberikan 
informasi mengenai berapa jumlah volume penjualan 
minimum agar perusahaan tidak menderita rugi. Angka 
Break Even Point dihubungkan dengan angka hasil 
penjualan tertentu, akan diperoleh informasi mengenai 
berapa volume penjualan yang ditargetkan supaya 
perusahaan tidak menderita rugi (Mulyadi, 1978).  

Penghitungan suatu usaha peternakan yaitu dengan  
analisa Break Even Point (BEP) memberikan informasi 
mengenai berapa jumlah volume penjualan minimum agar 
perusahaan tidak menderita rugi. Angka Break Even Point 
dihubungkan dengan angka hasil penjualan yang dianggarkan 
sehingga  diperoleh informasi mengenai  berapa volume 
penjualan yang ditargetkan atau hasil penjualan tertentu boleh 



21 

 

turun agar perusahaan tidak menderita rugi (Mulyadi,1978). 
Titik–Pulang–Pokok (TPP) atau Break Even Point (BEP) 
menunjukkan tingkat penjualan, dimana  perusahaan tidak 
untung dan  tidak rugi. Analisis  pada titik-pulang-pokok 
jumlah pendapatan sama dengan  jumlah  biaya (Kartadinata, 
1985).  
 


