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Penelitian ini dilakukan di peternakan sapi potong 
kelompok ternak “Mekar Sari” di Desa Dander Kecamatan 
Dander Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 15 Desember 
2011 - 15 Januari 2012. 

Tujuan penelitian adalah mengetahui keuntungan dan 
kelayakan usaha pada peternakan sapi potong kelompok 
ternak “Mekar Sari” dengan menggunakan analisis finansial 
yang ditinjau dari Net Present Value (NPV), Internal Rate of 
Return (IRR), Pay Back Period (PBP), Net Benevit – Cost 
Ratio (B/C Ratio) dan Break Even Point (BEP). Manfaat 
penelitian adalah sebagai salah satu bahan evaluasi dalam 
pelaksanaan usaha penggemukkan pada peternakan sapi 
potong kelompok ternak “Mekar Sari” dan sebagai bahan 
informasi lebih lanjut. Obyek penelitian ditentukan secara 
purposive sampling.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kasus. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pe 
ternakan sapi potong kelompok ternak “Mekar Sari”. Pengum 

  pulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deng 
an observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa keuntungan peternakan ini pada 3 tahun terakhir sebe 
sar Rp.1.315.063.000, Rp.1.758.051.000, Rp. 2.440.806.000. 
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Nilai NPV pada tahun 2008 sampai 2010 sebesar Rp. 73.936. 
460, dan nilai Net B/C Ratio selama 3 tahun terakhir adalah 
sebesar 1,12, nilai IRR mulai tahun 2008 sampai 2010 
sebesar 8 %, PBP sebesar 2 tahun 5 bulan 9 hari, dan nilai 
BEP dari 3 tahun terjadi peningkatan. 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil 
penelitian yang telah dilakukan pada usaha peternakan sapi 
potong kelompok ternak “Mekar Sari” layak untuk 
dikembangkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: NPV 
usaha tersebut sebesar  Rp. 73.936.460, menurut Net B/C Ratio 
sebesar 1,12, dari perhitungan IRR usaha sebesar 8%, nilai 
PBP sebesar 5,18 bulan berarti modal yang digunakan usaha 
ini akan kembali dalam waktu 2 tahun 5 bulan 9 hari. Saran 
yang bisa diberikan adalah kelompok ternak “Mekar Sari” 
sebaiknya memperluas jalur pemasaran untuk memperoleh 
keuntungan yang semakin besar sehingga usahanya semakin 
layak untuk dikembangkan. 

 
 


