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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan peternakan selama ini pada dasarnya 

memegang peranan penting dan strategis dalam membangun 

sektor pertanian, khususnya dalam upaya perluasan 

kesempatan kerja, pemasukan devisa negara, peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan petani peternak dan keluarga 

petani peternak serta peningkatan konsumsi protein hewani 

dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa. Kegiatan 

pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Jawa Timur 

termasuk dalam salah satu kegiatan pembangunan pertanian 

secara nasional yang dilaksanakan melalui 5 (lima) program 

prioritas, yaitu (1). Program Peningkatan Kesejahteraan 

Petani, (2). Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (3). 

Program Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis, (4). 

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, (5). Program 

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Hewan Lainnya 

(Anonymous, 2009). 

Kambing merupakan salah satu jenis ternak yang 

akrab dengan sistem usaha tani di pedesaan. Hal ini 

dikarenakan,  ukuran tubuhnya tidak terlalu besar,  

perawatannya mudah, cepat berkembang biak, jumlah anak per 

kelahiran sering lebih dari satu ekor, jarak antarkelahiran 

pendek, dan pertumbuhannya cepat. Selain itu, kambing 

memiliki daya adaptasi yang tinggi dengan kondisi 

agroekosistem suatu tempat. Di lingkungan-lingkungan yang 

paling buruk, kambing masih dapat bertahan hidup (Sarwono, 

2002). 



2 

 

Kambing perah merupakan komoditas baru di 

Indonesi yang kemungkinan memiliki prospek pengembangan 

yang baik. Anggapan yang berkembang di masyarakat adalah 

bahwa susu kambing dapat menyembuhkan berbagai penyakit 

pernafasan, seperti asma dan TBC. Oleh karena itu permintaan 

cenderung semakin meningkat dan harga yang masih cukup 

tinggi. Di sisi lain kambing perah dapat berperan ganda 

sebagai peghasil susu dan daging. Dari kebutuhan investasi, 

usaha kambing pernah memerlukan investasi jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan sapi perah dan disamping ini relatif lebih 

mudah dalam manajemen. (Choliq, 2009) 

Salah satu upaya yang dilakukan petani untuk 

meningkatkan pendapatan sekaligus memanfaatkan waktu 

kerja yang luang, adalah berusaha dibidang peternakan. 

Komoditas utama yang dipilih masyarakat di Kecamatan 

Tumpang Desa Jeru adalah ternak kambing PE. Ternak ini 

dalam pemeliharaannya tidak membutuhkan lahan yang luas 

dan cara beternak tidak rumit, sehingga sesuai dengan 

keterbatasan faktor – faktor produksi yang dimiliki petani.  

Usaha ternak kambing PE dimaksutkan untuk 

memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya. Suatu usaha 

dikatakan memperoleh laba jika jumlah penerimaan yang 

diperoleh lebih besar dari pada total pengeluaran. Sebaliknya 

jika diperoleh penerimaan lebih rendah dari pada pengeluaran 

berarti usaha ini mengalami kerugian, sehingga kondisi usaha 

semacam ini tidak layak dipertahankan. Untuk itu peternak 

harus mengetahui kondisi dimana usahanya berada pada 

kondisi tidak untung dan tidak rugi atau titik impas (BEP). 

Dengan melihat BEP peternak akan mampu umtuk 
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merencanakan besarnya penjualan yang harus dilakukan dan 

juga berapa harga dari produk yang harus dijual. 

Desa Jeru merupakan salah satu Desa yang terletak di 

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang yang memiliki 

potensi dalam usaha ternak kambing dan merupakan daerah 

pengembangan usaha ternak kambing PE dengan adanya 

kelompok ternak “BROMO” sebagai gabungan peternak 

kambing PE di wilayah tumpang. Kelompok ternak 

“BROMO” yang memiliki anggota sebanyak 30 orang dengan 

skala kepemilikan ternak antara 5 – 70 ekor. Kelompok ternak 

kambing PE di Desa Jeru Kecamatan Tumpang Kabupaten 

Malang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya 

tentang analisa kelayakan usaha yang terdiri dari laba, BEP 

dan rentabilitas karena dengan mengetahui perhitungan 

ekonomi suatu usaha maka dapat dilihat efisiensi dari suatu 

usaha peternakan. Sehingga peneliti mengangkat judul “ 

Analisis Usaha Peternakan Kambing PE di Desa Jeru 

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang “. 

 

1.2.  Rumusan Masalah  

Suatu usaha peternakan akan mampu memperoleh 

keuntungan yang maksimal dengan melakukan manajemen 

yang baik. Suatu usaha dikatakan untung jika penerimaan yang 

diperoleh lebih besar dari pada biaya yang harus dikeluarkan. 

Untuk itu peternak perlu mengetahui BEP agar dapat 

menentukan banyaknya penjualan yang harus dilakukan. 

Kemudian peternak juga perlu mengetahui tingkat efektifitas 

manajemen yang dilakukannya dengan menggunakan 

perhitungan rentabilitas. Laba yang dihasilkan dapat 

dikategorikan menurut hasil perhitungan rentabilitas. 
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Masalah yang timbul dari uraian tersebut adalah: 

1. Berapa Laba yang diperoleh pada usaha ternak 

kambing PE di Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, 

Kabupaten Malang? 

2. Berapa BEP usaha ternak kambing PE di Desa Jeru, 

Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang? 

3. Bagaimana Rentabilitas usaha ternak kambing PE di 

Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui laba yang diperoleh pada usaha 

ternak kambing PE di Desa Jeru, Kecamatan 

Tumpang, Kabupaten Malang. 

2. Untuk mengetahui BEP usaha ternak kambing PE di 

Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. 

3. Untuk mengetahui rentabilitas usaha ternak kambing 

PE di Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, Kabupaten 

Malang. 

 

1.4. Kegunaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna 

untuk: 

1. Sebagai bahan informasi bagi peternak kambing di 

Desa Jeru tentang model analisa BEP dan rentabilitas 

usaha ternak kambing PE. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi peternak kambing 

PE khususnya di Desa Jeru dalam menyusun dan 

merencanakan kegiatan operasionalusaha peternakan 

kambing PE di masa yang akan datang 
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3. Sebagai tambahan pengetahuan keilmuwan dibidang 

peternakan dan sebagai bahan acuan bagi penelitian 

selanjutnya. 

1.5. Kerangka Fikir 

Usaha peternakan kambing PE di Desa Jeru, 

Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dalam menjalankan 

usahanya membutuhkan modal yang terdiri dari modal tetap 

dan modal tidak tetap (modal kerja). Pengelolaan usaha ternak 

kambing PE di Desa Jeru dalam menjalankan usahanya 

memperoleh penerimaan yang berasal dari penjualan susu, 

kambing dan kotoran. Biaya produksi yang dikeluarkan terdiri 

dari biaya tetap dan tidak tetap, biaya tetap yang dikeluarkan 

adalah penyusutan kandang, ternak dan peralatan. Biaya tidak 

tetap yang dikeluarkan peternak adalah biaya pakan, gaji, obat 

– obatan dan lain – lain. Penerimaan dan biaya produksi sangat 

mempengaruhi pendapatan usaha ternak kambing PE. 

Pendapatan yang diperoleh peternak kemudian dilihat 

efisiensinya, yaitu dengan menghitung laba, BEP dan 

Rentabilitas. BEP adalah suatu teknik analisa untuk 

mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya tidak tetap 

dan pendapatan. BEP digunakan untuk mengetahui suatu 

usaha tersebut dalam keadaan tidak untung dan tidak rugi, 

sedangkan rentabilitas yaitu perbandingan laba yang diperoleh 

dengan modal usaha. Guna memperoleh gambaran yang jelas, 

maka alur kerangka pikir dapat disampaikan secara skematis 

pada gambar 1. 

Penelitian terdahulu mengenai analisis usaha yaitu 

penelitian dari Mukhammad Dian dengan judul “Analisa 

Usaha Ternak Kambing PE di Desa Agroyuwono Kecamatan 
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Ampel Gading Kabupaten Malang”. Perbedaan antara hasil 

penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu 

adalah wilayah penelitian, yaitu penelitian terdahulu dilakukan 

di Kecamatan Ampel Gading, sedangkan penulis melakukan 

penelitian di Kecamatan Tumpang. Metode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti terdahulu merupakan studi kasus, 

sedangkan penulis menggunakan survey dan studi kasus. 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan 

penulis adalah semakin besar skala usaha peternakan kambing 

PE maka semakin besar pula tingkat efisiensi dari usaha 

tersebut. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Usaha Peternakan  Kambing PE 

Lokasi penelitian di Desa Jeru, yang merupakan salah 

satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tumpang 

Kabupaten Malang. Desa Jeru terletak 1, 5 km dari Kecamatan 

Tumpang dan 41 km dari Kabupaten Malang. Batas-batas 

Desa Jeru adalah sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan 

dengan Desa Kenongo Kecamatan Jabung, sebelah barat 

berbatasan dengan Desa Wringinsongo Kecamatan Tumpang, 

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Malangsuko 

Kecamatan Tumpang dan sebelah timur berbatasan dengan 

Desa Benjor, Kecamatan Tumpang. 

Data topografi Desa Jeru berada pada ketinggian 597 

m. Curah hujan 1500 mm/th. Topografi atau bentang lahan 

DesaJeru seluruhnya berupa dataran dengan luas lahan 469, 

535 Ha. Potensi sumber daya alam yang paling pokok adalah 

pertanian dengan tebu sebagai hasil pertanian utama. Luas 

tebu di Desa ini mencapai 208 Ha dan dapat menghasilkan 

tebu sebanyak 16.649 ton/tahun. Hasil pertanian palawija 

lainnya adalah kedelai 1 Ha ( 4 ton/th ), kacang panjang 2 Ha ( 

1 ton/th ), kacang hijau 80 Ha ( 2.560 ton/th ), jagung 10 Ha ( 

200 ton/th ) dan ubi kayu 5 Ha ( 180 ton/th ). Selain itu Desa 

Jeru juga memiliki lahan 180 Ha untuk tanaman padi dan 

menghasilkan ( 1.440 ton/th ). 

Kambing merupakan ternak ruminansia kecil yang 

mempunyai peranan yang cukup penting sebagai penyedia 

protein hewani yang berupa daging, karena kambing 

merupakan ternak yang memiliki kemampuan untuk mengolah 
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bahan pakan yang bernilai gizi rendah menjadi bahan makanan 

yang bernilai gizi tinggi. Selain itu pemeliharaannya relatif 

mudah, juga sebagai penghasil kompos dan merupakan 

tabungan keluarga yang sewaktu-waktu dapat dijual. 

Keberadaan ternak ruminansia kecil didorong oleh kenyataan 

bahwa ternak ini hanya memerlukan luasan lahan yang relatif 

sempit, mudah dipasarkan, biaya pemeliharaannya rendah, 

dapat  memanfaatkan hasil sampingan pertanian, dan 

mempunyai adaptasi yang tinggi dengan resiko rendah 

(Hidayat, 2005). 

Kambing Peranakan Ettawah merupakan hasil 

persilangan antara kambing Ettawah dengan kambing Kacang 

yang penampilannya mirip ettawah tetepi lebih kecil. Pada 

jantan bulu bagian atas dan bawah leher, pundak, lebih tebal 

dan agak panjang, sedangkan pada betina hanya bagian paha 

yang lebih panjang. Warna kambing ini bervariasi dari coklat 

sampai hitam. Sebagai kambing pemeliharaan, kambing PE 

memiliki dua kegunaan, yaitu sebagai penghasil susu dan 

daging. Bobot badan hidup kambing PE jantan sekitar 40 kg 

dan PE betina sekitar 35 kg. (Mulyono, 2004) 

Ternak kambing merupakan salah satu jenis ternak 

yang cukup digemari masyarakat, namun skala usahanya 

masih bersifat usaha kecil-kecilan di mana sistem 

pemeliharaan dan perkembangbiakannya masih secara 

tradisional. Kendala-kendala yang dihadapi peternak 

umumnya adalah kurangnya pengetahuan tentang pengenalan 

ciri-ciri bibit kambing yang baik untuk dikembangkan 

sehingga dapat mencapai produksi yang optimal (Garantjang, 

2004).    
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 Untuk meningkatkan usaha ternak kambing yang 

sederhana menjadi usaha bisnis perlu memperhatikan 

prasarana dan sarana usaha, proses produksi, dan pelestarian 

lingkungan. Lokasi dan lahan potensial untuk pengembangan 

usaha. Bibit kambing yang diusahakan diperoleh dari proses 

seleksi rumpun yang mempunyai nilai pemuliaan di atas nilai 

rata-rata. Kandang bersih dan sehat akan memberikan hasil 

yang positif pada ternak yang dipelihara. Salah satu kunci 

keberhasilan budidaya ternak adalah menjaga kesehatan ternak 

kambing. Untuk itu kandang harus terjaga, kualitas pakan 

harus diperhatikan, dan pemberian obat cacing secara berkala 

serta pencegahan terjadinya penyakit scabies (Choliq, 2009) 

 

2.2. Modal 

 Modal secara umum dapat diartikan sebagai barang – 

barang bernilai ekonomi yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan tambahan kekayaan atau untuk meningkatkan 

produksi. Modal digunakan untuk menghasilkan barang – 

barang konsumsi, jasa atau modal baru yang dapat digunakan 

dalam proses produksi. Setiap usaha selalu membutuhkan dana 

untuk membiayai operasi usaha. Dana yang digunakan bisa 

dipenuhi dari pemilik berupa modal sendiri maupun dari pihak 

lain atau hutang. (Sutrisno, 2000). 

 Modal dalam usaha peternakan dibedakan sifatnya 

menjadi dua yaitu: (Munawir, 2011) 

1. Modal tetap yaitu modal yang tidak habis dipakai 

pada satu periode produksi sehingga memerlukan 

perawatan agar berdaya guna dalam jangka waktu 

yang lama. Seperti tanah, ternak, gudang dan 

peralatan. 
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2. Modal tidak tetap yaitu modal yang habis dipakai 

dalam sekali periode produksi seperti pakan, obat 

– obatan, kesehatan, penerangan, uang tunai dan 

piutang bank. 

 

2.3. Biaya Produksi 

Biaya didefinisikan sebagai pengeluaran yang tidak 

dapat dielakkan (unavoidable expenses) dalam melakukan 

suatu kegiatan (Noor, 2008). Menurut Sukirno (2003) biaya 

produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan 

bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan 

barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. 

Fuad (2006), menjelaskan bahwa biaya dalam 

hubungan dengan volume produksi terdiri dari: 

1. Biaya variabel (variabel costs) 

Biaya variabel memiliki karakteristik berikut: 

 Biaya yang berubah total menurut perbandingan yang 

searah dengan perubahan tingkat aktivitas. 

 Biaya satuan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume 

kegiatan (biaya satuan konstan) 

2. Biaya tetap (fixed cost) 

Biaya tetap adalah biaya yang memiliki karkteristik berikut: 

 Totalitasnya tidak berubah (konstan) tanpa memandang 

perubahan tingkat aktivitas. 

 Satuannya (unit cost) akan berbanding terbalik dengan 

perubahan volume keluaran. 
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2.4. Penerimaan 

 Penerimaan hasil usaha ternak kambing terdiri dari 

hewan hidup, daging, susu segar, kulit, dan limbah. Daging 

kambing selain dijual sebagai daging segar juga dapat menjadi 

komoditas perdagangan dalam bentuk daging olahan seperti 

sate, tongseng, dan aneka masakan lain. Susu kambing selain 

di pasarkan dalam bentuk susu segar juga dapat di pasarkan 

dalam bentuk susu bubuk olahan, keju, yogurt, karamel susu, 

dodol susu dan lain sebagainya. Kotoran kambing baik berupa 

air kencing maupun kotoran dapat dijadikan sebagai pupuk 

organik. Sisa-sisa pakan di kandang juga masih dapat 

dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang cukup ekonomis 

selain dapat dijadikan sebagai sumber pakan ikan yang 

kolamnya dekat dengan kandang kambing.(Soerachman, 

2008). 

 Rumus perhitungan penerimaan total menggunakan 

rumus (Noor, 2008) 

Rumus  : TR = Pq x Q 

Keterangan :  

TR = Penerimaan Total dari penjualan kambing, susu, 

kotoran dan kayu (Rp/Th) 

Pq =  Harga satuan kambing, susu, kotoran dan kayu 

(Rp/Unit) 

Q =  Jumlah kambing, susu, kotoran dan kayu (Unit) 

 

2.5. Laba 

Analisis dapat memberikan bantuan untuk mengukur 

keberhasilan usaha dan dapat digunakan untuk mengevaluasi 

usaha tani dalam satu tahun. Laba-rugi diperoleh dengan 

pengurangan antara pendapatan dan semua beban. laba bersih 
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diperoleh jika jumlah pendapatan lebih besar dari pada jumlah 

beben. rugi bersih diderita perusahaan ika jumlah pendapatan 

lebih kecil dibandingkan jumlah beban. (Fuad, 2006) 

Dalam kalkulasi laba, semua pendapatan dan biaya, 

baik berwujud maupun tak berwujud, harus diperhitungkan 

(Sunaryo, 2001). Suastina (2005) menjelaskan bahwa 

pendapatan atau laba kotor diperoleh dari pengurangan antara 

pendapatan usaha ternak dengan pengeluaran tunai. Sementara 

pendapatan usaha bersih adalah selisih antara laba kotor 

dengan pengeluaran tunai tetap.Rumus perhitungan laba 

menggunakan rumus (Sunaryo, 2001) 

Rumus   : π = TR – TC 

Keterangan:  

π = Laba usaha peternakan kambing PE (Rp/Th) 

TR = Penerimaan Total  penjualan kambing, susu, 

kotoran dan kayu (Rp/Th)   

TC = Biaya Total dari usaha kambing PE (Rp/Th) 

 

2.6. Break Event Point (BEP) 

Analisa break even adalah suatu teknik analisa untuk 

mempelajari hubungan biaya tetap, biaya variable, keuntungan 

dan volume kegiatan. Oleh karena analisa tersebut 

mempelajari hubungan antar biaya-keuntungan-volume 

kegiatan, maka analisa tersebut sering disebut pula “Cost-

Profit-Volume analysis” (C.P.V analysis). Dalam perencanaan 

keuntungan, analisa break even merupakan “profit – planning 

approach” yang mendasarkan pada hubungan antara biaya dan 

penghasilan penjualan (Riyanto, 2001). 

Munawir (2002) menjelaskan bahwa titik break event 

atau titik pulang pokok dapat diartikan sebagai suatu keadaan 
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dimana dalam operasinya perusahaan tidak memperoleh laba 

dan tidak menderita rugi (total penghasilan = biaya total). Hal 

tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya 

menggunakan biaya tetap, dan volume penjualan hanya cukup 

untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila 

penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan 

sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. 

Dan sebaliknya akan memperoleh memperoleh keuntungan, 

bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang 

harus di keluarkan. Rumus perhitungan BEP menggunakan 

rumus (Prawirakusumo, 1990) 

BEP (harga)   =  

BEP (hasil) =  

Keterangan:  

Biaya total = Biaya Total dari usaha kambing  

 PE (Rp/Th) 

Hasil  = Jumlah produk kambing PE  

(unit) 

Harga jual = Harga produk kambing PE  

(Rp/unit) 

 

2.8. Rentabilitas 

Munawir (2001) menjelaskan bahhwa rentabilitas 

adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan. Rentabilitas ekonomis mengukur kemampuan 

aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan, 

karena hasil yang ingin diukur, maka dipergunakan laba 
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sebelum bunga dan pajak. Aktiva yang dipergunakan untuk 

mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aktiva 

operasional. 

Rentabilitas dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu: 

 Rentabilitas Ekonomi/ROI. 

Rentabilitas ekonomi dan biasa disebut ROI atau 

earning power adalah ukuran kemampuan perusahaan dengan 

seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan 

laba dan dinyatakan dalam persentase (Riyanto, 2001). 

Sedangkan menurut Munawir (2001) ROI (Return on 

Investment) adalah suatu bentuk rasio profitabilitas yang 

dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan 

dengan keseluruhan dana yang ditanam dalam aktiva yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan. 

Return On Investment =  x 100% 

 

 

 

 Rentabilitas Modal Sendiri/ROE 

Rentabilitas modal sendiri atau sering juga dinamakan 

rentabilitas usaha adalah perbandingan antara jumlah laba 

yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan 

jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain 

pihak. Atau dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa 

rentabilitas modal sendiri adalah kemempuan  suatu 

perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya 

untuk menghasilakan keuntungan. Laba yang diperhitungkan 
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untuk menghitung rentabilitas modal sendiri adalah laba usaha 

setelah dikurangi dengan bunga modal asing dan pajak 

(Riyanto, 2001) 

Return On Equity =  x 100% 

Tjiptoadinegoro (1989) menyatakan bahwa penentuan 

rentabilitas berguna untuk mengetahui hasil modal yang 

diputar dalam satu usaha dalam kurun waktu satu tahun. 

Criteria prosentase rentabilitas usaha adalah sebagai berikut: 

 Rentabilitas 1-25%, termasuk dalam katagori buruk. 

 Rentabilitas 26-50%, termasuk dalam katagori rendah. 

 Rentabilitas 51-75%, termasuk dalam katagori cukup. 

 Rentabilitas 76-100%, termasuk dalam katagori baik. 

 Rentabilitas >100%, termasuk dalam katagori baik 

sekali. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi  dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilakukan di Desa Jeru, Kecamatan 

Tumpang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbanganDesaJeru merupakan salah 

satu sentra peternakan Kambing Ettawah di 

KabupatenMalang. Waktu penelitian akan dilakukan pada 

tanggal 26 Juli – 2 Agustus 2012. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

survey.Survey adalah pengamatan mendalam untuk 

mendapatkan keterangan yang baik terhadap suatu persoalan 

tertentu di dalam lokasi tertentu (Daniel, 2002). 

Obyek penelitian adalah kelompok ternak “ BROMO 

“ di Desa Jeru Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. 

Kelompok ternak „ BROMO “ terdiri dari 30 peternak 

kambing PE. Alasan pemilihan obyek penelitian ini adalah 

kelompok ternak “ BROMO “ merupakan salah satu kelompok 

ternak kambing PE yang berada di Kecamatan Tumpang.  

Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan 2 

metode yaitu dengan purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel secara sengaja untuk kepentingan penelitian dan 

snowballs sampling yaitu penentuan sampel berikutnya di 

peroleh dari informasi sebelumnya. Proses pengambilan data 

dilakukan kepada 30 peternak yang ada di kelompok ternak “ 

BROMO “. 
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Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 

menggunakan kuisioner yang terstruktur sebagai alat 

pengumpul data. Wawancara adalah metode pengumpulan 

data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan 

sistematik, yang berlandaskan kepada tujuan penelitian.Data 

yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung pada 

obyek penelitian dan wawancara langsung dengan petani 

ternak dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan 

terlebih dahulu, sedangkan data sekunder diperoleh dari kantor 

Desa Jeru dan kelompok tani di 

DesaJeruKecamatanTumpangKabupaten Malang.  

Penentuan responden dilakukan dengan tahapan 

berikut. 

 
Tahap I : Desa Jeru ditetapkan secara sengaja sebagai Desa 

penelitian dengan pertimbangan Desa Jeru merupakan 

salah satu sentra peternakan kambing PE di Kabupaten 

Malang dan memiliki jumlah peternak yang  sebanyak 

30 peternak yang tergabung dalam kelompok ternak “ 

BROMO “.  
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Tahap II : Penentuan jumlah responden diambil dari 

keseluruhan jumlah responden yang ada pada kelompok 

ternak “ BROMO “ yang berjumlah 30 peternak. 

Tahap III : Pemilihan sampel dilakukan secara purposive 

sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan tujuan 

penelitian. Pertimbangan yang dilakukan adalah: 

1. Mengusahakan (memiliki atau bagi hasil) 

ternak kambing PE minimal satu ekor induk 

atau mengusahakan penggemukan. 

2. Memiliki pengalaman dalam beternak 

kambing PE. 

Responden dibagi menjadi 2 skala usaha berdasarkan 

jumlah ternak yang dimiliki. Penentuan batas distribusi dengan 

panjang kelas yang sama, yaitu dengan menentukan rentang 

dimana data terbesar dikurangi data terkecil kemudian dibagi 

dengan jumlah kelas yang diinginkan atau dapat dirumuskan 

sebagai berikut (Sudjana, 2003) 

 Kelas interval =   

Perhitungan panjang kelas pada responden di Desa Jeru adalah 

sebagai berikut: 

 Kelas interval =   

Keterangan : 1,6 = jumlah kepemilikan ternak  

 tertinggi 

  0,6 = jumlah kepemilikan ternak  

 terendah 

2 = jumlah kelas (strata), penentuan  

 kelas diambil secara sengaja 
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Berdasarkan perhitungan panjang kelas, maka responden 

dibagi menjadi 3 strata berdasarkan jumlah ternak yang 

dimiliki, yaitu: 

Strata 1 = kepemilikan antara 0,6-1,0 ST (17 peternak) 

Strata 2 = kepemilikan antara 1,1-1,6 ST (13 peternak) 

 

3.3. Analisa Data 

 Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan 

analisa deskriptif, dengan menggunakan rumus ekonomi 

sesuai dengan tujuan penelitian yaitu dengan membaca tabel-

tabel atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan 

uraian dan penafsiran (Marzuki, 1983). Rumus-rumus yang 

digunakan antara lain: 

3.3.1. BiayaTotal 

Perhitungan biaya total menggunakan rumus :  

(Noor, 2008) 

Rumus   : TC = FC + VC 

Keterangan :  

TC = Biaya Total dari usaha kambing PE     

(Rp/Th) 

 FC = Biaya Tetap dari usaha kambing PE  

(Rp/Th) 

 VC = Biaya Variabel dari usaha kambing PE  

(Rp/Th) 
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3.3.2. Penerimaan Total 

Perhitungan penerimaan total menggunakan rumus :  

(Noor, 2008) 

Rumus  : TR = Pq x Q 

Keterangan :  

 

TR  = Penerimaan Total dari penjualan  

 kambing, susu, kotoran dan kayu    

 (Rp/Th) 

Pq = Harga satuan kambing, susu, kotoran   

 dan kayu (Rp/Unit) 

Q = Jumlah kambing, susu, kotoran dan  

 kayu (Unit) 

3.3.3. Laba 

Perhitungan laba menggunakan rumus :  

(Sunaryo, 2001) 

Rumus   : π = TR – TC 

Keterangan:  

π = Laba usaha peternakan kambing PE  

(Rp/Th) 

TR = Penerimaan Total  penjualan kambing,  

 susu, kotoran dan kayu (Rp/Th) 

TC = Biaya Total dari usaha kambing PE  

 (Rp/Th) 

3.3.4. Penyusutan 

Perhitungan penyusutan dengan menggunakan 

Metode Garis Lurus (Straighht Line Method), yaitu sebagai 

berikut (Suastina, 2005) 
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Rumus   : D =  

Keterangan  : D = Penyusutan (Rp/Th) 

     Haw = Nilai Awal Investasi (Rp) 

     Hak = Nilai Akhir Residu (Rp) 

     Wp = Umur Ekonomis (Tahun) 

 

3.3.5. BEP 

Perhitungan BEP menggunakan rumus : 

(Prawirakusumo, 1990) 

BEP (harga)   =  

BEP (hasil) =  

Keterangan:  

Biaya total  = Biaya Total dari usaha kambing  

 PE (Rp/Th) 

Hasil  = Jumlah produk kambing PE  

 (unit) 

Harga jual = Harga produk kambing PE  

 (Rp/unit) 

 

3.3.6. Rentabilitas 

Peritungan rentabilitas dalam  menggunakan rumus  

(Riyanto, 2001) 

a) Rentabilitas ekonomi 

ROI =  x 100% 
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b) Rentabilitas modal sendiri  

ROE =  x 100% 

Keterangan:   

Laba (EBIT) = Selisih antara penerimaan  

 dengan biaya (Rp) 

 Total Modal = Semua modal yang terdapat  

 dalam usaha (Rp) 

Laba bersih (EAT) = Laba dikurangi pajak dan  

  bunga modal (Rp) 

 Modal sendiri  = Modal yang berasal dari pemilik  

 

3.4. Batasan istilah 

1. Penyusutan adalah penurunan nilai suatu barang 

karena digunakan untuk memproduksi susu yang 

pengukurannya dilakukan dalam satuan Rp, misal 

penyusutan kandang, penyusutan ternak dll. 

2. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh 

peternak untuk menghasilkan produk asal ternak 

kambing PE yang terdiri dari biaya tetap (fixed cost) 

dan biaya tidak tetap (variable cost) yang 

pengukurannya dalam satuan Rp. 

3. Produksi adalah hasil susu dari usaha ternak kambing 

PE baik yang dijual maupun dikonsumsi sendiri, yang 

terdiri dari kambing, susu kambing yang diperah, 

kotoran kambing dan kayu yang berasal dari sisa 

pakan. 

4. Penerimaan adalah hasil kali antara harga 

satuancempe, kambing afkir, pupuk dan susu yang 

dihasilkan dengan jumlah cempe, kambing afkir, 
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pupuk dan susu yang pengukurannya dengan satuan 

Rp. 

5. Laba adalah pengurangan total penerimaan yang 

berasal dari penjualan susu ternak kambing PE dengan 

total biaya produksi yang diukur dengan satuan Rp. 

6. Laba kotor adalah laba yang diperoleh dari selisih 

antara penjualan dengan harga pokok produksi yang 

pengukurannya dalam satuan persen. 

7. Laba bersih adalah laba yang diperoleh dari laba 

operasi dikurangi beban bunga dan pajak yang 

pengukurannya dalam satuan Rp. 

8. BEP adalah keadaan dimana usaha peternakan 

kambing PE tidak mengalami keuntungan dan juga 

tidak mengalami kerugian atauπ = 0. 

9. BEP harga adalah harga jual produk asal kambing PE 

agar peternakan tidak mendapatkan keuntungan 

ataupun kerugian yang perhitungannya dilakukan 

dalam satuan Rp. 

10. BEP hasil adalah banyaknya produk asal kambing PE 

yang harus dihasilkan agar peternakan tidak 

mendapatkan keuntungan ataupun kerugian yang 

perhitungannya dilakukan dalam satuan unit produk. 

11. Rentabilitas adalah cara untuk mengukur efisiensi 

usaha dengan jalan membandingkan laba yang 

dihasilkan oleh usaha peternakan dengan modal yang 

ditanamkan. 

12. Rentabilitas usaha adalah ukuran kemampuan 

perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja 

didalamnya untuk menghasilkan laba dan dinyatakan 

dalam persentase. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk yang 

cukup besar tersebut maka dibutuhkan suatu tata guna wilayah 

yang terencana dan terarah, hal ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan perkembangan pembangunan Desa yang 

bersangkutan. Gambaran secara umum kondisi pemanfaatan 

lahan di Desa Jeru dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Distribusi Luas Wilayah dan Tata Guna  

 Lahan di Desa Jeru 

No Penggunaan Luas (ha)/% 

1 Pemukiman 52, 586 

2 Ladang/Tegalan 247, 958 

3 Pertanian Sawah 127, 288 

4 Bangunan (Perkantoran, Sekolah) 1, 781 

5 Hutan 25, 0 

6 Rekreasi dan Olahraga 9, 912 

7 Perikanan Darat 0, 015 

8 Lain – lain 2, 01 

 Jumlah 469, 535 

Sumber: Data sekunder diolah (2011) 

Distribusi luas wilayah dan tata guna lahan di Desa 

Jeru sebagaimana digambarkan pada Tabel 1 menunjukkan 

bahwa 52, 586 Ha lahan di Desa Jeru dimanfaatkan untuk 

pemukiman, 247, 958 Ha dimanfaatkan untuk ladang/tegalan, 

127, 288 Ha dimanfaatkan untuk pertanian sawah. Sedangkan 

sisanya dimanfaatkan untuk bangunan (perkantoran dan 

sekolah) seluas 1, 781 Ha, hutan seluas 25, 0 Ha, tempat 
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rekreasi dan olahraga seluas 9, 912 Ha, perikanan darat 0, 015 

Ha dan lain – lain seluas 2, 01 Ha. 

Wilayah pedesaan memang tidak dapat dilepaskan 

dari sektor pertanian. Wisadirana (2004) menjelaskan bahwa 

masyarakat desa pada umumnya dalam upaya untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya memeiliki 

mata pencaharian di bidang usaha pertanian, baik sebagai 

petani pemilik, petani penggarap  maupun sebagai buruh tani 

dengan usaha sampingan memelihara ternak atau beternak, 

baik ternak sapi potong, sapi perah, kambing dan domba serta 

ayam. Melekatnya sektor pertanian dengan lingkungan 

kehidupan di pedesaan juga tercermin dari struktur mata 

pencaharian penduduk di Desa Jeru seperti yang dapat dilihat 

pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Struktur Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Petani 2043 84,21 

2 
Pekerja disektor 

Jasa/Perdagangan 
252 10,39 

3 Pekerja disektor Industri 131 5,40 

 Jumlah  2426 100 

Sumber: Data sekunder diolah (2011) 

Kondisi alam Desa Jeru tergolong daerah 

pegunungan, menjadikan Desa Jeru dan sekitarnya sebagai 

lahan pertanian, kemudian menjadikan pekerjaan tani ini yang 

paling dominan, yaitu sebesar 892 orang atau sebesar 91,86 % 

sebagai petani dari total jenis pekerjaan, seperti yang 

ditunjukkan dalam Tabel 2. Menurut Anonymous (2007) 

sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari 
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pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian 

merupakan pekerjaan sambilan yang biasanya sebagai pengisi 

waktu luang. Ditambahkan Torado (2000) penduduk di 

daerah-daerah pedesaan memiliki mata pencaharian pokok di 

bidang bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang 

erat berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional tersebut. 

Kualitas angkatan kerja di Desa Jeru sangat 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Adapun struktur 

penduduk berdasarkan jenis pendidikannya di Desa Jeru dapat 

dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Struktur Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

No. Keterangan 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase(

%) 

1 Tidak tamat SD/sederajat 1.245 21,34 

2 Tamat SD/sederajat 1.999 34,26 

3 Tamat SLTP/sederajat 1.130 19,36 

4 Tamat SLTA/sederajat 1.300 22,28 

5 Tamat S-1 160 2,76 

 Jumlah 5.834 100 

Sumber: Data sekunder diolah (2011) 

Tabel 3 menunjukkan bahwa masyarakat di Desa 

Jeru dilihat dari tingkat pendidikannya didominasi oleh lulusan 

SD/sederajat, yaitu sebanyak 1.999 orang atau sebesar 34,26 

% dari jumlah penduduk Desa Jeru secara keseluruhan. 

Rendahnya tingkat pendidikan ini disebabkan karena kurang 

tersedianya sekolah formal, sehingga masyarakat sulit untuk 

mengenyam pendidikan. Sampai dengan tahun 2011, di Desa 

Jeru masih belum terdapat sekolah tingkat SMA. Adapun 

prasarana pendidikan formal di Desa Jeru dapat dilihat pada 

Tabel 4 berikut. 
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Tabel 4. Prasarana Pendidikan Formal 

 

No Jenis Prasarana Jumlah 

1 Universitas/Sekolah Tinggi - 

2 Taman Kanak – kanak (TK) 3 

3 SLTP/Sederajat 1 

4 SLTA/Sederajat - 

5 SD/Sederajat 3 

6 PAUD 1 

 Total 8 

Sumber: Data sekunder diolah (2011) 

Masyarakat di Desa Jeru selain berusaha di bidang 

pertanian juga berusaha di bidang peternakan. Sebab, 

Kambing merupakan kawan baik petani dalam rangka 

pengolahan tanah pertanian. Adapun rincian ternak yang 

dipelihara oleh masyarakat peternak di Desa Jeru ditunjukkan 

pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Potensi Ternak di Desa Jeru 

No. Jenis Ternak 
Jumlah Ternak 

(Ekor) 

1 Kuda 12 

2 Sapi Potong 40 

3 Ayam Ras 10.115 

4 Ayam Buras 3.000 

5 Kambing 385 

6 Entog 69 

8 Itik 75 

Sumber: Data sekunder diolah (2011) 
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4.1.1. Keadaan Umum Usaha Peternakan  

 Keadaan peternakan kambing PE yang dijalankan 

kelompok ternak “BROMO” di Desa Jeru umumnya 

merupakan pekerjaan sampingan, dengan bertani sebagai 

pekerjaan utama. Peternak melakukan kegiatan bercocok 

tanam dilahan kebun sendiri, kemudian pada saat pulang 

mereka membawa hijauan yang akan dijadikan pakan bagi 

ternak kambing mereka. 

 Sistem pemeliharaan kambing PE di Desa Jeru terdiri 

dari tiga sistem pemeliharaan, yaitu 1) Penggemukan 2) 

Pembibitan dan 3) Pembibitan-produksi susu. Pada sistem 

penggemukan umumnya dilakukan pada kambing jantan, 

sedangkan pada sistem pembibitan dilakukan pada ternak 

betina sebagai indukan dan juga terdapat seekor ternak jantan 

sebagai pejantan (pemacek), sedangkan untuk sistem 

pemeliharaan pembibitan-produksi susu dilakukan dengan 

adanya induk yang sedang dalam masa laktasi dan diperah 

oleh pemiliknya. Jumlah kepemilikan ternak pada strata I dan 

strata II dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Karakteristik usaha kambing PE 

 

St Jantan Betina  AU 
Cempe Dara Dewasa Cempe Dara Dewasa Laktasi 

I 

II 

4 

3 

5 

4 

22 

23 

6 

3 

5 

4 

66 

89 

61 

79 

0,8 

1,3 

Bangunan kandang terletak yang terletak di 

peternakan kambing PE di kelompok ternak “BROMO” dekat 

dengan rumah pemiliknya, umumnya terletak dibelakang atau 

samping rumah. Bangunan kandang terbuat dari kayu dan 
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bambu untuk tiang, dinding dan lantainya, serta genting atau 

asbes sebagai atapnya. Tipe kandang yang umumnya 

digunakan adalah kandang panggung. Mulyono (2002) 

menjelaskan bahwa kandang yang kontruksinya dibuat 

panggung atau dibawah lantai kandang terdapat kolong untuk 

menampung kotoran. Adanya kolong ini dapat menghindari 

kebecekan, menghindari kontak dengan tanah yang mungkin 

dapat tercemar penyakit, dan memungkinkan ventilasi 

kandang yang lebih baik. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah peternak di 

Desa Jeru yang mengusahakan ternak kambing PE minimal 1 

ekor betina dewasa atau mengusahakan penggemukan. 

Pengambilan data dari responden sebanyak 30 orang sebagai 

data primer yang dapat dijadikan informasi mengenai identitas 

peternak serta keadaan usahanya, yaitu data jenis kelamin, 

status, umur, tingkat pendidikan, pengalaman beternak, 

sumber modal dan jumlah anggota keluarga. 
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4.2.1. Jenis Kelamin  

Data jenis kelamin responden dapat dilihat pada 

gambar 2 di bawah ini.  

94.00% 100.00% 

6% 0% 
0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

Strata 1 Strata 2

Laki - laki Perempuan

 
Gambar 2. Jenis kelamin responden 

Gambar 2 menunjukkan bahwa pada strata I jumlah 

responden laki – laki berjumlah  16 orang (94%) dan 

perempuan sebanyak 1 orang (6%), sedangkan pada strata II 

responden keseluruhan berjenis kelamin laki – laki. Data ini 

mengindikasikan bahwa urusan pemeliharaan peternakan 

dikelola sebagian besar oleh laki-laki, namun pada praktiknya 

kaum wanita juga turut berpartisipasi dalam pengelolaan 

ternak kambing. Hal ini sesuai dengan pendapat Marbun 

(2009) yang menyatakan bahwa keaktifan seluruh anggota 

keluarga, baik bapak, ibu dan anak dalam pengelolaan usaha 

peternakan kambing adalah seragam, yaitu seluruhnya atau 

sebagian besar turut berpartisipasi mengelola usaha peternakan 

kambing. 
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4.2.2. Status 

 Data status responden dapat dilihat pada gambar 3 

dibawah ini. 

82.00% 
100.00% 

18% 
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0.00%
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100.00%

150.00%

Strata 1 Strata 2

Menikah Duda/Janda

Gambar 3. Status responden 

 Gambar 3 menunjukkan bahwaresponden dari strata I 

yang telah menikah berjumlah 14 orang (82%)dan duda/janda 

sebanyak 3 orang (18%), sedangkan pada strata II responden 

yang telah menikah berjumlah 13 orang (100%). Maryani 

(2006) Menyatakan bahwa karyawan yang telah menikah lebih 

disiplin dibandingkan dengan pegawai yang belum menikah. 

Perkawinan dapat berpengaruh terhadap perilaku seseorang 

dalam kehidupan, baik berpengaruh secara positif maupun 

negatif, dapat berpengaruh positif apabila individu tersebut 

memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menghidupi 

dan membiayai keluarga, namun dapat berpengaruh negative 

apabila kondisi keluarga yang kurang harmonis dan adanya 

anggota keluarga yang sering sakit. 
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4.2.3. Tingkat Umur  

Komposisi penduduk menurut usia dapat di 

klasifikasikan atas usia produktif dan usia non-produktif. Usia 

non-produktif  adalah penduduk yang berusia 0-15 th dan 65 

th ke atas. Sedangkan usia produktif adalah penduduk yang 

berusia 15-64 th (Supriatna, 2005).Data tingkat umur dapat 

dilihat pada gambar 4 dibawah ini. 

88.00% 
100.00% 

12% 
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15 - 64 th >64 th

Gambar 4. Umur Responden 

Gambar 4 menunjukkan bahwa pada strata I 

responden yang berada dalam usia produktif (15-64 tahun) 

berjumlah 15 orang (88%) dan usia >64 th berjumlah 2 orang 

(12%), sedangkan pada strata II keseluruhan responden berada 

dalam usia produktif. Rataan umur peternak yang tergolong 

produktif ini merupakan suatu keuntungan karena pada usia 

produktif seorang peternak dapat menggunakan seluruh 

kemampuan yang dimilikinya untuk mengasilkan produk yang 

baik dalam jumlah yang banyak, sehingga tingkat pendapatan 
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yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 

usia non-produktif. 

4.2.4. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu modal yang harus 

dimiliki oleh peternak dalam menjalankan kegiatan usaha. 

Tingkat pendidikan berhubungan dengan kemampuan untuk 

menerima teknologi baru yang akan berguna bagi peningkatan 

produktivitas usaha pertanian maupun peternakannya. Data 

tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini. 

64.70% 
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Gambar 5. Tingkat pendidikan responden 

Gambar 5 menunjukkan bahwa pada strata I mayoritas 

responden menempuh pendidikan formal sampai tamat SD, 

yaitu sebanyak 11 orang (64,7%), SMP 2 orang (11,8%) dan 

SMA 4 orang (23,6%). Sedangkan pada strata II mayoritas 

responden menempuh pendidikan formal sampai SD dan 

SMA, yaitu sebanyak 6 orang (46,1%) dan 5 orang (38,5%), 

SMP dan S1 masing – masing sebanyak 1 orang (7,7%). Hal 

tersebut dapat dimaklumi karena menurut data yang ada saaat 
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ini di Desa Jeru masih kurang adanya sekolah formal pada 

tingkat SMA. 

4.2.5. Pengalaman Beternak  

Lama usaha beternak berkaitan dengan tingkat 

pengalaman yang diperoleh peternak dalam melakukan suatu 

usaha peternakan. Semakin lama usaha peternakan, berarti 

petani atau peternak akan semakin berpengalaman 

(Prawirokusumo, 1990).Data pengalaman beternak dapat 

dilihat pada gambar 6 dibawah ini. 
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Gambar 6. Pengalaman beternak 

Gambar 6 menunjukkan bahwa responden pada strata 

I dan strata II memiliki pengalaman beternak yang beragam, 

yaitu  pada strata I lama beternak 0 – 5 th sebanyak 5orang 

(29.4%), 6 – 10 th sebanyak 8 orang (47%)dan 11 – 15 

sebanyak 4 orang (23,5%). Pada strata II lama beternak 0 – 5 

th sebanyak 4orang (30,8%), 6 – 10 th sebanyak 3 orang 

(23,1%)dan 11 – 15 sebanyak 6 orang (46,1%). Hasil ini 

menunjukkan bahwa usaha ternak Kambing PE telah cukup 
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lama berkembang di DesaJeru sehingga peternak memiliki 

cukup pengalaman dalam mengelola usaha ternaknya.  

 

4.2.6. Sumber Modal 

 Sumber Modal usaha ternak kambing dapat berasal 

dari modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri pada 

dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan 

dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk jangka waktu 

yang tidak tertentu lamanya. Sementara modal asing adalah 

modal yang berasal dari luar perusahaan, dan bagi perusahaan 

yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada 

saatnya harus dibayar kembali (Riyanto, 2002). Modal asing 

dalam usaha peternakan kambing biasanya dikenal dengan 

nama pola gaduhan. Pola gaduhan yang umum adalah 

memeliharakan kambing betina kepada orang lain dan 

membagi anakan yang dihasilkan dengan kesepakatan yang 

telah dilakukan di awal pemeliharaan. 

58.90% 

41.10% 
46% 

54% 

0.00%
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60.00%

80.00%

Strata 1 Strata 2
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Gambar 7. Sumber Modal responden 
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Gambar 7 menunjukkan bahwa peternak  pada strata 1 

lebih banyak menggunakan  modal sendiri dari pada 

menggunakan modal campuran yaitu (58.90% : 46%). 

Sedangkan pada strata 2, para peternak lebih banyak 

menggunakan modal campuran dari pada modal sendiri yaitu 

(54% : 41.1%). Menurut Sasongko (2006) bantuan dalam 

bentuk gaduhan atau kadasan cukup efektif didalam 

meningkatkan skala usaha bagi petani-peternak kecil, sehingga 

mereka dapat meningkatkan produktivitas ternaknya. 

 

4.2.7. Anggota Rumah Tangga 

Jumlah anggota keluarga akan berpengaruh pada 

jumlah jiwa yang akan ditanggung dalam keluarga. Data yang 

diperoleh menunjukkan karakteristik yang beraneka ragam 

pada jumlah anggota keluarga dari responden tiap rumah 

tangga peternak. 
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Gambar 8. Jumlah anggota keluarga 
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Gambar 8 menunjukkan bahwa anggota rumah tangga 

yang dominan berjumlah sebanyak 3 – 5 orang baik pada 

strata I maupun strata II, yaitu pada strata I sebanyak 12 

responden (70.6%)dan strata II sebanyak 9 orang (69,2%) dari 

total responden dari masing – masing  strata. Hasil ini 

memberikan gambaran beban yang harus dipenuhi sebagai 

pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Todaro (2000) 

menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota rumah 

tangga yang tidak produktif (kurang dari 15 tahun atau di atas 

64 tahun), maka beban atau tanggungan ekonomis yang harus 

ditanggung oleh angkatan kerja produktif akan semakin besar 

pula. Kondisi ini akan berpengaruh pada pengalokasian 

pendapatan rumah tangga yang akan banyak terserap untuk 

kebutuhan konsumtif dan pembentukan modal akan menjadi 

kurang produktif. 

 

4.3. Hubungan Antara Karakteristik Responden 

Terhadap Analisis Usaha Ternak Kambing PE 

Lokasi pegamatan dalam analisis usaha ternak 

kambing PE dilakuka di Desa Jeru Kecamatan Tumpang yang 

memiliki potensi dalam usaha ternak kambing PE. Dilihat dari 

jenis kelamin, pada kedua strata mayoritas berjenis kelamin 

laki – laki. Hal ini menunjukkan bahwa urusan pemeliharaan 

peternakan dikelola sebagian besar oleh laki – laki. Tingkat 

Umur berkaitan dengan kemampuan fisik dan berfikir terhadap 

tingkat adopsi dan inovasi peternak. Umur merupakan salah 

satu variabel yang menentukan didalam melakukan salah satu 

usaha. Umur berkaitan erat dengan kemampuan fisik dan daya 

pikir peternak. Menurut Mantra (2000), umur produktif 

berkisar antara umur lebih dari 15 tahun dan kurang dari 64 



39 

 

tahun.Tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai indikator 

awal untuk mengetahui tingkat kemampuan peternak dalam 

menerima suatu informasi, serta kemampuan peternak dalam 

menerima dan mengelola usaha peternakannya. 

Pengalaman beternak yang diperoleh seseorang akan 

memberikan pengaruh terhadap perilakunya yang meliputi 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Pengalaman akan 

mempengaruhi pemahaman peternak dalam upaya perbaikan 

manajemen didalam upayanya menunjang manajemen usaha 

peternakan yang digeluti. Slamet (2007).Semakin lama 

beternak diharapkan pengetahuan yang didapat semakin 

banyak sehingga ketrampilan dalam menjalankan usaha 

peternakan semakin meningkat. 

 

4.4. Modal Usaha 

Modal terbagi atas modal tetap dan modal kerja. 

Modal tetap adalah modalyang tidak habis dalam satu periode 

produksi, mengalami lama perputaran dalamjangka panjang 

(lebih dari satu tahun), sedangkan modal kerja adalah modal 

yanghabis atau dianggap habis dalam satu periode produksi 

(Hernanto 1996). Modal yang digunakandalam usaha 

peternakan kambing rakyat di Desa Jeruadalah modal sendiri 

dan modal luar. Modal luar berasal dari pola gaduhan dari 

peternak sekitar. Rincian penggunaan modal pada usaha 

peternakan kambing PE rakyat di Desa Jeru dapat dilihat pada 

Tabel 7 berikut. 
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Tabel 7. Modal usaha pada peternakan kambing PE di Desa 

Jeru 

 

 
Tabel 7 menunjukkan bahwa modal yang dibutuhkan 

dalam pengelolaan usaha peternakan kambingPE pada setiap 

strata berbeda – beda. Strata II membutukan modal yang lebih 

besar daripadastrata I. Perbedaan ini terjadi karena pada strata 

II mengusahakan ternak kambingPE dengan jumlah yang lebih 

besar, yaitu rata – rata sebanyak 1,3 ST dibandingkan dengan 

strata I yang mengusahakan ternak kambingPE dengan jumlah 

penguasaan sebanyak0,8 ST. Semakin banyak penguasaan 

ternak, maka akan dibutuhkan modal yang lebih besar untuk 

pembuatan kandang, tanah, dan pakan.  

Jika modal yang diinvestasikan pada usaha ternak 

kambing pada tiap strata dibagi per-satuan ternak, maka 

didapat besarnya modal tetap untuk strata I dan strata II 

semakin naik. Kenaikan modal tetap ini menunjukkan bahwa 
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semakin banyak ternak yang dipelihara maka modal tetap yang 

digunakan semakin mahal. 

Perhitungan biaya produksi merupakan hal yang 

sangat penting untuk mengetahui besarnya laba dari usaha 

yang dilakukan. Tabel 7, memperlihatkan struktur biaya 

produksi yang dikeluarkan oleh kelompok ternak BROMO 

strata I dan strata II. Walaupun biaya penyusutan untuk 

kandang, ternak, peralatan dan kendaraan dimasukkan dalam 

perhitungan pengeluaran, ternyata biaya pakan ternak masih 

menempati urutan biaya terbanyak yaitu strata I (22,4%) dan 

strata II (24,9%), hal ini sesuai dengan pendapat 

(Hernanto,1996) yang menyatakan biaya produksi adalah 

sejumlah biaya yang dikeluarkan peternak untuk kegiatan 

usaha produksi, dalam penelitian ini digunakan perhitungan 

biaya produksi yang diperhitunhkan, sehingga disamping 

biaya tunai juga dihitung biaya non tunai seperti biaya 

penyusutan. Selanjutnya kelompok ternak BROMO 

mengeluarkan biaya terbanyak secara berurutan dalam 

persentase, pada strata I  tenaga kerja (8,6%), penyusutan 

ternak (5,1%) dan pada strata II tenaga kerja (8,3%), 

penyusutan ternak (5,8%). 

Dalam perhitungan per satuan ternak (ST) biaya 

produksi yang harus dikeluarkan kelompok ternak BROMO 

pada strata I yaitu, (Rp. 11.413.455.9/th) dan (Rp. 31.704/hr), 

lebih banyak dibandingkan dengan biaya produksi kelompok 

ternak BROMO pada strata II yaitu, (Rp. 10.508.520.8/th) dan 

(Rp. 29.190.3/hr). 
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4.5. Analisis Kelayakan Usaha Kambing PE  

4.5.1. Rugi Laba Usaha Ternak Kambing PE 

Laba merupakan selisih antara penerimaan dengan 

biaya produksi. Penerimaan dari penjualan produk berupa susu 

segar, kambing, kotoran yang dihasilkan pada strata I dan 

strata II meningkat sesuai dengan jumlah produk yang 

dihasilkan oleh ternak kambing yang dipelihara. Uraian 

pendapatan laba rugi usaha ternak kambing PE dapat dilihat 

pada tabel 8. 

Tabel 8. Laporan Rugi Laba Usaha Ternak Kambing PE 

 

Sumber: Data primer diolah (2011) 

*) Satuan Ternak = 7 ekor kambing dewasa 

Penerimaan usaha ternak kambing PE dalam setahun 

pada strata I didapat hasil Rp. 20.122.058,9 dan strata II Rp. 

21.543.905,3, sedangkan modal kerja yang dikeluarkan pada 

usaha ternak kambing PE dalam setahun pada strata I yaitu Rp. 

9.130.764,7 dan strata II Rp. 13.661.077. Laba yang didapat 

setelah jumlah penerimaan dikurangi jumlah modal kerja pada 

strata II lebih besar dari strata I yaitu Rp. 11.035.384,5 dan 

Rp. 8.708.603 
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4.5.2. Analisis Break Even Point (BEP) 

Metode titik pulang pokok (break even point) 

menunjukkan bahwa jumlah produksi susu yang harus 

dihasilkan pada usaha kambing peranakan Etawah dengan 

tujuan menghasilkan susu agar tidak mengalami kerugian 

namun belum menguntungkan pada strata I yaitu sebanyak 

365.2 L dan strata II sebanyak 546.4 L. Nilai break even 

tersebut diperoleh melalui jumlah biaya produksi yang telah 

dikeluarkan dibagi dengan harga susu kambing. Jumlah biaya 

yang dikeluarkan pada strata I yaitu Rp.21.206,7 dan strata II 

Rp. 11.528,8sementara itu harga susu yang digunakan pada 

perhitungan analisis ini yaitu strata I Rp. 31.250 dan strata II 

Rp. 19.230,8. Nilai BEP dapat dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9. Nilai BEP Usaha Ternak Kambing PE 

 

 
Sumber: Data primer diolah (2011) 

Analisa BEP berguna sebagai patokan bagi peternak 

dalam berusaha untuk mengetahui pada jumlah penerimaan 

berapa usaha yang dijalankan tidak mendapat laba dan juga 

tidak mendapat rugi. Peternak dapat mengupayakan 

semaksimal mungkin usahanya memenuhi target tersebut 
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dengan mengetahui BEP, baik dalam peningkatan jumlah 

maupun penerimaan. BEP yang dihitung adalah BEP atas 

dasar harga dalam Rp dan BEP atas dasar unit (satuan ternak). 

BEP merupakan sebagai suatu keadaan dimana dalam operasi 

perusahaantidak memperoleh laba dan tidak mederita kerugian 

atau dengan kata lain totalpenerimaan sama dengan total biaya 

(Munawir, 2002). 

4.5.3.Rentabilitas  

 Perhitungan nilai rentabilitas dimaksudkan untuk 

menggolongkan apakah usaha ternak tersebut dapat 

menghasilkan laba dari modal yang ditanam termasuk kategori 

buruk, rendah, cukup, baik atau baik sekali. Nilai rentabilitas 

usaha peternakan kambing PE di Desa Jeru strata I yaitu 

33,4% dan strata II 47,5%. Hal ini menunjukkan bahwa usaha 

pada strata II lebih baik dibanding strata I walaupun di lihat 

dari nilai rentailitas masih dalem kategori rendah karena 

<50%.Bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya nilai 

rentabilitas di Desa Jeru lebih baik daripada di Desa 

Argoyuwono yang hanya mencapai <22% nilai rentabilitas 

ekonominya. Nilai rentabilitas ekonomi Usaha Ternak 

Kambing PE dapat dilihat pada table 10. 
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Tabel 10. Nilai Rentabilitas Ekonomi Usaha Ternak Kambing 

PE 

 
Sumber: Data primer diolah (2011) 

Rentabilitas merupakan bentuk kemampuan dari suatu 

perusahaan dalam hal menghasilkan laba dalam periode 

tertentu. Rentabilitas dari suatu perusahaan diukur dengan 

kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan 

aktivanya secara produktif, dengan demikian dari suatu 

perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara 

laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva 

atau jumlah modal perusahaan tersebut. 

Tjiptoadinegoro (1989) menyatakan bahwa penentuan 

rentabilitas berguna untuk mengetahui hasil modal yang 

diputar dalam suatu usaha dalam kurun waktu satu tahun. 

Kriteria prosentase rentabilitas usaha adalah sebagai berikut :  

1. Rentabilitas 26-50% termasuk dalam kategori 

rendah 

2. Rentabilitas 51-75% termasuk dalam kategori 

cukup 

3. Rentabilitas 76-100% termasuk dalam kategori 

baik  

4. Rentabilitas > 100% termasuk dalam kategori baik 

sekali  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis usaha 

pada usahapeternakan kambing PE di Desa Jeru selama 1 

tahun dapatdisimpulkan sebagai berikut: 

1. Laba bersih yang didapat pada strata I adalah (Rp. 

8.708.603) dan strata II (Rp11.035.384,5).  

2. Hasil analisis BEP menunjukkan jumlah produksi susu 

yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami 

kerugian yaitu pada saat kelompok ternak BROMO 

strata I menghasilkan susu sebanyak 365.2 L atau 

harga susu Rp. 21.206,7/L dan strata II menghasilkan 

susu sebanyak 546.4 L atau harga susu Rp. 11.528,8/L 

3. Nilai rentabilitas usaha peternakan kambing PE di 

Desa Jeru strata I yaitu 33,4% dan strata II 47,5%. Hal 

ini menunjukkan bahwa usaha pada strata II lebih baik 

dibanding strata I walaupun di lihat dari nilai 

rentailitas masih dalem kategori rendah karena <50%. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis usaha 

pada usahapeternakan kambing PE di Desa Jeru saran yang 

bias diberikan yaitu: 

1. Memelihara anak kaming betina yang dilahirkan, 

sehingga meningkatkan produksi susu yang dihasilkan 
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2. Menjual seagian anaka kambing jantan, karena jumlah 

kambing jantan yang terlalu banyak hanya akan 

meningkatkan biaya produksi. 

3. Lebih memasyarakatkan susu kambing dengan 

melakukan penyebaran informasi tentang khasiat susu 

kambing, sehingga diharapkan minat konsumen 

tentang mengkonsumsi susu kambing meningkat. 
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