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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

      Sapi potong merupakan salah satu ternak penghasil 

daging di Indonesia, akan tetapi produksi daging sapi 

dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan karena 

populasi dan tingkat produktivitasnya sangat rendah. 

Rendahnya populasi sapi potong antara lain disebabkan 

oleh sebagian besar ternak dipelihara oleh peternak 

berskala kecil dengan lahan dan modal terbatas. 

      Sapi merupakan penghasil daging utama di Indonesia. 

Konsumsi daging sapi mencapai 19 persen dari jumlah 

konsumsi daging Nasional (Dirjen Peternakan, 2009). 

Konsumsi daging sapi cenderung meningkat dari tahun 

ke tahun. Pada tahun 2006 mencapai 4,1 kg/ kapita/tahun 

meningkat menjadi 5,1 kg/kapita/tahun pada tahun 2007. 

Kebutuhan daging impor di dalam negeri yang selam ini 

dipenuhi 25% dari impor ditargetkan berkurang di tahun 

2012 ini. Ditahun 2012 pemerintah optimis sebanyak 

80% kebutuhan daging di dalam negeri bisa dipenuhi dari 

sapi lokal. Kouta daging impor tahun ini hanya 34.000 

ton dari sebelumnya 90.000 ton. Sementara impor daging 

sapi bakalan hanya 283.000 dari 400.000 ton. Dengan 

berkurangnya impor daging sapi dan sapi bakalan maka 

tahun ini akan ada penyerapan sapi lokal oleh industri 

penggemukan sapi. Langkah impor masih akan dilakukan 
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karena daging maupun sapi impor prinsipnya untuk 

menutupi kekurangan pasokan dalam negeri. 

      Dalam dua dasawarsa terakhir permintaan produk 

peternakan, khususnya daging sapi, terus meningkat. 

Rata-rata laju peningkatan konsumsi daging sapi antara 

tahun 2005–2009 mencapai 5,43% dibandingkan dengan 

laju peningkatan produksi sapi potong sebesar 3,69%, 

maka dalam jangka panjang diperkirakan akan terjadi 

kekurangan produksi akibat adanya pengurasan ternak 

sapi yang berlebihan (Priyanto, 2007). 

      Sugeng (2000) menyatakan bahwa, setiap usaha 

apapun bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Dalam hal ini juga termasuk 

penggemukan sapi potong. Keuntungan dan kerugian 

pada ternak sapi potong hanya bisa diketahui bila 

diketetahui bila dilakukan analisis usaha pada usaha sapi 

potong tersebut. 

      Pembangunan pertanian (dalam arti luas) dengan 

pendekatan agribisnis merupakan usaha  rakyat  dengan  

memperhatikan  kelengkapan  empat  fungsi  agribisnis  

(subsistem sarana produksi, subsistem budidaya, 

subsistem pasca panen dan subsistem pemasaran). 

Konsep ini mempunyai arti, bahwa pembangunan 

pertanian harus berorientasi pasar dan tidak lagi sekedar 

berproduksi. Sehingga pembangunan usaha peternakan 

rakyat dengan pendekatan  agribisnis,  mempunyai  

pengertian  bahwa  sebenarnya  tidak  ada  hambatan lain  

dalam  pembangunan  tersebut  kecuali  jika  salah  satu  
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sistem  agribisnis  belum  ada dalam perekonomian 

tersebut (Mersyah, 2005) 

      Di Kabupaten Tulungagung adalah satu sentra 

peternakan sapi potong yang ada di Jawa Timur, dua 

diantaranya adalah UD. Brenggolo dan CV. Sumber Jaya 

yang masing-masing terletak di Kecamatan Ngunut dan 

Kecamatan Rejotangan. Kedua perusahaan penggemukan 

sapi potong ini sangat menarik untuk diteliti khususnya 

tentang analisa ekonomi usaha yang terdiri dari biaya 

produksi, penerimaan, pendapatan, rentabilitas dan BEP 

karena dengan mengetahui perhitungan ekonomi suatu 

usaha yang terdiri dari biaya produksi, penerimaan, 

pendapatan, rentabilitas dan BEP karena dengan 

mengetahui perhitungan usaha suatu usaha maka dapat 

dilihat efisiensi dari suatu usaha peternakan, sehingga 

peneliti mengangkat judul “Analisis Ekonomi Usaha 

Peternakan Sapi Potong Di Tulungagung (Studi Kasus 

Pada Dua Usaha Penggemukan Sapi Potong Skala 

Menengah)” 

    

1.2. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka 

permasalahan yang akan dibahas dalampenelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana analisis usaha di UD. Brenggolo dan 

CV. Sumber Jaya yang meliputi modal, biaya 

produksi, penerimaan? 
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2. Bagaimana perhitungan laba bersih, BEP dan 

rentabilitas di masing-masing perusahaan 

penggemukan sapi potong? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui analisis usaha di UD. 

Brenggolo dan CV. Sumber Jaya yang meliputi 

modal, biaya produksi dan penerimaan. 

2. Untuk mengetahui perhitungan laba bersih, BEP 

dan rentabilitas di kedua perusahaan 

penggemukan sapi potong tersebut. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

      Penelitian ini dilakukan dengan harapan pada 

akhirnya memberikan beberapa kegunaan diantaranya: 

1. Sebagai bahan evaluasi bagi UD Brenggolo dan 

CV. Sumber Jaya untuk meningkatkan efisiensi 

dan pembangunan perusahaan sapi potong  

2. Sebagai bahan informasi kepada para investor 

untuk menanam modal di UD. Brenggolo dan 

CV. Sumber Jaya. 

3. Sebagai informasi untuk pemerintah dalam 

membuat keputusan atau peraturan yang ada 

sangkut pautnya dengan usaha agribisnis ternak 

potong. 
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4.  Untuk mahasiswa ataupun masyarakat umum 

yang ingin mengetahui kegiatan agribisnis ternak 

potong ataupun ingin menggeluti agribisnis 

peternakan sapi potong. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Peternakan sapi potong di UD. Brenggolo dan CV. 

Sumber Jaya membutuhkan modal yang terdiri dari 

kandang, peralatan, ternak dan lahan sedangkan modal 

tidak tetap terdiri dari pakan, tenaga kerja, listrik, 

telepon, obat-obatan dan lain-lain. 

Pengelolaan usaha peternakan sapi potong  di UD. 

Brenggolo dan CV. Sumber Jaya dalam menjalankan 

usahanya memperoleh penerimaan yang berasal dari 

penjualan sapi potong dan biaya produksi yang 

dilkeluarkan terdiri dari biaya tetap dan tidak tetap, biaya 

tetap yang dikeluarkan terdiri dari biaya penyusutan 

kandang, penyusutan peralatan dan penyusutan ternak. 

Biaya tidak tetap yang dikeluarkan adalah biaya pakan, 

gaji karyawan, obat-obatan, listrik, telepon dan lain-lain. 

Penerimaan dan biaya produksi sangat mempengaruhi 

pendapatan perusahaan sapi potong ini. Pendapatan yang 

diperoleh peternak kemudian dilihat efisiensinya, yaitu 

dengan menghitung 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 tidakrugi, sedangkan 
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rentabilitas yaitu perbandingan laba yang diperoleh 

dengan modal usaha. Rentabilitas usaha yang digunakan 

untuk mengetahui kemampuan skala usaha untuk 

menghasilkan pendapatan. Guna memperoleh gambaran 

yang jelas, maka alur kerangka pikir tersebut dapat 

disampaikan secara skematis pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 


