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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Usaha 

4.1.1 Profil Usaha UD. Brenggolo  

      UD. Brenggolo adalah perusahaan peternakan yang 

bergerak dalam bidang penggemukan (fattening) yang 

berada di kabupaten Tulungagung, Jawa 

Timur.Perusahaan ini berdiri pada tanggal 20 April 2011, 

pemilik dari perusahaan ini adalah Bapak Riyani, S.T. 

UD. Brenggolo terletak di desa Sumberejo Kulon, 

kecamatan Ngunut. Lokasi ini pendudukmya kebanyakan 

bermata pencaharian sebagai petani dan peternak sapi 

potong meskipun dalam kepemilikan sapi potongnya 

sendiri hanya skala kecil. Berangkat dari situ bapak 

Riyani melihat peluang untuk membuka usaha di bidang 

peternakan khususnya penggemukan sapi potong. 

Progam pemerintah untuk swasembada daging di tahun 

2014 adalah salah satu alasan dari bapak Riyani untuk 

mendirikan atau bergerak di bidang penggemukan sapi 

potong, selain itu potensi yang ada di Tulungagung yaitu 

lahan yang masih luas untuk dibuat kandang, selain itu 

tenaga kerja yang ada di Tulungagung cukup melimpah.  

      Sumber usaha utama yang ada di CV. Sumber Jaya 

adalah penjualan sapi potong. Jumlah kepemilikan ternak 

dari bapak Riyani ini adalah 32 ekor, jenis sapi yang 

dipelihara adalah jenis sapi yang mempunyai 

pertambahan bobot badan yang tergolong tinggi, 
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misalnya jenis sapi dari Breed limousin silang dengan 

sapi PO, simmental silang dengan sapi PO, sapi Brahman 

cross (X) dan lain-lain,  selain penggemukan sapi yang 

diusahakan, bapak Riyani juga mempunyai usaha 

pembuatan pakan konsentrat (Feedmil) untuk 

penggemukan sapi potong serta usaha lain di sektor 

perikanan. Modal yang dimiliki oleh UD. Brenggolo 

sendiri merupakan modal pribadi dari Bapak Riyani S.T.  

      Kendala yang dihadapi oleh UD. Brenggolo adalah 

ketersediaan bakalan untuk digemukkan, hal ini 

dikarenakan peternak biasanya tidak mudah melepas sapi 

yang mereka miliki, hal ini disebabkan karena peternak 

menunggu saat yang tepat untuk menjaul bakalan ke UD. 

Brenggolo agar penawaran yang diberikan dapat optimal. 

Kendala lain yang dihadapi saat ini di UD. Brenggolo 

sendiri adalah penanganan limbah, penanganan yang 

dilakukan untuk limbah sendiri dilakukan dengan 

mengumpulkan feses dari sapi dan dibuat kompos, 

kompos sendiri jarang digunakan untuk pupuk karena 

UD. Brenggolo tidak mempunyai lahan pertanian yang 

luas sehingga kompos hanya sedikit yang dimanfaatkan. 

Untuk kedepannya sendiri pemilik berencana untuk 

menambah jumlah populasi ternak yang dipeliharanya, 

hal tersebut terkait juga dengan modal yang dimiliki oleh 

UD. Brenggolo yang belum mencukupi untuk menambah 

jumalah populasi ternak yang ada, selain itu UD. 

Brenngolo ingin membangun pengolahan limbah supaya 
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bisa mengoptimalkan pendapatan mereka karena 

penjualan kompos. 

 

4.1.2 Profil Usaha CV. Sumber Jaya 

      CV. Sumber Jaya sendiri adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang penggemukan sapi potong, 

perusahaan penggemukan sapi potong ini didirikan pada 

tanggal 18 Juli 2010, pendirinya sendiri adalah Bapak 

Bambang Hermanto, Spt. CV. Sumber Jaya selain 

perusahaan penggemukan sapi potong juga terdapat 

pemerahan sapi perah untuk diambil susu. Sama seperti 

pada UD. Brenggolo masalah utama yang dihadapi oleh 

CV. Sumber Jaya adalah penyediaan bakalan yang akan 

digemukkan, biasanya peternak akan menunggu saat 

yang tepat atau sapi yang mereka miliki untuk lebih besar 

dan dijual ke perusahaan ini, pengolahan limbah juga 

menjadi masalah di CV. Sumber Jaya, hal ini disebabkan 

oleh CV. Sumber Jaya tidak mempunyai peralatan untuk 

pengolahan limbah. Untuk kedepannya CV. Sumber Jaya 

ingin membangun penampungan limbah dan dijadikan 

biogas serta pembuatan kompos agar limbah yang 

dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk menambah 

pendapatan mereka. 

 

4.1.3 Perbedaan Antara UD. dan CV. 

      Perusahaan perseorangan atau biasa juga dikenal 

dengan usaha dagang (UD), merupakan bentuk usaha 

yang paling sederhana karena pengusahanya hanya satu 
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orang, yang di maksud dalam pengusaha disini adalah 

orang yang memiliki perusahaan. Sumber hukum dalam 

usaha dagang ini adalah kebiasaan dan yurisprudensi, 

karena belum terdapat pengaturan yang resmi dalam 

suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang 

usaha dagang, namun dalam praktek usahanya di 

masyarakat telah diakui keberadaannya. Tata cara 

pendirian usaha dagang ini sangat sederhana, tidak ada 

keharusan dalam bentuk tertulis atau dengan akta notaris. 

Dalam pendiriannya diserahkan kepada pengusahanya, 

mau didirikan secara lisan, dibawah tangan, atau dengan 

akta notaris. 

      Persekutuan Komanditer (commanditaire 

vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang 

didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang 

mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau 

beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan 

bertindak sebagai pemimpin. 

Dari pengertian di atas, sekutu dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu : 

 Sekutu aktif atau sekutu komplementer, adalah 

sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak 

melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. 

Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan 

oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut 

sebagai persero kuasa atau persero pengurus. 

 Sekutu pasif atau sekutu komanditer, adalah 

sekutu yang hanya menyertakan modal dalam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Commanditaire_vennootschap
http://id.wikipedia.org/wiki/Commanditaire_vennootschap
http://id.wikipedia.org/wiki/CV
http://id.wikipedia.org/wiki/Uang
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
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persekutuan, Jika perusahaan menderita rugi, 

mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal 

yang disertakan dan begitu juga apabila untung, 

uang mereka memperoleh terbatas tergantung 

modal yang mereka berikan. Status sekutu 

komanditer dapat disamakan dengan seorang 

yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, 

yang hanya menantikan hasil keuntungan dari 

inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut 

campur dalam kepengurusan, pengusahaan, 

maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu ini 

sering juga disebut sebagai persero diam. 

      Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan 

akta dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan 

merupakan badan hukum (sama dengan firma), sehingga 

tidak memiliki kekayaan sendiri. 

 

4.1.4 Penyediaan Bakalan 

       Jenis sapi potong yang dipelihara di kedua 

perusahaan penggemukan sapi potong ini adalah sapi 

Limpo, Simpo, peranakan ongole dan Brahman. Sapi 

bakalan untuk usaha penggemukan pada peternakan ini 

didapatkan dari pasar hewan maupun membeli langsung 

dari peternak yang ada disekitar, proporsi pembelian dari 

peternak sekitar membuat harga bakalan sapi menjadi 

lebih murah daripada membeli dari pasar hewan. Sapi 

bakalan didatangkan dari pasar hewan di Tulungagung 

dan Blitar ataupun masyarakat yang menjual sapi. Kedua 

http://id.wikipedia.org/wiki/Modal
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Akta&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Firma
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perusahaan tidak menggunakan jasa belantik atau 

seseorang yang menjadi perantara penjualan, hal ini 

dilakukan untuk menekan harga sapi agar didapat 

bakalan sapi semurah-murahnya dengan kualitas yang 

baik, hal ini sesuai dengan pendapat Kurnianingrum, dkk, 

(2008) yang menyatakan bahwa Panjang jalur distribusi 

komoditas peternakan dan pertanian umumnya dari  

petani peternak hingga pada konsumen akhir 

menyebabkan tidak efisiensinya biaya operasional, serta 

menimbulkan Margin pemasaran yang terjadi tidak 

teratur. Tingginya serta tidak meratanya margin 

pemasaran sebagai akibat dari panjangnya saluran 

pemasaran dan banyaknya lembaga pemasaran yang 

terlibat dalam pemasaran mulai dari produk petani 

peternak hingga produk tersebut sampai pada konsumen 

akhir.Dari mata rantai pemasaran yang panjang tersebut 

menyebabkan biaya pemasaran makin tinggi. 

      Bakalan merupakan faktor yang penting, karena 

sangat menentukan hasil akhir usaha 

penggemukan.Pemilihan bakalan memerlukan ketelitian, 

kejelian dan pengalaman. Ciri-ciri bakalan yang baik 

adalah : 

1. Berumur di atas 1 tahun. 

2. Jenis kelamin jantan. 

3. Bentuk tubuh panjang, bulat dan lebar, panjang 

minimal 170 cm tinggi pundak minimal 135 cm, 

lingkar dada 133 cm. 
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4. Tubuh kurus, tulang menonjol, tetapi tetap sehat 

(kurus karena kurang pakan, bukan karena sakit). 

5. Pandangan mata bersinar cerah dan bulu halus. 

6. Kotoran normal 

      Umur sapi yang dipilih pada peternakan ini untuk 

penggemukan berkisar antara umur 1-2 tahun dan 

dipelihara selama 3-6 bulan. Perkiraan umur sapi pada 

peternakan dilakukan dengan cara melihat giginya, 

misalnya saja apabila tenak berumur 2 tahun gigi lebar 2 

buah tumbuh sempurna, untuk ternak berumur 3 tahun 

dapat dilihat dari gigi lebar 6 buah tumbuh sempurna dan 

1 cincin pada  tanduk sudah terlihat dipangkal tanduk. 

Sapi yang di gemukkan ada beberapa jenis diantaranya 

sapi limousin, sapi simental, sapi peranakan ongole atau 

PO dan angus. Pemeliharaan yang paling dominan di 

peternakan ini yaitu  sapi limousin dan simental  hal ini 

dikarenakan mudah untuk mendapatkan ternak jenis 

tersebut dipasaran, lebih cepat pertumbuhannya dan 

harga penjualan yang lebih tinggi. Konsumsi pakan sapi 

limousin dan simental juga lebih baik dibanding sapi 

lainnya dilihat dari tingkat banyaknya jumlah 

konsumsinya serta nafsu makan yang cukup tinggi. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Edy, dkk (2005) yang 

menyatakan bahwajenis sapi potong yang memiliki 

performan yang baik adalah sapi Limousin jika 

dibandingakan dengan sapi PO pertambahan bobot badan 

peranakan sapi liomusin 0,88 kg/hari sedangkan sapi PO 

0,78 kg/hari. Peningkatan pertambahan bobot badan 
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dimbangi dengan meningkatnya konsumsi pakan. 

Peningkatan konsumsi disebabkan terjadinya 

peningkatan laju cerna serat dan peningkatan laju alir 

mikroba penyerap protein.  

4.1.5 Komposisi Sapi 

      Komposisi sapi erat kaitannya dengan usaha yang 

dilakukan oleh UD. Brenggolo maupun CV. Sumber Jaya 

dalam melakukan kegiatan usahanya, semakin banyak 

sapi atau bakalan sapi yang dipelihara maka semakin 

banyak pula biaya produksi yang dikeluarkan oleh kedua 

perusahaan tersebut. Jenis- jenis sapi potong yang 

dipelahara di UD. Brenggolo maupun CV. Sumber Jaya 

dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. 

      Dari lampiran 1 dan 2 diatas dapat diketahui bahwa 

jenis bakalan yang banyak dipelihara di kedua 

perusahaan penggemukan sapi potong yang adalah dari 

silangan limousine dengan peranakan ongole (limpo), 

kemudian disusul oleh peranakan simmental dengan 

peranakan ongole (simpo). Hal tersebut dipilih karena 

bakalan ini paling banyak dipelihara oleh peternak skala 

kecil atau peternak penyedia bakalan untuk digemukkan 

oleh perusahaan penggemukan sapi potong ini. Sapi 

limpo maupun simpo ini mempunyai pertumbuhan bobot 

badan harian yang lebih baik daripada jenis sapi potong 

lainnya, Hal ini sesuai dengan pendapat Edy, dkk (2005) 

yang menyatakan bahwajenis sapi potong yang memiliki 

performan yang baik adalah sapi Limousin jika 

dibandingakan dengan sapi PO pertambahan bobot badan 



42 

 

peranakan sapi liomusin 0,88 kg/hari sedangkan sapi PO 

0,78 kg/hari. Peningkatan pertambahan bobot badan 

dimbangi dengan meningkatnya konsumsi pakan. 

Peningkatan konsumsi disebabkan terjadinya 

peningkatan laju cerna serat dan peningkatan laju alir 

mikroba penyerap protein. Selain sapi simpo dan limpo 

sapi yang banyak dipelihara di kedua perusahaan sapi 

potong ini adalah sapi jenis brahman cross, hal ini sesuai 

pendapat dari Direktorat Jenderal Peternakan (1986) 

yang menyatakan  bahwa Sapi Brahman Cross (BX) 

banyak digunakan sebagai sapi bakalan di Indonesia 

dikarenakan memiliki beberapa keunggulan, antara lain 

memiliki daya tahan terhadap panas dan kemampuan 

untuk dapat beradaptasi dengan baik di daerah tropis, 

memiliki daya tahan terhadap ektoparasit terutama 

caplak. 

      Umur  rata-rata dari bakalan ternak yang digemukkan 

oleh CV. Sumber Jaya maupun UD. Brenggolo ini adalah 

diatas 1,5 tahun. Umur sangat mempengaruhi dari proses 

penggemukan itu sendiri, semakin dewasa sapi yang 

dipelihara maka semakin cepat pula pertumbuhan berat 

badan yang dihasilkan oleh bakalan tersebut sehingga 

akan lebih cepat untuk mencapai potensi bobot yang 

dimiliki oleh sapi tersebut dan cepat dijual agar menjadi 

pendapatan bagi peternak. 
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4.1.6 Pemberian Pakan Dan Minum 

      Jenis pakan yang diberikan adalah jenis pakan hijauan 

yaitu rumput gajah Pennisetum purpureum dan pakan 

jadi yang berupa jenis-jenis pakan limbah pertanian 

antara lain onggok, tumpi, bekatul dan lain-lain, berikut 

ini adalah jenis bahan-bahan yang digunakan oleh kedua 

perusahaan peternakan sapi potong beserta harga pakan 

per kilo gramnya beserta asal pakan tersebut serta 

fluktuasi harga pakan tambahan yang ada di kabupaten 

Tulungagung. Cara pemberian pakan yang biasa 

dilakukan adalah mencampur pakan konsentrat dengan 

pakan jadi dan ditambahkan air sebanyak 6-7 liter 

kemudian diaduk hingga merata dan langsung diberikan 

pada ternak, sedangkan pakan berupa hijauan diberikan 

setelah memberikan pakan comboran tersebut. Pemberian 

pakan dengan metode ini disebut juga dengan metode dry 

lot fattening, hal ini sesuai dengan pendapat Mariyono 

(2007) menyatakan bahwa metode pemeliharaan pada 

penggemukan ternak ruminansia dapat berpengaruh 

terhadap kualitas daging yang dihasilkan. Seperti metode 

dry lot fattening yang merupakan metode penggemukan 

di dalam kandang dengan pemberian biji-bijian dan 

limbah industri  pertanian, dapat menghasilkan 

pertambahan bobot badan dan hasil karkas yang 

maksimal. Berdasarkan pemaparan anak kandang dengan 

cara atau metode pemberian pakan menggunakan 

konsentrat dan hijauan lebih menguntungkan karena 

waktu pemeliharaan dan pertambahan bobot badan lebih 
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cepat dibanding ternak yang hanya di berikan hijauan 

saja. Ternak juga tidak dikeluarkan dari kandang atau 

digembalakan, ternak keluar dari kandang apabila akan di 

jual kepasar saja. Hal ini sesuai dengan pendapat  

Suryana (2009) yang menyatakan bahwa penggemukan 

sapi potong dengan metode dry lot fattening, ternak 

dipelihara secara terus-menerus di dalam kandang, dalam 

waktu tertentu untuk meningkatkan volume dan mutu 

daging dalam waktu relatif singkat. Penggemukan ini 

menggunakan pakan hijauan sebagai pelengkap dan 

konsentrat sebagai pakan utamanya sehingga 

membutuhkan biaya yang tinggi. 

 

4.1.7 Pemberian Pakan Hijauan 

      Pakan hijauan yang diberikan di UD. Brenggolo 

maupun CV. Sumber Jaya adalah jenis hijauan berupa 

rumput gajah dan tebon jagung maupun tebon dari tebu 

jika kedua tanaman tersebut sedang dipanen, jumlah 

pemberian per ekor dari hijauan pakan ini adalah 8 

kg/ekornya. Cara pemberian pakan hijauan di UD. 

Brenggolo maupun CV. Sumber Jaya diberikan sesudah 

pemberian pakan tambahan atau pakan konsentrat, hal 

tersebut dimaksudkan agar mikroba dalam rumen lebih 

aktif untuk mencerna pakan sehingga mampu menyerap 

nutrisi dengan optimal. 

      Kandungan nutrisi dari rumput gajah adalah :PK 8,4-

11,4%, sedangkan harga yang harus dibayarkan dari UD. 

Brenggolo maupun CV. Sumber Jaya untuk pakan 
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hijauan berbeda, hal tersebut dikarenakan perbedaaan 

cara pengambilan hijauan tersebut. Pada CV. Sumber 

Jaya hijauan diambil langsung dari lahan tempat penjual 

hijauan tersebut menanam rumput gajah, sedangkan pada 

UD. Brenggolo hijauan diantarkan langsung ke kandang 

dari UD. Brenggolo, hal tersebut menyebabkan 

perbedaan harga beli dari kedua perusahaan 

penggemukan sapi potong tersebut. UD. Brenggolo per 

kg hijauan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 625,-/kg 

sedangkan pada CV. Sumber Jaya untuk per kg 

mengeluarkan biaya sebesar Rp. 400,-./kg. 

Tabel 1. Fluktuasi harga pakan hijauan (Rp/ 1 kg) 

 
Sumber: data primer diolah (tahun, 2013) 

      Tabel diatas menunjukkan bahwa harga hijauan yang 

dibeli oleh CV. Sumber Jaya lebih rendah harganya 

dibandingkan dengan UD. Brenggolo, hal ini dikarenakan 

pada CV. Sumber Jaya hijauan langsung dibeli dan 
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diambil langsung sehingga menyebabkan harga dari 

hijauan lebih murah dibandingkan dengan UD. 

Brenggolo yang hijauannya diantarkan langsung oleh 

penjual hijauan pakan ternak. Harga pakan hijauan pada 

bulan April sampai dengan Agustus mengalami 

peningkatan dikarenakan mulai bulan tersebut sedang 

terjadi musim hujan.  

 

4.1.8 Jenis Pakan Tambahan 

1. Bekatul 

     Bekatul adalah hasil samping dari penggilingan padi, 

bekatul sendiri didatangkan dari Kediri meskipun di 

Tulungagung terdapat sentra pengolahan bekatul, tetapi 

belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di Tulungagung 

sendiri. Harga bekatul sendiri mengalami fluktuasi harga 

dikarenakan bekatul berasal dari hasil samping padi. 

Ketersediaan bekatul sendiri di Tulungagung cukup 

memenuhi kebutuhan peternak sapi potong sehingga 

peternak tidak kesulitan dalam mencari bekatul dan harga 

yang ada di pasaran stabil 

2. Tumpi Jagung 

      Tumpi adalah limbah hasil samping dari jagung yang 

mempunyai kandungan nutrisi yaitu: BK 87 %,PK 

8,6,LK 0,53, SK 21,2,TDN 48,4 (NRC, 2010). Harga 

tumpi jagung sendiri dipengaruho oleh panen jagung, 

jagung biasanya ditanam pada awal musim hujan jadi 

harga tumpi jagung akan relatif tinggi pada bulan-bulan 

Oktober sedangkan harga tumpi akan murah pada waktu 
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musim memanen jagung pada bulan sekitar bulan Januari, 

untuk pemenuhan kebutuhan tumpi jagung selain didapat 

dari Tulungagung juga mendatangkan dari kediri untuk 

memenuhi kebutuhan pasokan tumpi jagung.  

3. Onggok 

      Merupakan hasil sisa dalam pembuatan tepung kanji, 

dapat diberikan pada ternak sapi dan babisebagai 

ransumnya. Analisa nutrisi: BK 90,17,PK 2,8,LK 

0,67,SK 8,2,TDN 77,24.(NRC, 2010) Onggok sendiri 

banyak dihasilkan dari daerah Trenggalek, sehingga 

harus mengirim dari Trenggalek. Penanaman ketela 

sendiri sebagai bahan baku onggok dimulai pada musim 

hujan sehingga harga onggok pada bulan oktober atau 

awal musim hujan menjadi lebih tinggi daripada harga 

pada masa panen biasanya sekitar bulan April. 

4. Dedak 

     Dedak jagung sangat baik diberikan pada ternak. 

Analisa nutrisi :BK 91,2,PK 9,9,SK 2,3,LK 18,5,TDN 

55,5.(NRC, 2010) Dedak berasal dari hasil pengolahan 

padi, kebutuhan peternak akan dedak mampu di cukupi 

sendiri dari Tulungagung sehingga harga dari dedak 

sendiri relatif lebih murah daripada harga bekatul, hal ini 

disebabkan kandungan nutrisi yang dimiliki oleh dedak 

tidak lebih baik daripada bekatul. Untuk harga dedak 

sendiri sama seperti bekatul yang relatif stabil. Tabel 2. 

menunjukkan fluktuasi harga pakan selama satu tahun, 

mulai dari Oktober 2012-Oktober 2013. 
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Tabel 2. Fluktuasi harga pakan tambahan (Rp/ 1 Kg) 

Sumber: data primer diolah (tahun, 2013) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa harga pakan tambahan 

per Kg dari kedua perusahaan penggemukan sapi potong 

ini sama dikarenakan pembelian bahan pakan tambahan 

yang digunakan di kedua perusahaan sapi potong ini 

berasal dari sumber yang sama. 

 

4.1.9 Pakan Konsentrat 

      Pemberian pakan konsentrat biasanya diberikan 

sebelum pakan kasar atau hijauan. Hal ini dimaksudkan 

agar mikrobia rumen telah mendapat cukup energi 

sehingga dapat berkembangbiak secara optimal dan 

selanjutnya mikrobia tersebut diharapkan mampu 
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mengkonversi pakan kasar yang berupa hijauan 

menggunakan enzyme selulase dan kemudian diserap 

oleh tubuh ternak. Pemberian hijauan dilakukan biasanya 

selang 2 jam setelah pemberian konsentrat agar mikroba 

dalam rumen dapat berkembang biak terlebih dahulu, 

sehingga dapat mencerna hijauan dengan baik. Imbangan 

pemberian hijauan dan konsentrat dalam bahan kering 

supaya dapat dicapai koefisien cerna pakan tertinggi 

adalah sebesar 60 : 40 (Sutardi, 1981). 

Tabel 3. Fluktuasi harga pakan konsentrat 

 

Sumber: data primer diolah (tahun, 2013) 

Perbedaan harga pakan konsentrat pada kedua perusahaan 

sapi potong ini dikarenakan jenis konsentrat yang 

digunakan berbeda, pada CV. Sumber Jaya konsentrat 
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yang digunakan adalah konsentrat merek Chargill 

sedangkan pada UD. Brenggolo konsentrat yang 

digunakan adalah konsentrat yang dijual tanpa merk.  

4.1.10 Harga Pakan Pada Saat Penelitian  

       Data berikut adalah jumlah pemberian pakan yang 

diberikan kepada sapi potong per ekor per hari di UD. 

Brenggolo dan CV. Sumber Jaya dapat dilihat pada 

lampiran fluktuasi harga pakan 

Tabel 4. Harga Pakan di UD. Brenggolo dan CV. Sumber 

Jaya per satu periode penggemukan 

Perusahaan sapi 

potong 

Harga pakan 

Total harga 

pakan 

Harga pakan per 

ekor 

UD. Brenggolo 49.818.700,- 2.450.100,- 

CV. Sumber 

Jaya  

36.478.500,- 2.431.900,- 

Sumber: data primer diolah (tahun, 2013) 

      Konsentrat mengandung pati dan PK yang tinggi, 

kadar serat rendah, dan mudah dicerna, sehingga 

nutriennya lebih tinggi dibandingkan dengan hijauan. 

Sapi perah harus mendapat pakan yang cukup, baik 

kualitas maupun kuantitasnya, agar menghasilkan 

produksi susu yang tinggi. Cara pemberian pakan yang 

salah akan mengakibatkan penurunan produksi, 

gangguan kesehatan bahkan menyebabkan kematian 

(Sudono, 1999). Untuk rincian biaya pakan yang 
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dikeluarkan oleh kedua perusahaan penggemukan sapi 

potong ini dapat dilihat pada lampiran 3. 

4.1.11 Masa Pemeliharaan Dan Pemasaran Hasil 

Produksi 

      Masa pemeliharaan yang dilakukan oleh UD. 

Brenggolo maupun CV. Sumber Jaya ini sama yaitu 

antara 3-5 bulan tergantung breed sapi dan potensi pbb 

(pertumbuhan berat badan) dari sapi yang digemukkan. 

Semakin muda sapi yang akan digemukkan biasanya sapi 

akan lama untuk dipelihara. 

      Pemasaran yang dilakukan oleh kedua peternakan ini 

adalah hasil produksi langsung diambil oleh jagal, 

pembelian oleh jagal sendiri tidak hanya dari satu jagal 

saja, di UD. Brenggolo maupun CV. Sumber Jaya ini 

biasaya ditawar oleh beberapa jagal, dan kedua 

perusahaan sapi potong ini memlih jagal dengan nilai 

tawar tertinggi terhadap sapi yang akan dijual, selain itu 

oleh jagal permintaan juga datang dari masyarakat yang 

membutuhkan, selain jagal dan masyarakat biasa. 

4.2 Karakteristik Responden 

      Responden dalam penelitian ini adalah perusahaan 

peternakan sapi potong yang ada di Sumberejokulon 

kecamatan Ngunut yaitu UD.Brenggolo dan perusahaan 

sapi potong yang ada di Tugu kecamatan rejotangan yaitu 

CV. Sumber Jaya.UD.Brenggolo berdiri sejak 2010 dan 

CV. Sumber Jaya yang berdiri sejak 2011, luas area 

perusahaan yang dimiliki oleh UD. Brenggolo  adalah 
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394 m
2
 dengan jumlah kepemilikan ternak yaitu 

sebanyak 32 ekor sedangkan CV. Sumber Jaya memiliki 

memiliki area perusahaan seluas 400 m
2
 dengan jumlah 

kepemilikan ternak yang berjumlah 45 ekor. 

      Pengambilan responden digunakan sebagai sumber 

data primer dan dijadikan informasi tentang identitas 

perusahaan serta keadaan usahanya, data ini meliputi: 

nama perusahaan, nama, umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, jumlah kepemilikan ternak. Karakteristik 

responden dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel.5 Karakteristik Responden 
No Unsur karakteristik Responden 

1 Nama perusahaan UD. Brenggolo CV. Sumber Jaya 

2 Nama Pemilik Riyani, S.T Bambang H, S.pt 

3 Usia 45 33 

4 Tingkat pendidikan Sarjana Sarjana 

5 Jumlah kepemilikan ternak 32 45 

Sumber: data primer diolah (tahun, 2013) 

4.2.1 Usia Peternak 

      Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa 

peternak dalam penelitian ini mempunyai usia yaitu 

Bapak Riyani 45 tahun dan Bapak Bambang Hermanto 

33 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usai dari kedua 

peternak tersebut masuk dalam usia produktif untuk 

bekerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (1994), 

perubahan tingkat pengetahuan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu pendidikan, informasi, sosial 

ekonomi dan budaya, lingkungan, pengetahuan, dan usia. 

Semakin muda umur dari peternak maka semakin mudah 
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inovasi-inovasi yang akan diterima oleh peternak, hal 

tersebut akan membuat peternakan tersebut dapat 

berkembang secara optimal. 

      Usia berkaitan dengan kemampuan fisik dan berfikir 

terhadap tingkat adopsi dan inovasi peternak. Usia 

merupakan salah satu variabel yang menentukan di dalam 

melakukan suatu usaha. Umur berkaitan erat dengan 

kemampuan fisik dan daya pikir peternak. Mantra (2000) 

menyatakan bahwa usia produktif berkisar antara umur 

lebih dari 15 tahun dan kurang dari 64 tahun. 

 

4.2.2 Pendidikan Peternak 

      Tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai sebuah 

indikasi awal untuk mengetahui tingkat kemampuan 

peternak dalam menerima suatu informasi, serta 

kemampuan peternak dalam mnerima dan mengelola 

usaha peternakannya. Peternak dalam penelitian ini telah 

menjalankan pendidikan formal. Data pada tabel 1 

menunjukkan bahwa kedua peternak tersebut mempunyai 

pendidikan terakhir sebagai sarjana. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan maka semakin besar peluang tingkat 

pengetahuan yang diperoleh, selain tinggi rendahnya 

pendidikan, lama pengalaman beternak juga berpengaruh 

besar terhadap tingkat pengetahuan, semakin lama 

semakin besar peluang peningkatan pengetahuan, 

sebaliknya dari faktor usia, semakin tua umur peternak 

yaitu 60 tahun keatas maka daya ingat yang ditangkap 

berkurang sehingga pengetahuan yang diperoleh tetap. 
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(Hamtiah, dkk, 2012). Koentjoroningrat (1997) 

menambahkan bahwa mengatakan pendidikan adalah 

kemahiran menyerap pengetahuan pendidikan seseorang 

berhubungan dengan sikap seseorang terhadap 

pengetahuan yang diserapnya.Semakin tinggi tingkat 

pendidikan semakin mudah untuk dapat menyerap 

pengetahuan.Semakin tinggi pendidikan peternak maka 

semakin mudah informasi maupun inovasi yang diserap 

oleh peternak, hal ini menyebabkan peternakan yang 

dimiliki oleh peternak tersebut dapat berproduksi secara 

optimal. 

 

4.3 Analisis Ekonomi 

4.3.1 Modal 

      Modal atau sering juga disebut investasi dalam usaha 

suatu peternakan merupakan dana awal untuk memenuhi 

kebutuhan suatu usaha. Usaha peternakan sapi potong di 

CV. Sumber Jaya maupun UD. Brenggolo dalam 

pengelolaan modal terdiri dari pembelian bakalan, 

pembuatan kandang, tanah, peralatan dan tenaga kerja 

yang merupakan modal tetap, sedangkan untuk modal 

tidak tetap terdiri dari pakan, listrik, obat-obatan dan 

lain-lain. Modal usaha peternakan sapi potong di kedua 

peternakan tersebut berasal dari modal pribadi karena 

milik perorangan.  
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Tabel 6. Modal Perusahaan Sapi Potong UD. Brenggolo 

Dan CV. Sumber Jaya. 

Jenis Modal 

Perusahaan Peternakan 

UD. Brenggolo CV. Sumber Jaya 

Rp./farm Rp/ekor Rp./farm Rp/ekor 

Modal tetap 

1. Bangunan 45.000.000,- 1.406.250,- 49.000.000,- 1.088.888,- 

2. Peralatan 6.430.000,- 200.937,- 6.965.000,- 773.888,- 

3. Sewa tanah 10.000.000,- 312.500,- 10.000.000,- 222.222,- 

4. Ternak 294.500.000,- 9.203.125,- 438.500.000,- 9.744.444,- 

Total modal tetap 355.930.000,- 11.122.812,- 501.965.000,- 11.310.333,- 

Modal tidak tetap 

1. Pakan 78.403.200,- 2.450.100,- 109.435.500,- 2.431.900,- 

2. Tenaga kerja 7.200.000,- 225.000,- 9.000.000,- 200.000,- 

3. Biaya listrik 450.000,- 14.062,- 660.000,- 14.666,- 

4. Obat-obatan 150.000,- 4.687,- 225.000,- 5.000,- 

5. Biaya 

transportasi 
1.600.000,- 50.000,- 2.000.000,- 44.444,- 

6. Biaya lain-

lain 
2.000.000,- 62.500,- 3.000.000,- 66.666,- 

Total modak tidak 

tetap 
89.803.200,- 2.806.350,- 124.320.500,- 2.762.677,- 

Jumlah modal  445.733.200,- 13.929.163,- 626.285.500,- 13.917.456,- 

Sumber: data primer diolah (tahun, 2013) 

      Modal yang dikeluarkan oleh CV. Sumber Jaya Rp. 

773.285.500,- lebih besar daripada modal yang 

dikeluarkan oleh UD. Brenggolo Rp. 545.733.200,-, hal 

ini dikarenakan skala populasi sapi potong yang 

dipelihara oleh CV. Sumber Jaya yaitu 45 ekor lebih 

banyak daripada UD. Brenggolo yaitu 32 ekor. 

Pengeluaran untuk modal paling banyak dikeluarkan 

untuk ternak yang dimiliki yaitu sejumlah UD. 

Brenggolo Rp. 282.500.000,- atau Rp. 8.828.125,- 

sedangkan pada CV. Sumber Jaya adalah Rp. 

438.500.000,- atau Rp. 9.744.444,-/ekornya, perbedaan 
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modal yang dikeluarkan untuk komposisi ternak 

dikarenakan pada CV. Sumber Jaya memiliki komposisi 

ternak jenis sapi Limpo maupun Simpo yang lebih banyak 

dibandingkan dengan UD. Brenggolo, komposisi sapi 

dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. Selain komposisi 

sapi modal yang banyak dikeluarkan adalah pakan. Di 

UD. Brenggolo mengeluarkan Rp. 78.403.200,- untuk 

satu periode penggemukan yaitu 3 bulan dan pada CV. 

Sumber Jaya adalah RP. 109.435.500,-. Perbedaan 

jumlah modal yang dikeluarkan oleh kedua perusahaan 

sapi potong ini disebabkan oleh jumlah kepemilikan 

ternak. 

4.3.2 Penerimaan 

      Penerimaan (revenue) merupakan uang yang 

diperoleh perusahaan dari penjualan hasil produksi. 

Penerimaan perusahaan peternakan sapi potong di kedua 

perusahaan sapi potong ini adalah hasil dari penjualan 

sapi potong. Penerimaan dari perusahaan penggemukan 

sapi potong ini dapat dilihat pada tabel 7. 
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Tabel 7. Total Penerimaan Di UD. Brenggolo dan CV. 

Sumber Jaya per satu periode (3 bulan) 

Jenis 

penerimaan 

Perusahaan Peternakan 

UD. Brenggolo CV. Sumber Jaya 

Jumlah Rp. % Jumlah Rp. % 

Penjualan 

Sapi potong 
12 163.500.000,- 86,96 15 207.000.000,- 80,23 

Pertambaha

n nilai 

ternak 

20 24.500.000,- 13,04 30 39.000.000,- 19,77 

total 32 188.000.000,- 100 45 246.000.000,- 100 

Sumber: data primer diolah (tahun, 2013) 

      Rincian pertambahan nilai dari ternak dapat dilihat 

pada lampiran 1. Pada UD. Brenggolo dan lampiran 2 

pada CV. Sumber Jaya. penjualan sapi Pfh di UD. 

Brenggolo belum ada yang dijual ke jagal sedangkan 

pada CV. Sumber Jaya menjual 1 ekor pada periode 9 

September-9 Oktober, hal ini menurut peternak, bakalan 

sapi PFH biasanya  didapat pada umur ternak kurang dari 

2 tahun, karena peternak sapi perah PFH biasanya kurang 

menyukai sapi jantan jenis ini sehingga dijual dalam 

keadaan kecil/pedet sehingga membutuhkan waktu lebih 

lama untuk penggemukannya. 

      Data penjulan ternak dari kedua perusahaan sapi 

potong ini dapat dilihat pada lampiran 4 pada UD. 

Brenggolo dan lampiran 5 pada CV. Sumber Jaya. Tabel 

7 menunjukkan bahwa total pemasukan dari UD. 

brenggolo maupun CV. sumber Jaya berasal dari 

penjualan sapi potong dan pertambahan nilai dari ternak 

yang dimiliki oleh kedua perusahaan penggemukan sapi 
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potong tersebut, dari tabel diatas menunjukkan bahwa 

total pendapatan dari UD. Sumber Jaya adalah Rp. 

188.000.000,- sedangkan CV. Sumber Jaya adalah Rp. 

246.000.000,-.  

 

4.3.3 Analisis Rugi Laba 

      Analisis laba rugi digunakan untuk mengetahui 

perkembangan usaha dalam kurun waktu tertentu. 

Komponen laba rugi terdiri dari penerimaan, biaya 

operasional, penyusutan, dan biaya lain di luar usaha dan 

pajak penghasilan. 
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Tabel 8. Laporan laba rugi UD. Brenggolo dan CV. 

Sumber Jaya per periode (3 bulan) 

Item Perusahaan peternakan 

UD. Brenggolo CV. Sumber Jaya 

Per farm Per ekor Per farm. Per ekor 

Penerimaan 188.000.000,- 15.666.667,- 246.000.000,- 16.400.000,- 

Pengeluaran 

biaya tetap 

1. penyusutan 

bangunan 
238.265,- 19.855,- 197.404,- 13.160,- 

2.penyusutan 

alat 
209.818,- 17.484,- 245.891,- 20.490,- 

3.sewa tanah 158.850,- 13.237,- 151.844,- 12.653,- 

Total biaya 

tetap 
606.933,- 40.462,- 595.139,- 49.594,- 

Biaya tidak tetap 

1. Pakan 49.818.700,- 4.151.558,- 66.471.933,- 4.431.462,- 

2. Tenaga 

kerja 
4.375.000,- 381.250,- 5.466.666,- 364.444,- 

3. Biaya 

listrik 
285.933,- 23.827,- 400.880,- 33.406,- 

4. Obat-

obatan 
95.308,- 7.942,- 136.666,- 9.111,- 

5.Pembelian 

bakalan 
112.000.000,- 9.333.333,- 135.000.000,- 9.000.000,- 

6. Biaya 

transportasi 
1.016.666,- 84.722,- 1.214.808,- 80.987,- 

7. Biaya lain-

lain 
1.270.833,- 105.902,- 1.822.214,- 121.480,- 

Total biaya 

tidak tetap 
168.864.440,- 12.139.682,- 210.513.167,- 14.034.211,- 

Jumlah biaya 

produksi (TC)  
169.469.373,- 14.122.448,- 211.108.306,- 14.073.887,- 

Laba bersih 18.530.627,- 1.544.218,- 34.891.694,- 2.326.122,- 

Sumber: data primer diolah (tahun, 2013) 
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4.3.2.1 Biaya Tetap 

      Komponen yang termasuk dalam biaya tetap adalah 

penyusutan bangunan dan penyusutan peralatan, biaya 

tetap peternakan sapi potong UD.Brengggolo adalah Rp. 

606.933,-/periode atau Rp. 40.462,-/ternak/periode 

penggemukan sedangkan pada CV. Sumber Jaya adalah 

Rp. 595.139,-/periode penggemukan atau 49.594,-

/ternak/periode. Rincian biaya penyusutan bangunan 

bangunan dapat dilihat pada lampiran 3. Perbedaan biaya 

penyusutan bangunan kandang disebabkan oleh kualitas 

bahan yang digunakan oleh peternak, pada CV. Sumber 

Jaya memiliki biaya penyusutan bangunan kandang lebih 

sedikit yaitu Rp. 197.404,-/periode daripada UD. 

Brenggolo Rp. 238.265,-/periode, karena pada CV. 

Sumber Jaya menggunakan bahan-bahan pembuatan 

bangunan kandang lebih baik daripada UD. Brenggolo. 

      Penyusutan alat pada UD. Brenggolo dapat dilihat 

pada lampiran 6. Sedangkan penyusutan alat pada CV. 

Sumber Jaya dapat dilihat pada lampiran 7. Perbedaan 

nilai penyusutan alat di UD. Brenggolo yaitu Rp. 

123.778,- serta CV. Sumber Jaya Rp. 134.941,- 

dikarenakan perbedaaan jumlah ternak yang dipelihara 

oleh kedua perusahaan penggemukan sapi potong 

tersebut. Sapi potong yang dipelihara oleh CV. Sumber 

Jaya lebih banyak yaitu 15 ekor daripada UD. Brenggolo 

12 ekor sehingga alat yang digunakan oleh CV. Sumber 

Jaya lebih banya daripada alat yang digunakan oleh UD. 

Brenggolo sehingga nilai penyusutan CV. Sumber Jaya 
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lebih banyak daripada UD. Brenggolo. Biaya sewa tanah 

yang dikeluarkan oleh oleh kedua perusahaan 

penggemukan sapi potong ini adalah Rp. 10.000.000,- 

per sepuluh tahun atau Rp. 93.750,-/periode sedangkan 

pada CV. Sumber Jaya Rp. 83.333,-/periode. Biaya sewa 

tanah di kedua perusahaan sapi potong ini masih sangat 

murah karena berada di daerah terpencil di Kabupaten 

Tulungagung. 

 

4.3.2.2 Biaya Tidak Tetap 

4.3.2.2.1 Biaya Pakan 

      Biaya pakan merupakan biaya paling besar pada 

setiap perusahaan peternakan, menurut Firman (2010) 

biaya pakan bias mencapai lebih dari 70 % dari total 

biaya produksi, asumsi biaya pakan untuk sapi potong di 

kedua perusahaan penggemukan sapi potong ini adalah 

CV. Brenggolo Rp. 49.818.700,-/periode atau Rp. 

4.151.558,-ekor/periode dengan perincian 12 ekor sapi 

potong yang dipelihara 3 bulan, 10 sapi potong yang 

dipelihara dua bulan dan 10 ekor sapi potong yang 

dipelihara satu bulan sedangkan CV. Sumber Jaya Rp. 

66.471.933,-/periode atau Rp. 4.431.462,-/ekor/periode 

dari total biaya produksi dengan asumsi pemeliharaan 

sapi potong untuk 15 ekor sapi potong tiga bulan 

penggemukan, 14 ekor sapi potong penggemukan dua 

bulan dan 16 ejor sapi potong penggemukan satu bulan. 
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4.3.2.2.2 Biaya Tenaga Kerja 

      Total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh kedua 

perusahaan ini adalah UD. Brenggolo sebesar Rp. 

4.375.000,-/ periode atau Rp. 381.250,-/ekor/periode 

dengan rincian jumlah tenaga kerja yang digunakan dalah 

3 orang, sedangkan pada CV. Sumber Jaya mengeluarkan 

Rp. 5.466.666,-/periode atau Rp. 364.444,--/ekor/periode 

dengan rincian jumlah tenaga kerja yang digunakan 

adalah 5 orang. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 

berbeda dikarenakan populasi ternak. Asumsi biaya yang 

dikeluarkan untuk tenaga kerja adalah 15 ekor sapi 

potong penggemukan tiga bulan, 14 ekor sapi potong 

penggemukan dua bulan dan 16 ekor sapi potong 

pengemukan 1 bulan di CV. Sumber Jaya dan 12 ekor 

sapi potong penggemukan 3 bulan, 10 ekor sapi potong 

penggemukan 2 bulan dan 10 ekor penggemukan sapi 

potong  1 bulan di UD. Brenggolo. 

 

4.3.2.2.3 Biaya Listrik 

      Pada tabel 7 menunjukkan bahwa biaya listrik yang 

dikeluarkan oleh UD. Brenggolo adalah Rp. 285.933,-

/periode atau Rp. 23.827,-/ekor/periode sedangkan pada 

CV. Sumber Jaya adalah Rp. 400.880,-/periode atau 

33.406,-/ekor/periode, biaya listrik yang dikeluarkan oleh 

kedua perusahaan peternakan sapi potong ini relative 

sama setiap periode penggemukan. 
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4.3.2.2.4 Biaya Obat-Obatan 

      Perawatan kesehatan sangat mempengaruhi produksi 

dari sapi potong, semakin terjaga kesehatan dari suatu 

ternak potong maka semakin optimal pula PBB yang 

dihasilkan oleh sapi-sapi di lokasi peternakan.Obat-

obatan yang biasa disediakan oleh peternak adalah 

amoxan, oralit, atagip, ampicilin, diatabs, gusanex dan 

antibiotic.Biaya obat-batan yang disiapkan atau 

dianggarkan oleh UD.Brenggolo adalah Rp. 95.308,-

/periode atau Rp. 7.942,-/ekor/periode dan CV. Sumber 

Jaya adalah Rp. 136.666,-/periode atau Rp. 9.111,-

/ekor/periode, semakin banyak ternak yang dipelihara 

maka semakin banyak pula biaya obat-obatan yang 

dikeluarkan oleh peternak. Biaya obat-obatan adalah 

biaya yang dikeluarkan oleh CV. Sumber Jaya maupun 

UD. Brenggolo untuk ternak yang digemukkan dalam 

satu periode. 

4.3.2.2.5 Biaya Transportasi 

      Biaya transportasi dibutuhkan oleh perusahaan ternak 

untuk mengambil bakalan sapi yang dibeli dan sapi yang 

akan diangkut menuju jagal sapi, asumsi biaya yang 

dikeluarkan oleh kedua perusahaan sapi potong ini adalah 

pada UD. Brenggolo berjumlah Rp. 1.016.666,-/periode 

atau 84.722,-/ekor/periode, sedangkan pada CV. Sumber 

Jaya adalah Rp. 1.214.808,-/periode atau Rp. 80.987,-

/ekor/periode, biaya-biaya tersebut mencangkup dari 

pengambilan bakalan dari peternak, pengangkutan sapi 
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ke jagal dan pembelian pakan hijauan maupun oakan 

konsentrat. 

4.3.2.2.6 Biaya Lain-Lain 

      Biaya lain-lain adalah biaya yang dipersiapkan untuk 

persiapan diluar biaya produksi.biaya lain-lain yang 

dianggarkan oleh UD. Brenggolo adalah Rp. 1.270.833,-

/periode atau Rp. 105.902,-/ekor/periode sedangkan pada 

CV. Sumber Jaya Rp. 1.822.214,-/periode atau Rp. 

121.480,-/ekor/periode, semakin besar skala produksi 

maka semakin besar pula biaya lain-lain yang digunakan 

penggemukan. 

4.3.3 Perbandingan Nilai Keuntungan Dengan UMR 

Tulungagung 

      Dari keuntungan yang diperoleh oleh setiap peternak 

dalam penjualan sapi dapat diperoleh keuntungan per 

bulan untuk dibandingkan dengan UMR yang ada di 

Tulungagung. UMR (Upah Minimum Regional) yang ada 

di Tulungagung adalah Rp. 1.250.000,-, dari keuntungan 

yang didapat di UD. Brenggolo adalah Rp. 1.455.474,-

/ternak/periode penggemukan  dan CV. Sumber Jaya 

adalah Rp. 1.992.779,-/ternak/periode penggemukan. 

Satu periode penggemukan di kedua perusahaan 

penggemukan sapi potong ini adalah 3 bulan, maka dapat 

dihitung laba dalam satu bulannya adalah UD. Brenggolo 

Rp. 485.158,- dan CV. Sumber Jaya adalah Rp. 664.259,-

. Untuk menghasilkan UMR Rp. 1.250.000,-, maka 

menurut keuntungan yang dimiliki oleh UD. Brenggolo 
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harus memelihara 3 ekor sapi penggemukan (1.250.000,- 

: 485.158,-= 2,576 ekor atau 3 ekor) sedangkan pada CV. 

Sumber Jaya juga harus memelihara 2 ekor (1.250.000,-: 

775.370= 1,6). 

4.3.4 Break Event Point (BEP) 

      BEP adalah keadaan suatu usaha yang tidak 

memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Suatu usaha 

dikatakan impas apabila jika jumlah pendapatan 

(revenenue) sama dengan jumlah biaya apabila laba 

kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya 

saja, dari nilai BEP dapat diketahui pada tingkat produksi 

dan harga berapa suatu usaha peternakan tidak 

memberikan keuntungan dan tidak pula mengalami 

kerugian (Mulyadi, 2001). Hasil perhitungan BEP dapat 

pada tabel 9. 

Tabel 9. Perhitungan BEP harga dan BEP hasil pada UD. 

Brenggolo dan CV. Sumber Jaya. 
BEP UD. Brenggolo CV. Sumber Jaya 

Biaya Produksi (Rp) 169.469.373,- 211.108.306,- 

Harga penjualan (Rp) 15.666.667,-  16.400.000,- 

Total penjualan (ekor) 12 15 

BEP hasil (ekor) 10,81 12,87 

BEP harga (Rp)  14.122.448,-  14.073.887,-. 

Sumber: data primer diolah (tahun, 2013) 

      Analisa hasil penjualan sapi potong di dalam 

penulisan ini dihitung dengan menggunakan rata-rata 

penjualan sapi potong yang dilakukan oleh kedua 

perusahaan ini yaitu Rp. 15.666.667,- pada UD. 

Brenggolo dan  CV. Sumber Jaya Rp. 16.400.000,- untuk 
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penghitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

pada tabel 8. 

      Analisa BEP digunakan oleh peternak sebagai acuan 

untuk mengetahui pada jumlah berapa penerimaan atau 

produksi dimana usaha peternakannya tidak mengalami 

untung ataupun rugi. analisabesarnya BEP hasil dan BEP 

harga pada UD. Brenggolo maupun CV. Sumber Jaya, 

pada UD. Brenggolo BEP produk dan BEP harga 

berturut-turut adalah 10,81 ekor artinya UD. Brenggolo 

akan mencapai titik impas jika mampu menjual 11 ekor 

per bulannya atau UD. Brenggolo akan memperoleh 

keuntungan jika ampu menjuak 12 ekor sapi potong dan 

BEP harga Rp 14.122.448,- yang artinya akan mencapai 

titik impas jika penjualan per ekornya minimal Rp 

14.122.448,- dan akan memperoleh keuntungan jika 

mampu menjual diatas harga Rp. 14.122.448,- sedangkan 

pada CV. Sumber Jaya adalah 13,17 ekor artinya CV. 

Sumber Jaya akan menemukan titik impas jika mampu 

menjual 13,17 ekor atau CV. Sumber Jaya akan mendapat 

keuntungan jika menjual minimal 14 ekor sapi potong 

dan harga minimal untuk mencapai titik impas adalah Rp. 

14.407.220,- dan memperoleh keuntungan jika mampu 

menjual dengan harga diatas Rp. 14.407.220,- Perhitungan 

BEP dapat dilihat pada lampiran 8. 

      Perbedaan BEP dikedua perusahaan sapi potong 

penggemukan ini adalah jumlah ternak yang dijual per 

periode selain itu jumlah biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh kedua perusahaan ini juga berbeda, dari 
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data diatas dapat disimpulkan bahwa CV. Sumber Jaya 

mempunyai nilai BEP lebih baik dari pada UD. 

Brenggolo, namun kedua perusahaan ini masih tergolong 

perusahaan yang efisien karena nilai BEP harga maupun 

BEP hasil masih dibawah dari harga jual maupun total 

penjualan yang dilaksanakan.  

4.3.5 Rentabilitas 

      Rentabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat keuntungan yang diperoleh suatu usaha. 

Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan 

modal, dengan kata lain rentabilitas adalah perbandingan 

adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba pada periode tertentu. analisa 

rentabilitas yang di miliki oleh UD. Brenggolo maupun 

CV. Sumber Jaya. 

      Tjiptoadinugroho (1989) menyatakan tentang kriteria 

persentase rentabilitas usaha adalah sebagai berikut: 

1. Rentabilitas 1-25 % termasuk dalam kategori 

buruk 

2. Rentabilitas 26-50 % termasuk dalam kategori 

rendah 

3. Rentabilitas 51-75 % termasuk kategori cukup 

4. Rentabilitas 76-100 % termasuk dalam kategori 

baik 

5. Rentabilitas >100 % termasuk dalam kategori 

baik sekali 

       Rentabilitas pada masing-masing perusahaan sapi 

potong di UD. Brenggol maupun CV. Sumber Jaya 
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dengan asumsi setiap bulan mendapatkan hasil yang 

sama dapat dilihat dari tabel 10. 

Tabel 10. Rentabilitas satu tahun di UD. Sumber Jaya 

dan UD. Brenggolo 

Uraian 
Perusahaan Peternakan 

UD. Brenggolo CV. Sumber Jaya 

Laba bersih (Rp) 222.367.524,- 418.700.328,- 

Modal (Rp) 445.733.200,- 626.285.500,- 

Rentabilitas 49,88 % 66,85 % 

Sumber : Data Primer Diolah (tahun, 2013) 

      Asumsi penggemukan untuk kedua perusahaan 

penggemukan ini adalah untuk 12 ekor di UD. Brenggolo 

dan 15 ekor penggemukan di CV. Sumber Jaya, asumsi 

nilai dari UD. Brenggolo adalah Rp. 222.367.524,- dan 

CV. Sumber Jaya adalah 418.700.328,- adalah nilai jika 

setiap bulannya UD. Brenggolo mampu menjual 12 ekor 

sapi potong dengan asumsi laba bersih Rp. 18.625.935,-

/bulan dan CV. Sumber Jaya adalah menjual menjual 15 

ekor sapi potong dengan pendapatan bersih per bulannya 

adalah Rp. 34.891.694,-. 

      Perbedaan nilai rentabilitas di kedua perusahaan ini 

disebabkan oleh jumlah penjualan yang dilakukan oleh 

UD. Brenggolo lebih sedikit daripada CV. Sumber Jaya, 

selain itu jumlah modal yang dimiliki oleh CV. Sumber 

Jaya lebih besar daripada UD. Brenggolo. UD. 

Brenggolo mempunyai nilai rentabilitas 49,88 % nilai 

rentabilitas ini tergolong nilai rentabilitas yang rendah 

karena diantara 26-50 %, sedangkan pada CV. Sumber 
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Jaya 66,85 % nilai ini dikategorikan cukup karena diantara 

51-75 %. 

 


