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ABSTRACT 

 

Study was carried out at the Waru Timur Village, 

Waru Subdistrict, Pamekasan Regency. The aim of the 

research was to examine beef cattle income and 

influencing factors on its profit. This study used 30 

respondents that obtained by purposive sampling method. 

Data were collected from December 27
th 

2014 to January 

27
th

 2015. Primary data were gathered by survey method 

with structured questionnaire. Whereas, secondary data 

were obtained from related institutions and sources. Data 

were analyzed by descriptive analysis using economic 

formulation and multiple regression analysis. Results 

found that farmers raised 1.38 Animal Unit (AU) beef 

cattle and required capital of IDR 16,861,720. This small 

scale farming per year appeared profitable with IDR 

6,745,512/AU of production costs, IDR 8,834,542/AU of 

revenue, and IDR 2,089,028/AU of profit. The efficiency 

of this farm was represented by 1.31 of R/C ratio. The 

beef cattle income increased as the improving in farmer‟s 
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education and experiences, however farmer‟s age, 

number of family member and beef cattle purchasing cost 

reduced in beef cattle profit. 

 

Keywords : Revenue, Production Costs, Income, R/C 

ratio, Education 
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ANALISIS USAHA PETERNAKAN SAPI POTONG 

DI KELOMPOK TANI PANCONG JAYA DESA 

WARU TIMUR KECAMATAN WARU 

KABUPATEN PAMEKASAN 

 

Ainul Yakin, Hari Dwi Utami, dan Budi Hartono 

 

RINGKASAN 

 

Sapi potong mempunyai peranan yang sangat 

penting di Indonesia, yakni  sebagai penyedia protein 

hewani  bagi masyarakat. Kebutuhan daging dari tahun 

ke tahun mengalami peningkatan, sementara itu jumlah 

sapi potong di Indonesia peningkatannya tidak seperti 

yang diharapkan sehingga sapi potong masih berpotensi 

cukup besar untuk dikembangkan. Usaha peternakan sapi 

potong perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan 

daging nasional. Kemajuan dan perkembangan usaha 

peternakan sapi potong perlu dilakukan analisis terhadap 

kondisi keuangan, salah satunya dengan menggunakan 

analisis usaha. Desa Waru Timur merupakan salah satu 

desa yang berada di Kecamatan Waru, Kabupaten 

Pamekasan yang berpotensi dalam usaha peternakan sapi 

potong. Peternakan sapi potong rakyat di Kelompok Tani 

Pancong Jaya, Desa Waru Timur  ini sangat menarik 

untuk diteliti lebih lanjut khususnya tentang pendapatan 

usahanya, karena dengan mengetahui pendapatannya 

maka dapat dilihat efisiensi usaha peternakannya. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

besarnya modal yang dibutuhkan pada usaha peternakan 

sapi potong, untuk mengetahui besarnya biaya produksi,  

penerimaan, dan laba yang diperoleh dalam satu tahun, 
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mengetahui R/C ratio, dan mengetahui faktor apa saja 

yang berpengaruh terhadap pendapatan peternak sapi 

potong.  

Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 27 

Desember 2014 sampai 27 Januari 2015. Pemilihan 

lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) 

berdasarkan bahwa Kecamatan Waru merupakan salah 

satu basis ternak sapi potong di Kabupaten Pamekasan, 

sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah multistage purposive sampling. Sampel yang 

dipilih adalah sebanyak 30 peternak. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah survey (survey 

method) dan wawancara langsung dengan responden 

sebagai data primer. Data sekunder yang diperoleh dari 

lembaga pemerintahan, kelompok tani terkait, laporan 

BPS dan Dinas Peternakan. Analisis data yang digunakan 

yaitu analisis deskriptif keadaan usaha sapi potong, 

karakteristik peternak, deskriptif dengan menggunakan 

rumus-rumus ekonomi, dan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian di kelompok Tani Pancong Jaya 

dapat diketahui bahwa kepemilikan sapi potong sebesar 

1,38 ST dengan modal sebesar Rp 16.861.718/ST yang 

terdiri dari modal tetap sebesar Rp 10.116.206/ST dan 

modal tidak tetap sebesar Rp 6.745.512/ST. Biaya 

produksi yaitu sebesar Rp 6.745.512/ST/tahun yang 

terdiri dari biaya tetap sebesar Rp 628.026/ST/tahun dan 

biaya tidak tetap sebesar Rp 6.117.486/ST/tahun. Total 

penerimaan yaitu sebesar Rp 8.834.542/ST/tahun yang 

terdiri dari penjualan ternak sebesar Rp 

5.730.677/ST/tahun dan nilai tambah ternak sebesar Rp 

3.103.865/ST/tahun. Keuntungan yang diperoleh sebesar 

Rp 2.089.028/ST/tahun, nilai R/C ratio adalah 1,31. 
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Faktor pendidikan peternak yang mayoritas SMA dan 

pengalaman peternak yang mayoritas beternak selama 7 – 

9 tahun memberikan pengaruh positif terhadap 

pendapatan usaha ternak sapi potong, sedangkan faktor 

umur peternak yang mayoritas berumur tua (51 – 60 

tahun), jumlah anggota keluarga peternak yang mayoritas 

berjumlah 3 – 4 orang, dan biaya pembelian ternak 

memberikan pengaruh negatif terhadap pendapatan usaha 

ternak sapi potong. 

Kesimpulan penelitian adalah peternakan sapi 

potong membutuhkan modal sebesar Rp 

16.861.718/ST,biaya produksi yaitu sebesar Rp 

6.745.512/ST/tahun, total penerimaan yaitu sebesar Rp 

8.834.542/ST/tahun, keuntungan yang diperoleh sebesar 

Rp 2.089.028/ST/tahun, nilai R/C ratio adalah 1,31. 

Faktor pendidikan peternak dan pengalaman peternak 

meningkatkan  pendapatan peternak sapi potong, 

sedangkan faktor umur peternak, jumlah anggota 

keluarga, dan biaya pembelian ternak menurunkan 

pendapatan peternak sapi potong. Saran yang dapat 

diberikan adalah diharapkan anggota kelompok tani 

Pancong Jaya agar memasarkan ternaknya secara 

bersama-sama yang diorganisir oleh kelompok tani 

dengan mengadakan kerja sama/kemitraan dengan para 

industri pengolahan hasil ternak dan mengembangkan 

usahanya dengan memperhatikan komponen biaya dalam 

menjalankan usahanya untuk memperoleh pendapatan 

yang lebih besar sehingga berpihak kepada kesejahteraan 

peternak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Sapi potong mempunyai  peranan yang sangat 

penting di Indonesia, yakni  sebagai penyedia protein 

hewani  bagi masyarakat. Protein hewani bermanfaat 

sebagai sumber energi dalam beraktifitas, pertumbuhan 

sel dan jaringan serta cadangan energi tubuh. Hingga kini 

pemenuhan protein hewani tidak dapat digantikan dengan 

zat yang lain. Jumlah konsumsi protein hewani selama ini 

dinilai masih kurang dari nilai konsumsi protein hewani 

standar Pola Pangan Harapan (PPH). Tingkat konsumsi 

protein hewani di Indonesia hanya 4,7 g/orang/hari. 

Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan 

negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, 

dan Filipina yang rata-rata 10 g/orang/hari, dengan 

demikian usaha peternakan masih berpotensi untuk 

dikembangkan. (Dinas Peternakan Jawa Timur, 2012) 

Sapi potong mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan petani/peternak di pedesaan, yaitu sebagai 

tabungan yang sewaktu-waktu dapat dijual untuk 

berbagai keperluan, penyedia pupuk kandang yang dapat 

menyuburkan lahan pertanian, penyedia tenaga kerja 

untuk mengolah lahan pertanian, dan dapat 

memanfaatkan sisa hasil pertanian sebagai pakan ternak, 

seperti jerami padi. 
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Jumlah penduduk di Indonesia semakin 

bertambah sehingga kebutuhan daging dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan, sementara itu jumlah sapi 

potong di Indonesia peningkatannya tidak seperti yang 

diharapkan sehingga pemerintah masih perlu mengimpor 

sapi dan daging sapi dari luar negeri. Sapi potong masih 

berpotensi cukup besar untuk dikembangkan, apalagi 

dikaitkan dengan program percepatan swasembada 

daging sapi. Sapi potong di Indonesia hampir 90% berada 

di tangan peternak di pedesaan dengan kepemilikan 2-5 

ekor untuk setiap peternak. Sapi potong dibudidayakan 

oleh peternak secara usaha tani dengan pola integrasi 

dengan tanaman pertanian. Pola pemeliharaan sapi 

potong juga masih bersifat tradisional dan sederhana 

(Mahendra, 2013). 

Kebutuhan daging sapi didalam negeri belum 

mampu dicukupi oleh peternak di Indonesia sebagai 

produsen lokal sebab konsumsi daging nasional lebih 

tinggi daripada produksi daging sapi di Indonesia. 

Konsumsi total daging sapi selama kurun waktu 2008-

2012 terus meningkat cukup cepat dengan rata-rata 

8,11%/tahun. Pada tahun 2012, konsumsi total daging 

sapi mencapai sekitar 484 ribu ton, jauh lebih besar 

daripada konsumsi total pada tahun 2008 yang hanya 

sekitar 395,2 ribu ton (Direktorat Pangan dan Pertanian, 

2013), sedangkan ketersediaannya sebanyak 399 ribu ton 

(82,52%) dicukupi dari sapi lokal, sehingga terdapat 

kekurangan penyediaan sebesar 85 ribu ton (17,5%). 
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Kekurangan dipenuhi dari impor berupa sapi bakalan dan 

daging yaitu sapi bakalan sebanyak 283 ribu ekor (setara 

dengan daging 51 ribu ton) dan impor daging beku 

sebanyak 34 ribu ton (Ditjen Peternakan dan Kesehatan 

Hewan, 2012). 

Peternakan sapi potong saat ini masih mengalami 

kekurangan pasokan sapi bakalan lokal karena 

pertambahan populasi tidak seimbang dengan kebutuhan 

nasional, sehingga terjadi impor sapi potong bakalan dan 

daging. Populasi sapi potong di Indonesia pada tahun 

2013 mencapai 16.606.803 ekor, dari jumlah tersebut 

sebanyak 5.058.853 ekor (30,46 %) diantaranya terdapat 

di provinsi Jawa Timur (Ditjen Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, 2013). Populasi sapi potong di 

Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 mencapai 

149.855 ekor (Dinas Peternakan Jawa Timur, 2013). 

Usaha peternakan sapi potong perlu 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan daging 

nasional. Kemajuan dan perkembangan usaha peternakan 

sapi potong perlu dilakukan analisis terhadap kondisi 

keuangan, salah satunya dengan menggunakan analisis 

usaha. Analisis usaha sangat penting untuk mengetahui 

usaha peternakan sapi potong layak dikembangkan atau 

tidak agar peternak dapat mengetahui apakah manajemen 

sudah efisien atau belum sehingga dapat dilihat tingkat 

keberhasilan usaha peternakan tersebut. 

Desa Waru Timur merupakan salah satu desa 

yang berada di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan 
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yang berpotensi mempertahankan keahlian sapi madura 

dan mengembangkan usaha peternakan sapi potong. 

Masyarakat Desa Waru Timur sebagian besar bekerja 

sebagai petani dan peternak. Ternak yang banyak 

diusahakan adalah sapi Madura yang umumnya 

dipelihara sebagai tabungan dan diambil kotorannya 

sebagai pupuk kandang. Bentang lahan desa Waru Timur 

yang sebagian besar berupa lahan pertanian (tegalan) 

menjadi salah satu faktor pendukung dalam 

pengembangan usaha ternak sapi potong, karena bahan 

pakan berupa hijauan dapat dengan mudah diperoleh. 

Peternakan sapi potong rakyat masih mempunyai 

keterbatasan-keterbatasan dalam menjalankan usahanya, 

antara lain dalam hal tingkat pendidikan dan 

keterampilan serta menggabungkan beberapa faktor 

produksi. Keterbatasan-keterbatasan ini menjadikan 

peternak sapi potong rakyat dalam menjalankan usahanya 

tanpa memperhitungkan besarnya modal yang 

dipergunakan, biaya produksi yang telah dikeluarkan 

untuk operasional usahanya dan pendapatan yang 

diperoleh. 

Seorang petani dalam melakukan usaha pertanian 

akan selalu berpikir bagaimana mengalokasikan input 

seefisien mungkin untuk memperoleh hasil yang 

maksimal. Usaha sapi potong dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan. Suatu usaha dikatakan 

memperoleh keuntungan jika jumlah penerimaan yang 

diperoleh lebih besar daripada total pengeluaran, 
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sebaliknya jika penerimaan lebih rendah daripada total 

pengeluaran berarti usaha itu mengalami kerugian 

sehingga kondisi usaha seperti itu tidak layak 

dipertahankan. Peternakan sapi potong rakyat di 

Kelompok Tani Pancong Jaya, Desa Waru Timur  ini 

sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut khususnya 

tentang pendapatan usahanya, karena dengan mengetahui 

pendapatannya maka dapat dilihat efisiensi usaha 

peternakannya. 

   

1.2  Rumusan Masalah 

Peternak sapi potong rakyat masih mempunyai 

keterbatasan-keterbatasan dalam menjalankan usahanya, 

antara lain dalam hal tingkat pendidikan dan 

keterampilan serta menggabungkan beberapa faktor 

produksi. Keterbatasan-keterbatasan ini menjadikan 

peternak sapi potong rakyat dalam menjalankan usahanya 

tanpa memperhitungkan besarnya modal yang 

dipergunakan, biaya produksi yang telah dikeluarkan 

untuk operasional usahanya dan pendapatan yang 

diperoleh. Seorang peternak dalam melakukan usaha 

akan selalu berusaha untuk memperoleh keuntungan 

dengan cara menggunakan input seefisien mungkin untuk 

memperoleh hasil yang maksimal. Suatu usaha dikatakan 

untung jika penerimaan yang diperoleh lebih besar 

daripada biaya yang harus dikeluarkan. Salah satu cara 

untuk mengetahui tingkat laba pada suatu usaha adalah 

dengan melakukan analisis ekonomi pada usaha tersebut. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yaitu: 

1. Berapa modal yang dibutuhkan  pada usaha 

peternakan sapi potong  di kelompok tani 

Pancong Jaya di Desa Waru Timur, Kecamatan 

Waru, Kabupaten Pamekasan? 

2. Berapa biaya produksi,  penerimaan, dan laba 

yang diperoleh dalam satu tahun pada usaha 

peternakan sapi potong di kelompok tani Pancong 

Jaya di Desa Waru Timur, Kecamatan Waru, 

Kabupaten Pamekasan? 

3. Berapa R/C ratio usaha peternakan sapi potong di 

kelompok tani Pancong Jaya di Desa Waru 

Timur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan? 

4. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 

pendapatan peternak sapi potong? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui besarnya modal yang 

dibutuhkan pada usaha peternakan sapi potong  di 

kelompok tani Pancong Jaya di Desa Waru 

Timur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. 

2. Untuk mengetahui besarnya biaya produksi,  

penerimaan, dan laba yang diperoleh dalam satu 

tahun pada usaha peternakan sapi potong di 

kelompok tani Pancong Jaya di Desa Waru 

Timur, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. 
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3. Untuk mengetahui R/C ratio pada usaha 

peternakan sapi potong di kelompok tani Pancong 

Jaya di Desa Waru Timur, Kecamatan Waru, 

Kabupaten Pamekasan. 

4. Untuk mengetahui faktor apa saja yang 

berpengaruh terhadap pendapatan peternak sapi 

potong. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian adalah : 

1. Sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan 

dalam merumuskan kebijakan pengembangan 

sapi potong khususnya dalam membantu usaha 

peternakan sapi potong skala kecil dengan sistem 

pemeliharaan tradisional. 

2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang 

mengembangkan ternak sapi potong sapi madura 

di kecamatan Waru untuk mengembangkan 

usahanya. 

3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi 

penelitian lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 

1.5  Kerangka Konsep Penelitian 

 Peternak sapi potong yang tergabung dalam 

kelompok tani Pancong Jaya membutuhkan modal dalam 

menjalankan usahanya.Modal tersebut terdiri dari modal 

tetap dan modal kerja. Modal tetap terdiri dari kandang, 
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peralatan, ternak dan lahan, sedangkan modal kerja 

terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap 

yang dikeluarkan adalah penyusutan kandang, 

penyusutan peralatan, penyusutan ternak, dan pajak bumi 

bangunan (PBB). Biaya variabel yang dikeluarkan 

peternak adalah biaya pakan, biaya bakalan, obat-obatan, 

listrik, air, biaya IB, dan lain-lain. Pengelolaan usaha 

peternakan sapi potong di kelompok tani Pancong Jaya 

dalam menjalankan usahanya memperoleh penerimaan 

yang berasal dari penjualan pedet, sapi dewasa, dan nilai 

tambah ternak. 

 Penerimaan dan biaya produksi sangat 

mempengaruhi pendapatan peternak sapi potong. 

Pendapatan yang diperoleh peternak kemudian dilihat 

efisiensinya yaitu dengan menghitung R/C ratio. R/C 

ratio diperlukan untuk mengetahui efisiensi usaha apakah 

usaha tersebut layak dikembangkan atau tidak, R/C ratio 

diperoleh dari penerimaan dibagi dengan biaya yang 

dikeluarkan. Hasil analisa usaha peternakan sapi potong 

yang dilakukan di kelompok tani Pancong Jaya dapat 

digunakan sebagai acuan untuk mengadakan evaluasi 

terkait dengan evisiensi usaha yang dilakukan untuk 

meningkatkan pendapatan usaha.   

 Pendapatan usaha peternakan sapi potong antara 

satu peternak dengan peternak yang lain berbeda-beda. 

Faktor yang membedakan adalah karakteristik sosial 

ekonomi peternak (jumlah ternak, umur, tingkat 

pendidikan,lamanya beternak, dan jumlah anggota 
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keluarga), biaya hijauan, biaya dedak, pembelian ternak, 

dan tujuan pemeliharaan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan usaha ternak sapi potong 

dapat diketahui dengan analisis regresi berganda, 

sehingga dengan analisis regresi berganda dapat 

diketahui faktor apa saja yang berpengaruh positif 

terhadap pendapatan usaha ternak sapi potong di 

kelompok tani Pancong Jaya. 

Kerangka konsep penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar.1 Kerangka konsep penelitian 
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1.6  Hipotesis 

Hipotesis 1: Umur peternak berpengaruh positif 

terhadap pendapatan usaha 

peternak sapi potong di kelompok 

tani Pancong Jaya 

Hipotesis 2 : Pendidikan peternak berpengaruh 

positif terhadap pendapatan usaha 

peternak sapi potong di kelompok 

tani Pancong Jaya 

Hipotesis3 : Jumlah anggota keluarga 

berpengaruh positif terhadap 

pendapatan usaha peternak sapi 

potong di kelompok tani Pancong 

Jaya 

Hipotesis 4: Pengalaman peternak berpengaruh 

positif terhadap pendapatan usaha 

peternak sapi potong di kelompok 

tani Pancong Jaya 

Hipotesis 5: Pembelian ternak berpengaruh 

positif terhadap pendapatan usaha 

peternak sapi potong di kelompok 

tani Pancong Jaya 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Hasil Penelitian Terdahulu  

 Hasil penelitian Ningsih (2010) menunjukkan 

bahwa usaha peternakan sapi potong hanya merupakan 

pekerjaan sampingan,sedangkan pekerjaan utama 

responden 90% adalah petani. Pemilikan ternak rata-rata 

1,025 unit ternak per peternak. Modal yang digunakan 

untuk usaha ternak sebesar Rp 11.560.713 yang terbesar 

adalah untuk pembelian ternak Rp 7.453.333 (64,47%). 

Biaya produksi per tahun sebesar Rp.4.310.079 dengan 

persentase biaya tetap 25,91% dan biaya tidak tetap 

74,08%. Biaya terbesar untuk usaha adalah biaya pakan 

sebesar Rp.2.620.000 (60,78%). Penerimaan sebesar Rp 

8.245.000/ tahun dengan harga penjualan pedet rata-rata 

2.800.000/ tahun dan penjualan dara Rp 5.445.000/tahun. 

Keuntungan yang diperoleh rata-rata peternak per tahun 

Rp.3.934.921 dengan rentabilitas usaha 34,04%. Hasil 

penelitian Rahmawati (2014) menunjukkan bahwa 

pendapatan rumah tangga peternak sapi potong pola 

gaduhan di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan sebesar 

Rp 12.845.795 yang berasal dari pendapatan non 

peternakan sebesar Rp 10.981.481/tahun dan dari 

pendapatan usaha ternak sapi potong pola gaduhan 

sebesar Rp 1.864.312/ekor/tahun atau Rp 

1.515.678/ST/tahun. Kontribusi pendapatan usaha ternak 
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sapi potong pola gaduhan terhadap pendapatan keluarga 

petani peternak sebesar 11,36 %. 

 Hasil penelitian Siregar (2009) menunjukkan 

bahwa total penerimaan peternak selama 1 tahun dari 

usaha ternak sapi berkisar antara Rp 4.144.000 sampai 

Rp 34.839.999 dengan rataan sebesar Rp 10.335.735 per 

tahun. Total biaya produksi berkisar antara Rp 2.171.250 

sampai dengan Rp 4.569.250 dengan rataan sebesar Rp 

3.100.746 per tahun. Pendapatan bersih peternak berkisar 

antara Rp 1.336.000 sampai Rp 31.237.257 dengan 

rataan sebesar Rp 7.229.989 per tahun. Hasil 

penelitianHoddi, Rombe, dan Fahrul (2011) 

menunjukkan bahwa pendapatan peternak sapi potong 

yang ada di Kecamatan Tanete Rilau menguntungkan 

dengan rata-rata pendapatan per tahun yang diperoleh 

peternak pada stratum A dengan kepemilikan sapi 7-10 

ekor sebesar Rp. 3.705.159/tahun, stratum B dengan 

kepemilikan sapi 11-15 ekor sebesar Rp. 6.131.045/tahun 

dan stratum C dengan kepemilikan sapi 15 ekor ke atas 

sebesar Rp. 9.140.727/tahun. 

 Hasil penelitian Haqi (2011) menunjukkan bahwa 

kepemilikan ternak oleh responden rata-rata berjumlah 4 

ekor atau 2 ST. Modal rata-rata responden adalah Rp 

19.520.484,- yang terdiri dari modal tetap sebesar Rp 

13.384.618,- dan modal kerja sebesar Rp 6.135.866,-. 

Besar biaya total responden adalah Rp 7.523.876,- yang 

terdiri dari biaya tetap Rp 1.388.010,- dan biaya variabel 

Rp 6.135.866,-. Penerimaan responden dari usaha 
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pembibitan sapi potong selama 1 tahun adalah Rp 

7.693.333,-. Laba yang diperoleh peternak adalah sebesar 

Rp 169.457,-. R/C ratio didapat 1,02. Hasil penelitian 

Hariyadi (2012) menunjukkan bahwa usaha sapi potong 

skala kecil yang berjumlah 32 ekor lebih menguntungkan 

daripada usaha sapi potong skala besar yang berjumlah 

81 ekor, dengan melihat nilai R/C ratio yaitu skala kecil 

1,29 dan skala besar 1,27. 

 Hasil penelitian Mlote, Mdoe, Isinika, dan 

Mtenga (2013) menunjukkan bahwa usaha peternakan 

sapi potong di daerah Mwanza dan Shinyanga di Danau 

Zona Tanzania adalah usaha yang menguntungkan, 

dengan total biaya variabel 3,154,745,956.00 Sh, total 

biaya tetap 10,530,600.00 Sh, biaya total 

3,165,276,556.00 Sh, penerimaan 4,260,205,000.00 Sh, 

laba kotor 1,105,459,044.00 Sh, laba bersih 

1,094,928,444.00 Sh , dan R/C ratio 1,35. Hasil 

penelitian Abba dan Umar (2014) menunjukkan bahwa 

usaha peternakan sapi potong skala kecil di Bama Area 

Pemda Borno, Nigeria menguntungkan dan layak untuk 

dikembangkan dengan total biaya variabel adalah 

277,600.00 N, total biaya tetap 8,590.00 N, total biaya 

286.190, 00 N, penerimaan 494,500.00 N, keuntungan 

208,3100 N, dan R/C ratio 1,7. Hasil penelitian Umar, 

Alamu,dan Adeniji (2008) menunjukkan bahwa usaha 

peternakan sapi potong di Bama Area Pemda Borno, 

Nigeria menguntungkan dan layak untuk dikembangkan 

dengan total biaya variabel 59,630.00  N, total biaya 
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tetap 990.00  N, total biaya  60,620  N, penerimaan 

101,148.58 N, keuntungan bersih 40,528.58  N, dan R/C 

ratio 1,67. 

 

2.2. Landasan Teori  

2.2.1 Peternakan Sapi Potong 

Keberhasilan agribisnis peternakan sapi potong 

banyak ditentukan oleh kualitas bibit ternak. Bibit ternak 

yang tidak baik tidak memberikan hasil produksi yang 

maksimal.Untuk dapat memilih bibit yang baik sangat 

diperlukan pengetahuan tentang jenis-jenis ternak, asal-

usul ternak dan performans masing-masing ternak.Sistem 

pemeliharaan sapi potong di Indonesia dilakukan secara 

intensif, yang ditunjukkan dengan semua kebutuhan 

ternak disediakan oleh peternak. Pemenuhan kebutuhan 

nutrisi ternak harus dihitung secara cermat agar ternak 

menghasilkan daging secara optimal (Nugroho, 2008). 

Usaha peternakan sapi potong merupakan salah 

satu mata pencaharian masyarakat peternakan yang 

mempunyai prospek yang cerah untuk dikembangkan 

dimasa depan. Hal ini terbukti dengan semakin banyak 

diminati masyarakat baik dari kalangan peternak kecil, 

menengah, maupun swasta atau komersial. Penggemukan 

sapi pada dasarnya adalah mendayagunakan potensi 

genetik ternak untuk mendapatkan pertumbuhan bobot 

badan yang efisien dengan memanfaatkan input pakan 

serta sarana produksi lainnya, sehingga menghasilkan 

nilai tambah usaha yang ekonomis (Susilawati, 2007). 
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Usaha peternakan sapi potong sampai saat ini 

masih menghadapi banyak kendala diantara lain 

produktivitas masih rendah yang ditunjukkan dari jarak 

beranak (calving interval) lebih dari 21 bulan, 

perkawinan (service per conseption) lebih dari 3 kali, 

angka kematian pedet tinggi yang mencapai 20 – 30%, 

banyaknya pemotongan sapi betina produktiv, kualitas 

dan kuantitas pakan yang rendah, serta pemeliharaan sapi 

potong ditingkat petani masih tradisional, pada umumnya 

lebih banyak berdasarkan pengalaman atau turun-

menurun (Subagio, 2010). 

Pemeliharaan sapi potong bibit bertujuan untuk 

pengembangbiakan sapi potong. Keuntungan yang 

diharapkan adalah pedet hasil keturunan. Usaha 

pengembangbiakan sapi potong untuk tujuan komersial 

membutuhkan perencanaan yang matang karena 

merupakan suatu hal yang perlu mendapat prioritas 

perhatian, tidak hanya perencanaan fisik, namun juga 

perencanaan non fisik (Mahendra, 2013). Usaha 

pemeliharaan sapi potong bakalan bertujuan memelihara 

sapi potong dewasa, untuk selanjutnya digemukkan. 

Keuntungan yang diharapkan adalah hasil penggemukan. 

Pemilihan sapi potong bibit dan bakalan yang akan 

dipelihara, akan tergantung pada selera petani ternak dan 

kemampuan modal yang dimiliki. Petani peternak secara 

umum memilih memelihara sapi potong di daerah atau 

lokasi peternakan dan yang paling mudah pemasarannya 

(Kusumastuti, 2012). 
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Kegiatan peternakan sapi potong saat ini bukan 

hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja. 

Peternakan sapi potong sudah merupakan usaha yang 

dijadikan sumber penghasilan pokok. Dewasa ini usaha 

peternakan sapi potong juga sudah mencapai level usaha 

industri yang menyediakan lapangan kerja bagi orang 

banyak. Saat ini usaha peternakan sapi potong dikelola 

oleh perusahaan peternakan, namun banyak juga yang 

pengelolaannya bisa dikelola sendiri dengan skala kecil 

dan menengah oleh peternak rakyat (Rohani, 2011). 

Peternakan sapi potong saat ini mengalami 

kesulitan dalam peningkatan produktivitas dan 

peningkatan populasi sapi potong karena ketersediaan 

lahan yang semakin berkurang diakibatkan oleh 

persaingan dengan penggunaan lahan untuk pemukiman, 

industri, dan usaha pertanian lainnya. Peternak 

kekurangan lahan untuk padang pengembalaan, 

penyediaan pakan hijauan, maupun ketersediaan limbah 

hasil pertanian. Petani yang umumnya pemelihara ternak 

sebagian besar hanya menguasai lahan usaha tani kurang 

dari 0,5 ha (Sutawi, 2007). 

 

2.2.2 Modal Usaha 

 Modal dalam usaha tani (peternakan) dapat 

diartikan sebagai bentuk kekayaan baik berupa uang 

maupun barang yang digunakan untuk menghasilkan 

sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam suatu produksi. Modal dalam usaha peternakan 
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merupakan dana awal untuk memulai suatu usaha 

(Soekartawi, 2002). Modal  dapat dibagi dua, yaitu modal 

tetap dan modal bergerak. Modal tetap adalah barang-

barang yang digunakan dalam proses produksi yang 

dapat digunakan beberapa kali, meskipun akhirnya 

barang-barang modal ini habis juga, tetapi tidak sama 

sekali terisap dalam hasil, contohnya mesin dan gudang. 

Modal bergerak adalah barang-barang yang digunakan 

dalam proses produksi yang hanya bisa digunakan untuk 

sekali pakai atau dengan kata lain yaitu barang-barang 

yang habis digunakan dalam proses produksi, misalnya 

bahan mentah, dan bahan bakar (Daniel, 2002). 

 Kebutuhan biaya investasi dan modal kerja dapat 

dipenuhi melalui dua sumber, yaitu sumber dari dalam 

perusahaan dan sumber dari luar perusahaan. Sumber lain 

dalam perusahaan adalah modal yang berasal dari para 

investor sendiri atau modal yang dihimpun atas penjualan 

saham. Modal dari luar perusahaan adalah modal yang 

berasal dari bank, produsen mesin atau peralatan, dan 

lembaga keuangan lainnya. Sumber dana yang berasal 

dari dalam tidak mampu untuk menutupi segala pos-pos 

pengeluaran maka perlu diperhitungkan tentang 

kemungkinan untuk mendapatkan dana atau modal dari 

luar usaha, baik dalam bentuk kredit dari lembaga 

perbankan maupun pinjaman-pinjaman lainnya dari pihak 

luar (Ibrahim, 2009). 

 Suatu modal dapat dinyatakan menjadi modal 

tetap dan modal tidak tetapberdasarkan fungsi modal 
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tersebut dalam perusahaan yang bersangkutan. Perbedaan 

fungsional antar modal tetap dan modal tidak tetap 

adalah : 

1. Jumlah modal tidak tetap lebih mudah diperbesar 

atau diperkecil sesuai dengan kebutuhannya 

sedangkan modal tetap sekali dibeli tidak mudah 

dikurangi atau diperkecil. 

2. Susunan modal tidak tetap relatif variabel. 

Elemen-elemen modal kerja akan berubah sesuai 

dengan kebutuhan sedangkan modal tetap 

susunannya relatif tidak segera mengalami 

perubahan (Riyanto, 2001). 

 

2.2.3 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah biaya yang harus 

dikeluarkan untuk dapat menghasilkan output atau 

dengan kata lain merupakan nilai semua faktor produksi 

yang dipergunakan untuk menghasilkan (memproduksi) 

output. Semua faktor produksi yang dapat dipergunakan 

untuk menghasilkan output itu harus dinilai dengan uang 

jadi dapat ditetapkan harganya (Rosyidi, 2004). Biaya 

produksi adalah semua pengeluaran yang digunakan 

dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan 

jasa. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya 

tergantung pada output yang dihasilkan. Misalnya biaya 

bahan untuk menghasilkan produk. Biaya tetap adalah 

biaya yang tidak tergantung pada banyak sedikitnya 
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produk yang dihasilkan, misalnya biaya penyusutan 

mesin (Soeharno, 2009). 

Biaya didefinisikan sebagai pengeluaran yang 

tidak dapat dielakkan dalam melakukan suatu kegiatan. 

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 (Noor, 2008). Biaya produksi 

adalah sebagai kompensasi yang diterima oleh para 

pemilik faktor-faktor produksi atau biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh petani dalam proses produksi. Biaya 

produksi diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan 

sesuai dengan tujuan spesifik dari analisis yang 

dikerjakan, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya 

tetap adalah jenis biaya yang besar kecilnya tidak 

tergantung pada besar kecilnya produksi misalnya sewa 

atau bunga tanah yang berupa uang, sedangkan biaya 

variabel adalah biaya yang besar kecilnya berhubungan 

langsung dengan besarnya produksi, misalnya 

pengeluaran untuk bibit (Daniel, 2002). 

Biaya produksi terdiri dari biaya tetap (fixed cost) 

dan biaya tidak tetap (variable cost). Perhitungan biaya 

ini harus disusun dan dihitung sedemikian rupa sehingga 

tidak ada unsur biaya yang tertinggal. Biaya tetap adalah 

biaya yang tidak dipengaruhi oleh naik turunnya produksi 

yang dihasilkan, seperti biaya tenaga kerja tidak 

langsung, penyusutan, bunga bank, asuransi, dan lain 
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sebagainya. Biaya tidak tetap adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk membeli bahan mentah/bahan 

pembantu, upah tenaga kerja langsung, biaya 

transportasi, biaya pemasaran, dan lain sebagainya 

(Ibrahim, 2009). 

Rumus matematika dari total biaya produksi 

(Riyanto, 2001) : 

 TC = TFC + TVC 

Keterangan :   TC  = Total Cost (biaya total) (Rp) 

TFC = Total Fixed Cost (total biaya tetap) (Rp) 

TVC = Total Variabel Cost (total biaya tidak tetap)   

(Rp) 

 

2.2.4 Penerimaan  

Penerimaan akan timbul dari penjualan barang 

dan jasa. Penerimaan total adalah jumlah seluruh 

penerimaan dari penjualan. Total penerimaan adalah hasil 

perkalian dari jumlah unit yang terjual (Noor, 2008). 

Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari 

penjualan hasil produksi. Jumlah penerimaan yang akan 

diperoleh dari suatu proses produksi dapat ditentukan 

dengan mengalikan jumlah produksi dengan harga pokok 

yang bersangkutan pada saat itu (Riyanto, 2001). 

Penerimaan  usaha tani adalah perkalian antara 

volume produksi yang diperoleh dengan harga jual. 

Harga jual adalah harga transaksi antara petani 

(penghasil) dan pembeli untuk setiap komoditas menurut 

satuan tempat. Satuan yang digunakan seperti satuan 
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yang lazim dipakai pembeli/penjual secara partai besar. 

Penulisan matematis rumus penerimaan adalah sebagai 

berikut (Soekartawi, 2002): 

 TR = P . Q 

Keterangan :TR  = Total Revenue atau Total       

Penerimaan (Rp) 

 Q = Jumlah Produksi 

 P = Harga Produksi (Rp) 

 

2.2.5 Keuntungan/Pendapatan 

Keuntungan adalah tujuan utama dalam 

pembukaan usaha yang direncanakan, semakin besar 

keuntungan yang diterima, semakin layak pembukaan 

usaha yang dikembangkan. Perkiraan dan perencanaan 

produksi dapat diketahui pada jumlah produksi yang 

dapat menghasilkan keuntungan maksimal ataupun 

kerugian. Keuntungan adalah selisih antara penerimaan 

total perusahaan dengan pengeluaran (Ibrahim, 2009). 

Keuntungan ditentukan dengan menghitung dan 

membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. 

Keuntungan adalah perbedaan antara hasil penjualan total 

yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan. 

Keuntungan akan mencapai maksimum apabila 

perbedaan diantara keduanya maksimum (Sukirno, 

2003). 

Keuntungan adalah selisih antara penerimaan 

total dengan biaya produksi yang dikeluarkan. 

Keuntungan semakin besar jika selisih antara nilai 
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penerimaan dengan biaya produksi semakin besar. 

Hubungan antara keuntungan dengan biaya produksi dan 

penerimaan disebut dengan fungsi keuntungan (Sutawi, 

2007). Keuntungan merupakan hasil dari pengurangan 

penerimaan dengan biaya produksi (biaya untuk 

menghasilkan keuntungan). Pendapatan pengelola adalah 

pendapatan yang diterima oleh pengelola yaitu hasil 

pengurangan dari total penerimaan (total revenue) 

dengan total biaya (total cost). Usaha dikatakan 

menguntungkan apabila total penerimaan lebih besar 

daripada total biaya dan dikatakan rugi bila sebaliknya 

(Riyanto, 2001). 

Soekartawi (2002) menyatakan bahwa total 

pendapatan yaitu perbedaan antara nilai-nilai penerimaan 

dengan nilai pengeluaran. Nilai penerimaan adalah hasil 

yang dicapai suatu usaha bilamana produksinya dijual, 

sedangkan nilai pengeluaran merupakan biaya-biaya 

yang harus dikeluarkan saat proses produksi. Berikut 

rumus dari keuntungan : 

π = TR – TC 

Keterangan :  π = Keuntungan (Rp) 

TR = Total Revenue (Total 

Penerimaan) (Rp) 

  TC = Total Cost (Biaya Total) (Rp) 

 

2.2.6 R/C Ratio 

 Efisiensi usaha dapat dihitung dari perbandingan 

antara besarnya penerimaan dan biaya produksi yaitu 
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dengan menggunakan R/C ratio. Suatu usaha dinyatakan 

layak atau masih dalam tingkat efisiensi bila nilai R/C 

ratio sama dengan satu dan semakin besar nilai R/C ratio 

maka semakin besar tingkat efisiensinya. Tingkat 

efisiensi suatu usaha dapat diketahui dengan 

menggunakan parameter yaitu dengan mengukur 

besarnya pemasukan dibagi besarnya pengeluaran. 

Keterangan: 

R/C ratio >1 : Efisien  

R/C ratio = 1 : Impas 

R/C ratio <1 : Tidak efisien (Sundjaja danBarlian, 2003). 

Rasio penerimaan atas biaya (R/C ratio) 

menunjukkan berapa besarnya penerimaan yang akan 

diperoleh dari setiap rupiah yang dikeluarkan dalam 

produksi usaha. Analisis rasio atas biaya produksi dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan relative 

kegiatan usaha. Angka rasio penerimaan atas biaya 

tersebut dapat diketahui apakah usaha tersebut 

menguntungkan atau tidak (Harmono dan Andoko, 

2005). 

 Tingkat pendapatan usaha dapat diukur 

menggunakan analisis penerimaan dan biaya (R/C ratio) 

yang didasarkan pada perhitungan secara finansial. 

Analisis ini menunjukkan besar penerimaan usaha yang 

akan diperoleh pengusaha untuk setiap rupiah biaya yang 

dikeluarkan untuk kegiatan usaha. R/C ratioyang 

meningkat menunjukkan peningkatan penerimaan. Usaha 

dikatakan layak jika R/C ratio bernilai lebih besar dari 
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satu (R/C > 1) yang artinya setiap biaya tambahan yang 

dikeluarkan akan menghasilkan tambahan penerimaan 

yang lebih besar daripada tambahan biaya atau secara 

sederhana kegiatan usaha menguntungkan. R/Cratio 

kurang dari satu (R/C < 1) yang artinya tambahan biaya 

yang dikeluarkan akan menghasilkan tambahan 

penerimaan yang lebih kecil daripada tambahan biaya 

atau secara sederhana kegiatan usaha mengalami 

kerugian (Rahardi dan Hartono, 2003).  

 R/C Ratio adalah singkatan dari return cost ratio 

atau perbandingan antara penerimaan dan biaya. Return 

dihitung sebagai penerimaan, sedangkan cost dihitung 

sebagai total biaya produksi. Suatu usaha dinyatakan 

layak atau masih dalam tingkat efisien bila nilai R/C 

ratio sama dengan nol dan semakin besar nilai R/C ratio 

maka semakin besar tingkat efisiensinya. Apabila 

nilainya < 1 maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau> 

1 berarti proyek itu feasibel. Kalau R/C ratio = 1 

dikatakan proyek itu marginal (tidak rugi dan tidak 

untung) (Ibrahim, 2009). 

 Analisis R/C adalah singkatan dari Revenue Cost 

Ratio, menurut Soekartawi (2006) untuk menganalisis 

kelayakan usaha apakah usaha tani ini memberikan 

keuntungan atau tidak, dapat digunakan rumus sebagai 

berikut: 

A = R/C 

Keterangan : 

R = Penerimaan 
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C = Biaya 

Dengan kriteria : 

Jika R/C >1  = Untung 

R/C < 1 = Rugi 

R/C=1   = Impas  

 Suatu usaha dikatakan menguntungkan jika 

perbandingan antara R dan C (R/C) bernilai lebih besar 

dari satu. R/C ratio yaitu perbandingan antara 

penerimaan dengan biaya. Rumus ini dapat ditulis 

sebagai berikut (Syamsudin, 2009) : 

  A = R/C ratio 

Keterangan: R = Total Penerimaan (Revenue) 

  C = Total Biaya (Cost) 

  A = Revenue Cost Ratio 

Jika nilai R/C ratio < 1  = usaha yang didirikan rugi 

Jika nilai R/C ratio = 1 = usaha yang didirikan 

impas(tidak untung dan tidak rugi) 

Jika nilai R/C ratio > 1 = usaha yang didirikan 

untung 

 

2.2.7 Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi berganda adalah suatu metode 

statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan 

antara variabel dependen dengan beberapa variabel 

independen. Suatu variabel dependen bergantung pada 

lebih dari satu variabel independen, hubungan antara 

kedua variabel disebut analisis regresi berganda (multiple 

regression) (Sulaiman, 2004). Variabel respon 
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dilambangkan dengan Y dan variabel prediktor yang 

digunakan lebih dari satu maka digunakan analisis regresi 

linear berganda. Analisis regresi berganda menghasilkan 

persamaan linear yang dapat digunakan untuk menduga 

atau memprediksi nilai satu variabel respon berdasarkan 

beberapa variabel prediktor (Gujarati, 2003). 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan 

secara linear antara dua atau lebih variabel independen 

(X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis 

ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau 

negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya 

berskala interval atau rasio (Sugiyono, 2007). 

 Regresi berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel 

terikat, atau untuk meramalkan dua variabel bebas atau 

lebih terhadap variabel terikat. Regresi berganda pada 

dasarnya merupakan perluasan dari regresi sederhana 

dengan menambah jumlah variabel bebas yang awalnya 

hasil satu variabel bebas menjadi dua atau lebih variabel 

bebas, sehingga dapat dikatakan bahwa alat analisis 

regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh 

dua atau lebih satu variabel bebas terhadap satu variabel 

terikat.(Ghozali, 2011). Analisis regresi berganda 

merupakan teknis analisis yang umum digunakan dalam 
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menganalisis hubungan dan pengaruh satu variabel 

terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Teknik 

analisis regresi berganda dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus (Rangkuti,2003) : 

Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + …………….be Xe + E 

Y = Nilai prediksi Y 

a  = Bilangan konstan 

b  = Koeifisien regresi 

X = Variabel independen 

E = Variabel di luar model 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kelompok Tani Pancong 

Jaya, Desa Waru Timur, Kecamatan Waru, Kabupaten 

Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Penelitian 

dilaksanakan 27 Desember 2014 sampai 27 Januari 2015. 

Penentuan lokasi dilakukan dengan sengaja (purposive 

sampling) dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Waru 

merupakan salah satu basis ternak sapi potong yang 

masih mempertahankan keahlian sapi madura di 

Kabupaten Pamekasan. 

 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode Penelitian yang digunakan pada 

pelaksanaan penelitian adalah metode survei, yaitu 

penelitian mengambil sampel data dari suatu populasi 

melalui wawancara langsung terhadap responden dengan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data 

(Singarimbun dan Effendi, 2006) 

 Metode penentuan sampel dilakukan secara 

multistage purposive sampling. Penentuan 

sampeldilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: 

Tahap I  : Provinsi Jawa Timurdipilih secara 

purposive (sengaja) berdasarkan pertimbangan bahwa 

populasi sapi potong di  Provinsi Jawa Timur pada tahun 

2013 mencapai 5.058.853 ekor,  jumlah tersebut 
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sebanyak  (30,46 %) dari jumlah sapi potong di 

Indonesia. Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 

kabupaten/kota. 

Tahap II : Kabupaten Pamekasan dipilih secara 

purposive (sengaja) berdasarkan pertimbangan bahwa 

populasi sapi potong di Kabupaten Pamekasan pada 

tahun 2013 mencapai 149.855 ekor, jumlah tersebut 

sebanyak (2,96 %) dari jumlah sapi potong di Jawa 

Timur. Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 kecamatan. 

Tahap III : Kecamatan Waru dipilih secara 

purposive (sengaja) berdasarkan pertimbangan bahwa 

populasi sapi potong di Kecamatan Waru pada tahun 

2013 mencapai 12.834 ekor, jumlah tersebut sebanyak 

(8,56 %) dari jumlah sapi potong di Kabupaten 

Pamekasan dan merupakan salah satu basis ternak sapi 

potong yang masih mempertahankan keahlian sapi 

madura di Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Waru 

terdiri dari 12 Desa.  

Tahap IV  : Desa Waru Timur dipilih secara 

purposive (sengaja) berdasarkan pertimbangan bahwa 

populasi sapi potong di Desa Waru Timur pada tahun 

2013 mencapai 2.947 ekor, jumlah tersebut sebanyak 

(22,96 %) dari jumlah sapi potong di Kecamatan Waru 

dan Desa Waru Timur merupakan desa yang sebagian 

besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani 

dan pemelihara ternak yang secara turun temurun telah 

dikerjakan oleh penduduk waru Timur. 
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Tahap V : Kelompok tani Pancong Jaya dipilih 

secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan bahwa 

kelompok Tani Pancong Jaya merupakan salah satu 

kelompok tani yang tergolong maju dalam kegiatan usaha 

peternakan sapi potong yaitu meraih beberapa prestasi 

diantaranya juara I dalam lomba kelompok peternak sapi 

potong tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2012 dan 

peternak sapi potong di kelompok tani tersebut sudah 

cukup lama (6 tahun) mempunyai pengalaman di dalam 

beternak sapi potong. 

Tahap VI  : 30 peternak terpilih sebagai sampel 

dalam penelitian dengan menggunakan rumus slovin dan 

penentuan sampelnya dilakukan secara purposive 

(sengaja) dengan pertimbangan peternak yang 

mempunyai pengalaman beternak minimal 6 tahun. 

 
Gambar 2. Kerangka penarikan sampel 
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Populasi dalam penelitian adalah semua peternak 

sapi potong yang tergabung dalam kelompok tani 

Pancong Jaya yang berjumlah 90 orang kemudian ditarik 

sampel melalui rumus slovin dan penentuan sampelnya 

dilakukan secara purposive (sengaja) dengan 

pertimbangan bahwa peternak harus mempunyai 

pengalamn beternak minimal 6 tahun. 

n =  

keterangan : 

n = Jumlah Sampel  

N = Jumlah populasi  

d2= Tingkat Kelonggaran (15%) (Wirantha,2006) 

didapatkan hasil: 

n =  

n = 29,75 atau 30 responden 

Sampel yang digunakan sebanyak 30 peternak 

dengan perhitungan terlampir. Sampel minimum yang 

didapat adalah sebanyak 30 peternak sapi potong. Jumlah 

sampel minimal dalam penelitian korelasional untuk 

memperoleh hasil yang baik adalah 30sampel (Sekaran, 

2006). 

 

3.3 Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian adalah observasi, wawancara, dan kuesioner. 

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis. Teknik wawancara adalah penggalian data 
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dari responden dengan cara bertatap muka dan berdialog 

langsung dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner 

adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada 

responden (Wirantha, 2006). 

 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan pengumpulan data primer dan data sekunder, 

yaitu: 

1. Data Primer  

Teknik pengambilan data dengan survei primer 

dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara 

kepada para peternak sapi potong di kelompok tani 

Pancong Jaya. Selain itu juga dilakukan observasi 

lapangan untuk data pendukung bagi penelitian ini. 

2. Data Sekunder  

Survei sekunder dilakukan untuk melengkapi data 

yang diperoleh dari survei primer berupa kajian literatur 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

Kemudian dilakukan pula pengumpulan data sekunder 

berupa data dari instansi yang terkait dengan penelitian. 

 

3.4 Analisis Data 

 Data yang dikumpulkan adalah data primer dan 

data skunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara 

langsung kepada peternak sedangkan data sekunder 

diperoleh dari catatan milik Kelompok Tani Pancong 

Jaya. Data penelitian dianalisis secara deskriptif dan 

kuantitatif. 
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1. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis 

data kualitatif guna mengetahui keadaan usaha 

ternak sapi potong yang meliputi keadaan lokasi 

usaha ternak sapi potong dan karakteristik 

peternak sapi potong. 

2. Analisis deskriptif dengan menggunakan rumus-

rumus ekonomi untuk melakukan perhitungan-

perhitungan berupa biaya produksi, penerimaan, 

pendapatan,  dan nilai R/C ratio usaha peternakan 

sapi potong. Perhitungan dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Total biaya adalah semua pengeluaran baik 

biaya tetap maupun biaya tidak tetap untuk 

proses produksi selama pemeliharaan sapi 

potong. Rumus matematisnya adalah sebagai 

berikut: 

TC = TFC + TVC 

Keterangan :   

TC  = Total biaya produksi usaha 

peternakan sapi potong  

(Rp/tahun/farm) 

TFC = Total biaya tetap usaha 

peternakan sapi potong 

(Rp/tahun/farm) 

TVC = Total biaya tidak tetap usaha 

peternakan sapi potong 

(Rp/tahun/farm)   
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b. Total penerimaan usaha peternakan sapi 

potong merupakan semua penerimaan yang 

didapatkan dari hasil penjualan sapi potong, 

hasil penjualan kotoran, dan nilai tambah 

ternak sapi potong yang belum dikurangi 

dengan biaya produksi yang dirumuskan 

sebagai berikut: : 

TR = P . Q + K 

Keterangan :  

TR = Total Penerimaan usaha peternakan sapi 

potong(Rp/tahun/farm) 

Q = Jumlah Produksi usaha peternakan sapi 

potong 

P = Harga Produksi usaha peternakan sapi 

potong (Rp/ekor) 

K = Nilai tambah ternak (Rp/ekor) 

c. Pendapatan adalah selisih antara total 

penerimaan dengan total biaya yang  telah 

dikeluarkan peternak sapi potong. Rumus 

matematisnya adalah sebagai berikut : 

π = TR – TC 

Keterangan :  

π = Keuntungan usaha peternakan sapi 

potong (Rp/tahun/farm) 

TR = Total Penerimaan usaha peternakan sapi 

potong (Rp/tahun/farm) 

TC = Total biaya produksi usaha peternakan 

sapi potong (Rp/tahun/farm) 
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d. Efisiensi usaha (R/C ratio) adalah analisis 

untuk mengukur kelayakan usaha peternakan 

sapi potong dengan menggunakan 

perbandingan antara penerimaan dengan biaya 

produksi. Rumus matematisnya adalah 

sebagai berikut : 

A = R/C ratio 

Keterangan: R = Total Penerimaan usaha 

peternakan sapi potong 

C = Total Biaya produksi 

usaha peternakan sapi 

potong 

 A = Revenue Cost Ratio 

Kriteria penilaian R/C ratio 

sebagai berikut : 

- R/C ratio> 1, usaha peternakan 

sapi potong layak dikembangkan.  

- R/C ratio = 1, usaha peternakan 

sapi potong tersebut tidak untung 

tidak   rugi (impas).  

- R/C ratio< 1, usaha peternakan 

sapi potong tidak layak 

dikembangkan. 

e. Analisis regresi berganda digunakan untuk 

mengetahui nilai pengaruh variabel (positif 

atau negatif) terhadap pendapatan peternak 

sapi potong dengan menggunakan persamaan: 
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Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + 

b7 X7 + b8X8 + b9X9 + e 

Keterangan : 

Y= Pendapatan peternak sapi potong  

(Rp/tahun/farm) 

 X1 = Umur peternak (tahun) 

 X2 = Pendidikan peternak (tahun) 

 X3 = Jumlah anggota keluarga (orang) 

 X4 = pengalaman (tahun) 

 X5 = Pembelian ternak (Rp/tahun/farm) 

 X6 = Biaya hijauan (Rp/tahun/farm) 

 X7 = Biaya dedak (Rp/tahun/farm) 

 X8 = Jumlah ternak (ST/farm) 

     X9 = Tujuan Pemeliharaan (pembibitan / 

campuran) 

 e    = faktor lain di luar model 

3.5 Definisi Operasional 

1. Penerimaan sapi potong adalah seluruh penjualan 

pedet, sapi dara, sapi dewasa, dan nilai tambah 

ternak dalam satu tahun (Rp/tahun). 

2. Pedet yang dijual ataupun tidak dijual 

dimasukkan dalam penerimaan. 

3. Pendapatan adalah nilai dari seluruh usaha yang 

dihasilkan oleh peternak dari peternakan sapi 

potong dalam satu tahun (Rp/tahun). 

4. Umur peternak adalah umur dari peternak (tahun). 
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5. Tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan 

yang telah ditempuh oleh peternak (SD, SMP, 

SMA, dan Sarjana). 

6. Pengalaman beternak adalah waktu yang telah 

digunakan oleh peternak untuk beternak (tahun). 

7. Jumlah anggota keluarga adalah banyaknya 

anggota keluarga yang dimiliki oleh peternak 

(orang). 

8. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji 

multikolinearitas dan uji autokorelasi. 

 

3.6 Batasan Istilah 

 Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian 

adalah :  

1. Peternakan sapi potong adalah usaha 

pemeliharaan sapi potong yang dilakukan 

oleh peternak di kelompok tani Pancong 

Jaya Desa Waru Timur. 

2. Biaya (cost) adalah seluruh pengeluaran 

yang digunakan dalam proses produksi 

untuk kelangsungan usaha peternakan sapi 

potong. 

3. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang 

secara rutin dikeluarkan oleh peternak sapi 

potong yang bersifat tetap, seperti biaya 

penyusutan kandang, penyusutan 

peralatan, Pajak Bumi dan Bangunan (Rp/ 

tahun). 
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4. Biaya tidak tetap (variable cost) adalah 

biaya yang dikeluarkan oleh peternak 

yang besarnya bervariasi sesuai dengan 

volume usaha yang dijalankan, misalnya 

biaya pakan, obat-obatan, dan tenaga kerja 

(Rp/tahun). 

5. Biaya produksi adalah keseluruhan biaya 

yang dipakai dalam usaha peternakan sapi 

potong yang meliputi biaya tetap yaitu 

penyusutan kandang, penyusutan peralatan 

dan biaya variabel yang meliputi biaya 

pakan, biaya obat-obatan, biaya IB, biaya 

bakalan, dan biaya listrik. 

6. Modal usaha peternakan sapi potong 

adalah total modal tetap ditambah modal 

kerja. Modal tetap meliputi kandang, 

peralatan, dan ternak .sedangkan modal 

kerja terdiri dari biaya tetap dan biaya 

variabel. 

7. Penerimaan merupakan nilai dari jumlah 

produk yang dihasilkan selama satu tahun. 

penerimaan usaha peternakan sapi potong 

merupakan semua penerimaan yang 

didapatkan dari penjualan sapi potong dan 

nilai tambah ternak sapi potong yang 

belum dikurangi dengan biaya produksi. 

8. Pendapatan adalah selisih antara total 

penerimaan dengan total biaya yang  telah 
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dikeluarkan peternak sapi potong 

(Rp/tahun). 

9.  Efisiensi usaha (R/C ratio) adalah analisis 

untuk mengukur kelayakan usaha 

peternakan sapi potong dengan 

menggunakan perbandingan antara 

penerimaan dengan biaya produksi. 

10. Satuan ternak adalah ukuran yang 

digunakan untuk menghubungkan berat 

badan dengan jumlah pakan yang 

dikonsumsi, untuk sapi potong dewasa 

berat badan  > 325 kg  = 1 ST, berat badan 

150 – 200 kg = 0,5 ST dan berat badan < 

150 kg = 0,25 ST. 

11. Usaha campuran adalah usaha ternak sapi 

potong campuran antara kegiatan 

pembibitan dan penggemukan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Desa Waru Timur merupakan salah satu desa 

yang berada di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten 

Pamekasan. Desa Waru Timur berjarak 4 km dari 

Kecamatan Waru dan berjarak 30 km dari Kabupaten 

Pamekasan. Desa Waru Timur termasuk daerah yang 

telah lama menjadi daerah pengembangan sapi potong 

dengan populasi ternak sapi potong 2.947 ekor. Batas-

batas wilayah administratif  Desa Waru Timur yaitu 

sebelah utara berbatasan dengan Desa Sana Daja, sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Sana Laok, sebelah barat 

berbatasan dengan Desa Waru Barat, dan sebelah timur 

berbatasan dengan Desa Sana Tengah. 

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan 

(2014) menunnjukkan bahwa Kecamatan Waru terletak 

pada posisi 113°19‟-113°58‟ BT dan 6°51‟-7°31‟ LS. 

Kondisi topografi Desa Waru Timur adalah 127 m dpl 

dengan rata-rata suhu udara berkisar 30°-31°. Desa Waru 

Timur memiliki luas wilayah 10,1 km² yang terdiri atas 

10 dusun dengan jumlah penduduk 8.367 jiwa yang 

terdiri dari 3.872  (46,28%) jiwa penduduk laki-laki dan 

4.495 (53,72%) jiwa penduduk perempuan. Desa Waru 

Timur memiliki luas lahan pemukiman sebesar 110 ha 
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dan lahan pertanian sebesar 900 ha yang terdiri dari 

sawah sebesar 51 ha dan ladang/tegal sebesar 849 ha. 

Lahan pertanian merupakan lahan terbesar di 

Desa Waru Timur. Lahan pertanian tersebut digunakan 

untuk menanam tanaman padi, jagung, dan juga tanaman 

pakan ternak sehingga keadaan tersebut menggambarkan 

bahwa daerah ini memiliki prospek pengembangan usaha 

sapi potong karena didukung oleh kondisi alam  yang 

sesuai dengan kondisi ideal bagi perkembangan ternak 

sapi potong yaitu tersedianya hijauan sebagai pakan 

ternak. Sebagian besar penduduk mempunyai mata 

pencaharian sebagai petani, salah satunya adalah petani 

ternak. Haqi (2011) menyatakan bahwa masyarakat yang 

bermata pencaharian bertani tidak bisa lepas dari usaha 

ternak sapi, sebab sapi merupakan kawan baik petani 

dalam rangka pengolahan tanah pertanian. Selain menjadi 

petani, sumber mata pencaharian masyarakat Desa Waru 

Timur adalah  buruh tani, wirausaha, dan sebagian kecil 

ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil.  

 

4.1.1 Profil Kelompok Tani Pancong Jaya 

 Kelompok tani ternak  Pancong Jaya pertama kali 

berdiri pada tanggal 15 Januari 2006 dengan jumlah 

anggota 68 orang yang diketuai oleh Abd Holik, S.Ag. 

Kelompok tani ternak  Pancong Jaya saat ini memiliki 

anggota sebanyak 90 orang. Kelompok tani ternak  

Pancong Jaya merupakan salah satu kelompok usaha 

ternak sapi potong yang menjadi contoh bagi kelompok 



 

45 

 

ternak lain yang ada Di Desa Warutimur Kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan . 

Kelompok tani ternak Pancong Jayamemiliki 

sekretariat di Dusun Du‟uman Desa Waru Timur 

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan terbentuk 

berdasarkan inisiatif dan keinginan masyarakat 

(peternak) yang menginginkan adanya kemajuan usaha 

sehingga dapat memperbaiki ekonomi keluarga 

khususnya serta masyarakat pada umumnya. Sejak 

berdiri, kelompok tani ternak Pancong Jaya semakin 

menunjukkan kemajuan dan peningkatan, antara lain:  

1. Pengurus dan anggota kelompok aktif mengikuti 

pelatihan-pelatihan teknis yang meliputi pelatihan 

inseminasi buatan dan pemanfaatan limbah 

ternak. .  

2. Kegiatan usaha ternak yang dilakukan tidak 

hanya pembibitan sapi akan tetapi juga 

melakukan kegiatan penggemukan.  

3. Mengikuti apel ternak tingkat Kabupaten tahun 

2008 dan 2009.  

4. Mengikuti apel ternak tingkat  Pembantu Bupati 

Waru tahun 2010. 

5. Mengikuti lomba kelompok tani berbasis ternak 

sapi tingkat Kabupaten Tahun 2010 dan meraih 

juara pertama.  

6. Melaksanakan kegiatan studi banding ke Balai 

penelitian peternakan Grati, Pasuruan Jawa Timur 

tahun 2010. 
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7. Mengikuti Lomba peningkatan prestasi kelompok 

ternak tingkat provinsi jawa Timur pada tahun 

2011 dan meraih juara kedua.  

8. Mengikuti lomba bakalan ternak sapi se Madura 

tahun 2011 dan meraih juara pertama. 

9. Menjadi tuan rumah studi banding dari Dinas 

Peternakan Sidoarjo Jawa Timur tahun 2011. 

10. Mengikuti lomba kelompok peternak sapi potong 

tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2012 dan 

meraih juara pertama. 

11. Mengikuti apel ternak tingkat Kabupaten 

Pamekasan di Waru tahun 2013. 

 

4.1.2  Kegiatan Utama Kelompok Tani Pancong Jaya 

4.1.2.1. Pembibitan 

 Kelompok tani Pancong Jaya mengikuti program 

terobosan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan yaitu 

Program INTAN SATU SAKA (inseminasi buatan satu 

tahun satu kelahiran) pada ternak sapi untuk usaha 

pembibitan ternak sapi Madura. Melalui program ini 

semua anggota kelompok mendapatkan pendampingan 

dari Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan melalui 

petugas inseminator dan pemeriksa kebuntingan. 

Kelompok tani Pancong Jaya mengikuti program INTAN 

SATU SAKA karena sangat menguntungkan dan dapat 

mengoptimalkan potensi produktivitas sapi madura. 

Melalui program INTAN SATU SAKA 

diharapkan agar peternak sapi bisa memperpendek jarak 
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kelahiran sapi menjadi 12 bulan (melahirkan satu tahun 

satu kali), hal ini sangat menguntungkan bagi peternak 

karena dalam 5 tahun 1 ekor induk bisa berkembang 

menjadi 5 ekor bahkan 8 ekor sapi. Disamping dapat 

meningkatkan pendapatan peternak, program ini bisa 

menjadi solusi untuk pemberdayaan peternak sapi 

potong. 

Secara teoritis program ini yaitu 1 (satu) ekor 

induk muda dalam lima tahun dapat berkembang menjadi 

5 sampai 6 ekor anak tergantung dari Sumber daya 

Manusia (SDM) dalam hal ini adalah peternak yang 

mengelola. Dari aspek sosial-ekonomi tampak bahwa 

perkembangan modal dan keuntungan yang didapat dari 

pengelolaan ternak betina (bibit) dengan pola satu tahun 

satu kelahiran dapat memberikan keuntungan yang 

optimal. Program INTAN SATU SAKA ini berlaku bagi 

semua ternak betina produktif baik yang dikawinkan 

melalui inseminasi buatan maupun kawin alam. 

 

4.1.2.2. Inseminasi Buatan 

 Sistem pembibitan yang diterapkan oleh 

kelompok tani ternak Pancong Jaya adalah sistem 

Inseminasi Buatan (IB). Induk sapi yang baik diperoleh 

dari hasil pembelian sapi berumur 1,5 hingga 2 tahun. 

Pelaksanaan inseminasi buatan dilakukan oleh tenaga 

inseminator dari anggota kelompok sendiri. Kebutuhan 

semen beku (straw) diperoleh dari hasil swadaya atau 

membeli dari Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan. 
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Jenis semen beku (straw) yang dipergunakan 

adalah sapi madura. Dengan adanya sistem Inseminiasi 

Buatan maka kelompok tani Pancong Jaya semakin 

berkembang peternakannya karena ada IB.  

Sistem pelayanan yang dilaksanakan adalah 

pelayanan pasif dimana petugas mendatangi peternak 

yang menginginkan pelayanan IB dan selanjutnya 

memberikan pelayanan IB di kandang-kandang peternak 

tersebut. Selanjutnya pelayanan beralih menuju sistem  

pelayanan semi aktif dan berkat kecanggihan terknologi 

informasi, saat ini peternak tinggal melakukan kontak 

pelayanan IB melalui telepon dan selanjutnya petugas 

datang untuk memberikan pelayanan IB. hal ini sangat 

meringankan beban petugas, sehingga petugas dapat 

memaksimalkan waktu dan tenaga untuk lebih 

meningkatkan kinerja pelayanan IB. 

 

4.1.2.3. Pengolahan Hasil 

Penanganan hasil ternak yang dilakukan oleh 

kelompok tani Pancong Jaya antara lain : 

a. Penjualan pedet berkualitas 

Pedet yang berkualitas merupakan produk utama 

dari kelompok tani Pancong Jaya dari sektor usaha 

pembibitan (breeding) terutama pedet betina. Sesuai 

dengan kebutuhan yaitu pedet yang dihasilkan harus 

berkualitas untuk calon bibit maupun bakalan. 

b. Penjualan calon induk sapi 
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Kelompok tani Pancong Jaya juga menghasilkan 

induk maupun calon induk berkualitas yang siap 

berproduksi. Induk maupun calon induk diperoleh dari 

hasil pemeliharaan dan merupakan keturunan dari induk-

induk yang secara teknis berkualitas tinggi. 

c. Penjualan sapi siap potong (penggemukan) 

Sapi-sapi jantan yang terdapat di kelompok tani 

Pancong Jaya dimanfaatkan dalam usaha penggumukan 

sapi (kereman). Sapi hasil usaha penggemukan ini 

merupakan sapi yang siap dipotong untuk dimanfaatkan 

dagingnya. Penjualan sapi potong ini kelompok tani 

bekerja sama dengan para jagal diantaranya H. 

Zainuddin. Berat hidup sapi siap potong yang dijual 

berkisar antara 300 -350 kg. 

d. Pengolahan limbah/kotoran ternak 

Pengolahan limbah ternak merupakan upaya 

peningkatan nilai tambah dari limbah kotoran sapi 

menjadi pupuk organik untuk pertanian yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi. 

 

4.1.2.4.Upaya Pencegahan Penyakit 

Kegiatan pelayanan kesehatan hewan pada 

kelompok tani Pancong Jaya telah melakukan berbagai 

usaha dalam upaya menjaga kesehatan ternak. Tindakan-

tindakan tersebut antara lain berupa:  

1. Penanganan gangguan reproduksi pada ternak betina 

produktif. 
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Usaha pokok kelompok adalah sapi bibit, maka 

keberadaan sapi betina produktif adalah aset kelompok 

yang perlu mendapatkan perhatian. Kegagalan dalam 

perkawinan baik IB maupun alami segera dilakukan 

tindakan secara berkala melalui kerjasama dengan pihak 

Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan. Bentuk 

kegiatannya adalah pemantauan dan penanganan sapi 

betina produktif.  

2. Pemberian obat cacing dan vitamin  

Cacing di dalam tubuh sapi memiliki sifat parasit 

yang menyerap sari makanan dari inangnya. Hal ini 

berakibat pada turunnya berat badan sapi yang secara 

langsung menyebabkan menurunnya nilai ekonomis sapi. 

Guna mencegah penyakit cacing maka peternak secara 

rutin memberikan obat cacing untuk sapi. Ketersediaan 

obat cacing untuk sapi cukup terjamin yang dijual oleh 

kios kelompok.  

3. Pemberian vitamin dan mineral  

Pertumbuhan sapi selain ditunjang oleh 

pemberian pakan yang cukup juga terpenuhinya 

kebutuhan vitamin maupun mineral bagi tubuh sapi. 

Pemberian vitamin maupun mineral dilakukan secara 

berkala terutama bagi sapi yang baru dibeli dari pasar. 

Tujuannya agar pertumbuhan sapi dapat segera optimal. 

Kebutuhan vitamin maupun mineral bagi kelompok tani 

Pancong Jaya dipenuhi oleh kios kelompok.  
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4. Pemantauan dan penanganan kesehatan  

Pemantauan kesehatan dilakukan oleh seksi 

kesehatan hewan. Pemantauan secara aktif dan berkala 

dilakukan di kandang kelompok maupun kandang 

anggota dengan melihat secara langsung dan mengontrol 

hasil laporan anggota. Dalam hal pemantauan dan 

penaganan kesehatan hewan, kelompok juga bekerja 

sama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Pamekasan 

melalui petugas teknis dan paramedis di Puskeswan 

Waru serta Petugas Medis Dinas Peternakan Pamekasan. 

 

4.2 Profil Usaha Peternakan 

 Usaha peternakan sapi potong yang dijalankan 

peternak memiliki profil usaha yang berbeda-beda 

tergantung pada kemampuan masing-masing peternak. 

Profil usaha peternakan penting untuk mengetahui 

gambaran usaha peternakan dan hubungannya dengan 

pendapatan peternak. Profil usaha peternakan yang 

dikumpulkan dari responden adalah struktur kepemilikan 

ternak, motif usaha pemeliharaan sapi potong, dan 

pemasaran 

 

4.2.1 Struktur Kepemilikan Ternak 

 Jumlah ternak yang dimiliki merupakan faktor 

yang penting dalam usaha peternakan sapi potong, selain 

mempengaruhi besarnya produksi yang dihasilkan 

banyaknya ternak yang dimiliki juga mempengaruhi 

besarnya pendapatan.Perhitungan jumlah kepemilikan 
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ternak dalam penelitian dilakukan dengan pedoman 

satuan ternak (ST).Satuan ternak (ST) merupakan ukuran 

yang digunakan untuk menghubungkan berat badan 

ternak dengan jumlah makanan ternak yang dimakan. 

Kategori penentuan ST untuk ternak sapi potong adalah 

sapi dewasa dengan berat badan 325 Kg atau berumur > 

2 tahun = 1 ST, sapi muda dengan berat badan 150 – 200 

Kg atau berumur 1 – 2 tahun = 0,5 ST, dan pedet dengan 

berat badan < 150 Kg atau berumur < 1 tahun = 0,25 ST 

(Rohani,2011). Rata-rata kepemilikan ternak sapi potong  

adalah 1,38 ST atau berskala kecil. Struktur kepemilikan 

ternak sapi potong di kelompok tani Pancong Jaya dapat 

dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

 

Tabel 1. Profil usaha peternakan sapi potong dari 30 

responden di kelompok tani Pancong Jaya  pada tahun 

2014 

 
Sumber : Data primer (2015) 

 

 Pada Tabel 1 menunjukkan ternak sapi potong 

yang dipelihara oleh peternak adalah jenis sapi 

Madura.Jumlah populasi ternak sapi potong dari peternak 
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responden adalah 64 ekor. Ternak sapi yang dimiliki oleh 

peternak terdiri dari sapi dewasa berjumlah 25 ekor, dara 

berjumlah 27 ekor, dan pedet berjumlah 12 ekor. Jumlah 

ternak sapi yang dipelihara peternak pada umumnya dari 

tahun ke tahun relatif stabil dengan alasan jumlah ternak 

yang terlalu besar memerlukan biaya dan waktu yang 

lebih besar sehingga bila jumlah ternak bertambah akibat 

kelahiran, peternak akan menjual sebagian ternaknya. 

 

Tabel 2. Rata-rata kepemilikan sapi potong di kelompok 

tani Pancong Jaya  pada tahun 2014 

 
Sumber : Data primer (2015) 

 

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rata- rata 

kepemilikan sapi potong di kelompok tani Pancong Jaya 

sebagian besar adalah sapi dewasa sejumlah 0,83 ST 

(60,1%), diikuti oleh sapi dara 0,45 ST (32,7%), dan 

pedet sejumlah 0,1 ST (7,2%). Rata- rata kepemilikan 

sapi potong responden adalah 1,38 ST. Kepemilikan 

ternak sapi potong yang masih dalam skala kecil pada 

masing-masing peternak disebabkan oleh ternak sapi 

sebagian besar hanya dijadikan sebagai tabungan rumah 

tangga dan keterbatasan modal yang dimiliki peternak. 
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Suranjaya (2011) menyatakan bahwa usaha peternakan 

rakyat utamanya dicirikan oleh jumlah ternak yang 

dipelihara dalam skala kecil, disamping itu manajemen 

pemeliharaan yang sederhana serta permodalan yang 

terbatas. 

 

4.2.2  Motif Usaha Pemeliharaan Sapi Potong 

 Usaha pemeliharaan ternak sapi potong bagi 

peternak merupakan salah satu bagian untuk mendukung 

dalam memenuhi kebutuhan keluarga peternak. Usaha 

peternakan sapi potong merupakan usaha sampingan 

yang dijalankan peternak untuk menambah pendapatan 

peternak atau sebagai tabungan bila sewaktu-waktu 

membutuhkan uang maka ternak akan dijual. Peternak 

lebih senang memelihara ternak betina untuk dijadikan 

indukan dan mendapat penghasilan bila indukan 

melahirkan. Peternak perlu mengetahui jenis usaha 

peternakan yang dilakukan agar dapat membandingkan 

motif usaha yang lebih menguntungkan.Jenis usaha 

pemeliharaan sapi potong di kelompok tani Pancong Jaya 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3.Motif usaha pemeliharaan sapi potong 
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 Berdasarkan data pada Gambar 3 menunjukkan 

bahwa jenis usaha pemeliharaan ternak sapi potong di 

kelompok tani Pancong Jaya adalah pembibitan dan 

campuran. Peternak yang memelihara sapi potong untuk 

usaha campuran sebanyak 24 peternak (80%) dan usaha 

pembibitan sebanyak 6 peternak (20%). Usaha 

pembibitan yang dilakukan peternak yaitu kegiatan usaha 

yang menghasilkan bibit untuk dijual.Peternak dengan 

motif pembibitan yaitu peternak dengan usaha 

pembibitan yang menghasilkan pedet berkualitas dan 

menjual pedet tersebut untuk calon bibit maupun 

bakalan. Pedet yang berkualitas merupakan produk utama 

dari kelompok tani Pancong Jaya dari sektor usaha 

pembibitan (breeding) terutama pedet betina. Pola 

pembibitan ternak dilakukan oleh peternak pada awalnya 

dilakukan untuk usaha tabungan namun lama-kelamaan 

untuk usaha komersial.Teknik pembibitan dilakukan 

dengan sistem kawin suntik (IB) dan ada juga yang 

dilakukan dengan sistem kawin alam (KA). Keberhasilan 

kebuntingan sapi induk biasanya dicapai dengan 

frekuensi 1-2 kali tergantung kondisi ternak yang 

dipelihara. Jasa pelayanan kawin suntik setiap kali IB 

adalah 25.000, sedangkan kawin alam dilakukan dengan 

menggunakan pejantan pemacek yang dimiliki kelompok 

tani.  

Motif usaha pola campuran yang dilakukan 

peternak yaitu kegiatan usaha campuran antara 

pembibitan dan penggemukan. Peternak memelihara sapi 
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potong untuk menghasilkan pedet yang berkualitas dan 

akan langsung menjualnya untuk calon bibit maupun 

bakalan dan peternak memelihara sapi betina yang 

memiliki kualitas unggul untuk dijadikan calon induk 

dalam kegiatan pembibitan (breeding) sedangkan sapi 

yang tidak memenuhi syarat akan diafkir untuk 

digemukkan dengan kurun waktu tertentu kemudian 

dijual atau dipotong. 

Usaha pemeliharaan ternak sapi potong bagi 

peternak merupakan salah satu bagian untuk mendukung 

dalam memenuhi kebutuhan keluarga peternak.Tujuan 

peternak memelihara sapi adalah mendapatkan 

keuntungan walaupun jenis usaha pemeliharaannya 

berbeda. Setiawan (2014) menyatakan bahwa apapun 

tujuan pemeliharaan yang dilakukan oleh peternak, 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Hal ini termasuk pada usaha ternak 

sapi potong.Suatu usaha dikatakan untung jika jumlah 

pendapatan yang diperoleh lebih besar dari total 

pengeluaran, sebaliknya jika perolehan pendapatan yang 

diperoleh lebih kecil daripada pengeluaran berarti usaha 

itumengalami kerugian. 

 

4.2.3 Pemasaran 

 Pada umumnya peternak sapi potong menjual 

ternak sapi potongnya melalui pedagang pengumpul atau 

tengkulak, hal ini disebabkan para tengkulak memiliki 

alat transportasi dan akses ke pasar dengan cepat. 
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Peternak memilih jalur pemasaran ini karena peternak 

dapat langsung memperoleh uang tunai dari tengkulak 

dan tidak mengeluarkan biaya untuk pemasaran ternak. 

Penjualan ternak sapi potong tidak terjadwal dan tidak 

berkelanjutan karena jumlah ternak yang dimiliki 

terbatas. Pemasaran sapi potong di kelompok tani 

Pancong Jaya dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Pemasaran sapi potong di kelompok tani   

Pancong Jaya 

 

Berdasarkan pada Gambar 4 menunjukkan bahwa 

penjualan sapi potong yang dilakukan peternak melalui 

tengkulak dan langsung ke pasar hewan. Peternak yang 

menjual sapi potong melalui tengkulak sebanyak 28 

orang (93,3%) dan menjual langsung ke pasar hewan 

sebanyak 2 orang (6,7%). Sistem penjualan sapi melalui 

tengkulak dilakukan berdasarkan kualitas sapi yang akan 

dijual. Peternak yang ingin menjual ternaknya hanya 

memberi tahu secara lisan kepada tengkulak,maka 

tengkulak akan datang ke peternak tersebut dengan 
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membawa alat transport dan uang tunai. Kelemahan dari 

jalur pemasaran ini adalah posisi peternak yang lemah 

dalam menentukan harga jual dari ternak sapi potong, 

karena para tengkulak lebih memiliki akses terhadap 

pemasaran ternak sapi potong. Hal ini menyebabkan 

peternak mendapatkan keuntungan yang relative kecil. 

Penjualan dilakukan dengan tawar-menawar 

dengan tengkulak sesuai dengan kualitas sapi yang 

dujual. Pemasaran ternak sapi potong di kelompok tani 

Pancong Jaya pada umumnya belum mampu 

dimanfaatkan/dikendalikan oleh peternak. Pemasaran 

ternak dilakukan sendiri-sendiri yang tidak jelas 

pemasarannya sehingga penjualan ternak selalu rendah 

karena harga dipermainkan oleh para tengkulak. Kondisi 

pola pemasaran ternak sapi potong di kelompok tani 

Pancong Jaya masih didominasi oleh para tengkulak yang 

berkeliling ke peternak-peternak sapi potong di Desa 

Waru Timur untuk mengumpulkan sapi yang akan dijual, 

kemudian didistribusi ke pedagang besar di pasar hewan 

dengan harga yang lebih mahal dari harga dari peternak. 

Peternak yang langsung menjual sapi potong ke 

pasar hewan yaitu peternak yang menjual sapi potong 

tanpa melalui tengkulak, namun langsung membawa 

ternaknya ke pasar hewan dan menjualnya kepada 

pedagang besar sehingga akan mendapatkan harga yang 

lebih mahal, namun harus mengeluarkan biaya transport 

karena jarak ke pasar hewan cukup jauh. 
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Peternak di kelompok tani Pancong Jaya lebih 

sering menjual ternak dewasa dan dara. Proses penjualan 

ternak tidak terjadwal tetapi tergantung kebutuhan 

peternak. Hartono (2011) menyatakan bahwa penjualan 

sapi disesuaikan dengan kebutuhan peternak. Sapi betina 

bakalan tidak dijual, tetapi dipelihara sendiri untuk 

digunakan sebagai bibit (induk). Sapi bakalan dijual 

kepada pengepul atau kepada peternak lain yang 

membutuhkan dan harga penjualan tergantung antara 

kesepakatan penjual dan pembeli. Penyerahan ternak 

dilakukan baik di tempat penjual maupun pembeli, dan 

pembayaran dilakukan secara tunai. 

 

4.3 Karakteristik Peternak Usaha Sapi Potong 

 Peternak memiliki karakteristik yang berbeda dan 

menggambarkan tingkat kemampuan peternak dalam 

usaha peternakan. Karakteristik peternak memberikan 

gambaran tentang usaha ternak sapi potong yang 

dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu meliputi usia, 

tingkat pendidikan, lama beternak, dan jumlah anggota 

keluarga. Karakteristik yang dikumpulkan dari responden 

dalam penelitian ini antara lain umur peternak, tingkat 

pendidikan, pengalaman beternak, dan jumlah anggota 

keluarga. 

 

4.3.1  Umur Peternak 

 Umur merupakan salah satu faktor yang besar 

pengaruhnya terhadap cara berfikir dan bertindak 
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seseorang, khususnya dalam hal pengambilan keputusan. 

Umur juga berpengaruh terhadap kemampuan peternak 

dalam mengelola usahanya dan dalam hal penerapan 

pengembangan skala usaha serta dalam hal penerapan 

teknologi baru. Peternak yang berumur muda dengan 

keadaan fisik yang kuat biasanya lebih cepat dan lebih 

dinamis dalam menerima inovasi dan teknologi baru 

dibandingkan dengan peternak yang sudah berusia lanjut. 

Umur peternak dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Karakteristik berdasarkan umur peternak 

 

Hasil penelitian berdasarkan pada Gambar 5  

menunjukkan bahwa  peternak sapi potong di kelompok 

tani Pancong Jaya berada pada kisaran umur produktif. 

Responden dengan umur antara 31 – 40 tahun sebesar 

10%, responden dengan umur antara 41 – 50 tahun 

sebesar 33%, dan responden dengan umur antara 51 – 60 

tahun sebesar 57%. Secara umum rata-rata umur 

responden pada peternak sapi potong di kelompok tani 

Pancong Jaya  masih berada pada kelompok usia 

produktif untuk bekerja. Artinya, secara fisik responden 
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masih memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan 

pendapatan. 

Produktivitas seseorang dalam bekerja sangat 

dipengaruhi oleh umur. Umumnya seseorang yang berada 

pada umur produktif akan mampu memperoleh 

pendapatan yang lebih banyak daripada seseorang yang 

termasuk umur non produktif. Struktur umur ini akan 

berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan 

oleh peternak sapi potong di kelompok tani Pancong 

Jaya. Hal ini sesuai dengan Banna (2014) menjelaskan 

bahwa umur yang tergolong produktif akan dapat 

membantu dalam usaha beternak. Responden dengan 

umur produktif akan berupaya untuk mengembangkan 

usaha sapi potong lebih produktif melalui penerapan 

inovasi dan teknologi terbaru sehingga mampu 

meningkatkan pendapatan peternak. Adinata (2012) 

menyatakan bahwa pada umur produktif tenaga yang 

digunakan masih prima sehingga mampu 

mengembangkan usahanya dan ada kemungkinan 

menambah pengetahuan serta metode budidaya di bidang 

usaha ternak sapi potong. 

 

4.3.2  Tingkat Pendidikan 

 Pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting bagi peternak dalam kecepatan dan 

ketepatan pengambilan keputusan yang menyangkut 

usahanya. Peternak yang pendidikannya lebih tinggi 

biasanya lebih dinamis, cepat dan tepat dalam 
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pengambilan keputusan dari setiap alternatif usahanya 

dibandingkan dengan peternak yang tingkat 

pendidikannya lebih rendah tetapi dapat juga terjadi 

kemungkinan peternak yang mempunyai pendidikan 

lebih rendah tepat dalam pengambilan keputusan. Hal ini 

karena mereka memiliki pengalaman yang lebih dalam 

usahanya. Karakteristik tingkat pendidikan peternak sapi 

potong di kelompok tani Pancong Jaya dapat dilihat pada 

Gambar 6. 

 
Gambar 6. Karakteristik berdasarkan pendidikan 

peternak 

  

Berdasarkan hasil penelitian pada Gambar 

6menunjukkan bahwa tingkat pendidikan peternak di 

kelompok tani Pancong Jaya bervariasi. Responden 

dengan tingkat pendidikan SD sebesar 20%, responden 

dengan tingkat pendidikan SMP sebesar 33%, responden 

dengan tingkat pendidikan SMA 40%, dan responden 

dengan tingkat pendidikan S1 sebesar 7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas peternak berada pada 

tingkat pendidikan SMA. Tingkat pendidikan peternak di 
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kelompok tani Pancong Jayasudah tinggi dengan 2 

peternak merupakan sarjana, maka pola pikir mereka 

sudah mampu untuk mengolala usaha peternakan sapi 

potong sehingga jika dihubungkan dengan sistem 

pengelolaan suatu usaha peternakan, mereka mampu 

mengelola dengan baik.  

 Pendidikan merupakan sarana untuk 

meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh peternak. 

Pendidikan yang tinggi/rendah sangat mempengaruhi 

pola pikir dalam menjalankan usaha yang dilakukan 

peternak. Tingkat pendidikan peternak di kelompok tani 

Pancong Jaya yang relatif rendah (SD/SMP) dapat 

diasumsikan bahwa kemampuan peternak untuk 

mengetahui dan mengadopsi suatu keterampilan dalam 

rangka pengembangan usaha ternak akan mengalami 

kendala dan kesulitan. Tingkat pendidikan yang tinggi 

(SMA/S1) akan menambah pengetahuan dan 

keterampilan bagi peternak sehingga akan meningkatkan 

produktivitas kerja dan akan menentukan keberhasilan 

usaha ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Banna 

(2014) menyatakan bahwa tingkat pendidikan akan 

mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seorang 

peternak dalam menjalankan usaha peternakan sapi 

potong, sehingga dengan tingkat pendidikan yang tinggi 

memungkinkan peternak memahami dengan baik dalam 

mengembangkan usaha peternakan sapi potong agar 

memperoleh hasil yang optimal. Yuhanria (2013) 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang rendah dapat 
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mempengaruhi terhadap perkembangan usaha, maka dari 

itu perlu ada tambahan pendidikan seperti penyuluhan 

maupun bimbingan yang bersifat teknis untuk 

mendukung pengembangan usaha. 

 

4.3.3  Jumlah Anggota Keluarga 

 Jumlah anggota keluarga merupakan salah satu 

motivasi bagi kepala keluarga peternak dalam memenuhi 

kebutuhan hidup keluarganya. Jumlah anggota keluarga 

dapat pula dijadikan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan mengenai kemajuan usaha peternakan yang 

dijalankan dan membantu dalam pemeliharaan ataupun 

hal lain dalam usaha peternakannya. Jumlah anggota 

keluarga peternak sapi potong di kelompok tani Pancong 

Jaya dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Karakteristik berdasarkan jumlah anggota 

keluarga 

 

 Berdasarkan hasil penelitian pada Gambar 7 

menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga peternak 

di kelompok tani Pancong Jaya mayoritas mempunyai 3-
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4 anggota keluarga yaitu sebesar 60% dan sisanya 

mempunyai 1-2 anggota keluarga sebesar 40%. Anggota 

keluarga peternak di kelompok tani Pancong Jaya 

mayoritas masih berstatus pelajar yang membutuhkan 

biaya untuk sekolah dan keperluan lainnya. Jumlah 

anggota keluarga peternak di kelompok tani Pancong 

Jaya akan mempengaruhi aktivitasnya dalam 

menjalankan usahanya. Semakin banyak anggota 

keluarga maka akan membantu peternak dalam 

melakukan kegiatannya karena Jumlah anggota rumah 

tangga yang banyak bisa membantu proses produksi. 

Jumlah anggota keluarga yang sedikit berpengaruh 

terhadap pengeluaran keluarga peternak, karena dengan 

jumlah tanggungan keluarga yang sedikit maka 

pengeluaran peternak juga sedikit sehingga peternak 

dapat mengalokasikan pendapatan yang diterima tiap 

bulannya untuk keperluan usahaternak sapi potong. 

Tenaga kerja yang berasal dari anggota keluarga bisa 

meminimalisir biaya tenaga kerja dalam setiap produksi, 

namun semakin banyak anggota keluarga juga akan 

semakin besar kebutuhan yang harus dipenuhi karena 

jumlah anggota keluarga menunjukkan banyaknya orang 

yang hidup di dalam suatu keluarga yang menjadi 

tanggungan.  

Banyaknya jumlah anggota keluarga cenderung 

tidak menjadi jaminan dapat meningkatkan pendapatan 

peternak. Hal ini sesuai dengan Saihani (2011) 

menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga bisa 
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menyebabkan biaya-biaya yang dikeluarkan menjadi 

bertambah. Biaya untuk menyelenggarakan usahanya 

menjadi berkurang karena terbagi untuk biaya hidup 

keluarga. Banyaknya jumlah anggota keluarga belum 

tentu semuanya ikut serta dalam penyelenggaraan 

usahanya. Alam (2014) menjelaskan bahwa jumlah 

anggota keluarga berpengaruh terhadap usaha 

peternakan, semakin banyak jumlah anggota keluarga 

semakin banyak pula kebutuhan yang akan dipenuhi oleh 

keluarga, tetapi disisi lain, semakin banyak anggota 

keluarga maka akan semakin banyak pula yang akan 

membantu dalam usaha peternakan. 

.  

4.3.4 Pengalaman Beternak 

 Lama usaha beternak berkaitan dengan tingkat 

pengalaman yang diperoleh peternak dalam melakukan 

suatu usaha peternakan. Peternak yang melaksanakan 

usaha semakin lama, maka pengalaman yang didapatkan 

akan semakin banyak. Pengalaman beternak merupakan 

suatu hal yang sangat mendasari seseorang dalam 

mengembangkan usahanya dan sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha. Pengalaman beternak 

peternak sapi potong di kelompok tani Pancong Jaya 

dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Karakteristik berdasarkan pengalaman 

beternak 

 

 Berdasarkan hasil penelitian pada Gambar 8 

menunjukkan bahwa pengalaman beternak peternak di 

kelompok tani Pancong Jaya bervariasi antara 4 – 12 

tahun. Mayoritas peternak mempunyai pengalaman 

beternak selama 7 – 9 tahun sebanyak 43%, peternak 

mempunyai pengalam beternak selama 4 – 6 tahun 

sebanyak 30%, dan peternak dengan pengalaman 

beternak selama 10 – 12 tahun sebanyak 27%. Usaha 

peternak sapi potong di kelompok tani Pancong Jaya 

sudah relatif lama sehingga peternak memiliki cukup 

pengalaman dalam mengelola usaha ternaknya. Peternak 

yang telah lama beternak akan lebih terampil dan 

cenderung menghasilkan suatu hasil yang lebih baik 

daripada peternak yang belum berpengalaman. Semakin 

lama beternak diharapkan pengetahuan yang didapat 

peternak  semakin banyak sehingga keterampilan dalam 

menjalankan usaha peternakan semakin meningkat. 
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 Peternak yang memiliki banyak pengalaman akan 

memiliki tingkat kemampuan beternak yang lebih baik. 

Peternak akan mampu mengatasi masalah dan 

memberikan solusi yang tepat untuk usaha peternakan 

sapi potong. Dalam beternak seseorang yang memiliki 

banyak pengalaman akan memiliki performan dan 

keterampilan yang baik. Hal ini sesuai dengan Murwanto 

(2008) yang menyatakan bahwa pengalaman beternak 

sapi potong merupakan peubah yang sangat berperan 

dalam menentukan keberhasilan peternak dalam 

meningkatkan pengembangan usaha ternak sapi dan 

sekaligus upaya peningkatan pendapatan peternak. 

Pengalaman beternak adalah guru yang baik, dengan 

pengalaman beternak sapi yang cukup. peternak akan 

lebih cermat dalam berusaha dan dapat memperbaiki 

kekurangan di masa lalu. Yuhanria (2013) menjelaskan 

bahwa pengalaman yang diperoleh seseorang akan 

memberikan pengaruh terhadap perilaku yang meliputi 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Pengalaman akan 

mempengaruhi pemahaman peternak di dalam upaya 

menunjang manajemen usaha ternaknya. 

 

4.4 Modal Peternakan Sapi Potong 

 Modal merupakan faktor terpenting dalam 

kelangsungan suatu usaha. Modal yang digunakan 

dikelompokkan menjadi dua yaitu modal tetap dan modal 

tidak tetap. Modal tetap adalah modal yang tidak habis 

dipakai pada satu kali produksi, mengalami lama 
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perputaran dalam jangka panjang. Modal tetap yang 

digunakan terdiri dari ternak, kandang, lahan, dan 

peralatan. Modal tidak tetap (modal kerja) adalah modal 

yang habis dalam satu kali produksi. Modal tidak tetap 

yang digunakan terdiri biaya tetap dan biaya variabel. 

Rincian besarnya modal usaha peternakan sapi potong di 

kelompok tani Pancong Jaya dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.Modal usaha ternak sapi potong di kelompok tani 

Pancong Jaya tahun 2014 

 
Sumber : Data primer (2015) 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 3 

menunjukkan bahwa modal usaha peternak sapi potong 

di kelompok tani Pancong Jaya adalah Rp 16.861.718/ST 

yang terdiri dari modal tetap sebesar Rp 10.116.206/ST 

(59,99%) dan modal tidak tetap sebesar Rp 6.745.512/ST 

(40,01%). Modal usaha yang diinvestasikan akan 

semakin besar jika skala usaha juga semakin besar. 
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Semua modal yang digunakan oleh peternak sapi potong 

di kelompok tani Pancong Jaya berasal dari modal sendiri 

tanpa pinjaman. 

Pengolahan modal yang paling besar pada setiap 

peternak sapi potong di kelompok tani Pancong Jaya 

yaitu pada penyediaan ternak dan kandang. Modal 

tertinggi terletak pada pembelian ternak karena 

diperlukan sebagai operasional awal dari usaha 

peternakan sapi potong. Hal ini sesuai dengan Soekartawi 

(2002) menyatakan bahwa modal dalam usaha tani 

(peternakan) dapat diartikan sebagai bentuk kekayaan 

baik berupa uang maupun barang yang digunakan untuk 

menghasilkan sesuatu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam suatu produksi. Modal dalam usaha 

peternakan merupakan dana awal untuk memulai suatu 

usaha. 

 

4.5 Analisis Rugi Laba Peternakan Sapi Potong 

 Keberhasilan suatu usaha peternakan sapi potong 

diukur dari keuntungan yang diperoleh, sehingga pola 

peternakan harus mengarah kepada pola berproduksi 

untuk memperoleh keuntungan atau laba, dengan 

menerapkan berbagai prinsip ekonomi untuk mencapai 

tujuan memperoleh laba yang besar. Analisis laba rugi 

digunakan untuk mengetahui perkembangan usaha dalam 

kurun waktu tertentu. Analisis rugi laba bertujuan untuk 

mengetahui tingkat keuntungan usaha peternakan dalam 

kaitannya dengan kelayakan usaha. 
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Pada prinsipnya, perhitungan rugilaba 

memperlihatkan pendapatan dan biaya. Dalam kaitan ini, 

peternak perlu mengetahui analisis finansial, antara lain 

analisis Revenue Cost Ratio (R/C). Analisis finansial 

tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat keuntungan 

usahatani sapi potong dalam kaitan kelayakan usaha, dan 

untuk menghindari investasi yang tidak menguntungkan. 

Komponen laba rugi terdiri dari penerimaan, keuntungan, 

dan biaya. Perhitungan rugi laba usaha peternakan sapi 

potong di kelompok tani Pancong Jaya dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

Tabel 4. Analisis rugi laba usaha peternakan sapi potong 

di kelompok tani Pancong Jaya pada tahun 

2014

Keterangan : Rata-rata ternak = 1,38 ST 

Sumber : Data primer (2015) 

 

4.5.1 Biaya Produksi 

 Biaya produksi merupakan komponen biaya yang 

dikeluarkan oleh peternak. Biaya produksi terdiri dari 

biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap yaitu jenis 

biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar 

kecilnya produksi dan biaya tidak tetap yaitu biaya yang 
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besar kecilnya berhubungan langsung dengan besarnya 

produksi. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh peternak 

meliputi penyusutan ternak, penyusutan kandang, 

penyusutan peralatan, dan sewa lahan. Biaya tidak tetap 

yang dikeluarkan oleh peternak meeliputi biaya hijauan, 

biaya dedak, biaya IB, kesehatan ternak, biaya bakalan, 

listrik, dan air. 

 Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa rata-rata biaya tetap usaha 

peternakan sapi potong di kelompok tani Pancong Jaya 

sebesar Rp 628.026 (9,31%)/ST, biaya tidak tetap sebesar 

Rp 6.117.486 (90,69%)/ST, dan biaya produksi sebesar 

Rp 6.745.512/ST. Biaya produksi tertinggi usaha 

peternakan sapi potong di kelompok tani Pancong Jaya 

terletak pada biaya tidak tetap karena biaya untuk 

hijauan, biaya untuk dedak, dan pembelian bakalan 

merupakan biaya yang paling banyak dikeluarkan. 

Besarnya biaya produksi pada usaha peternakan 

sapi potong disebabkan oleh perbedaan jumlah populasi 

sapi potong yang dipelihara. Jumlah populasi sapi potong 

yang semakin besar, maka semakin besar pula biaya yang 

dikeluarkan dan sebaliknya, semakin kecil populasi yang 

dipelihara maka semakin kecil pula biaya yang 

dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan Hoddi dkk (2011) 

yang menjelaskan bahwa perbedaan besarnya total biaya 

di setiap peternak disebabkan oleh perbedaan besarnya 

populasi yang dipelihara masing-masing peternak. 
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Semakin besar populasi ternak  responden, maka biaya 

yang dikeluarkan juga semakin banyak. 

 

4.5.2 Penerimaan 

 Penerimaan adalah perkalian antara produksi 

yang diperoleh dengan harga jual. Penerimaan peternak 

sapi potong berasal dari penjualan ternak baik pedet, 

dara, maupun dewasa dan ditambah lagi dengan nilai 

tambah ternak yaitu nilai akhir ternak dikurangi nilai 

awal ternak. Penjualan kotoran tidak dilakukan karena 

kotoran tersebut dimanfaatkan sendiri oleh peternak 

untuk pupuk kandang di usaha pertaniannya. 

 Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa penerimaan peternak sapi potong di 

kelompok tani Pancong Jaya sebesar Rp 

8.834.542/ST/tahun yang terdiri dari penjualan ternak 

sebesar Rp 5.730.677/ST/tahun dan nilai tambah ternak 

sebesar Rp 3.103.865/ST/tahun. Sumber penerimaan 

terbesar dalam peternakan sapi potong adalah penjualan 

ternak. Besarnya jumlah penerimaan yang diperoleh 

sangat tergantung pada tingkat produksi usaha 

peternakan dan harga jual ternak. 

Penerimaan peternak berbeda-beda sesuai dengan 

jumlah produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan 

semakin besar,maka akan semakin besar penerimaannya. 

Hal ini sesuai dengan Setiawan (2014) bahwa 

penerimaan usaha ternak sapi potong yang paling utama 

adalah penerimaan yang berasal dari penjualan sapi baik 
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ternak dewasa, dara atau pedet. Penerimaan adalah 

perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga 

jual. Penerimaan peternak berasal dari penjualan ternak, 

sedangkan penjualan kotoran tidak dilakukan karena 

kotoran tersebut dimanfaatkan sendiri untuk pupuk 

ataupun dibuang begitu saja. 

 

4.5.3 Pendapatan 

 Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan 

dengan semua biaya yang dikeluarkan selama proses 

produksi. Untuk memperoleh pendapatan yang 

diharapkan maka jumlah penerimaan harus lebih besar 

dari biaya total yang dikeluarkan selama proses produksi. 

Peternak yang merugi disebabkan karena penggunaan 

biaya operasional yang tinggi dan tidak diimbangi oleh 

penerimaan yang tinggi. 

 Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa pendapatan peternak sapi potong di 

kelompok tani Pancong Jaya sebesar Rp 

2.089.028/ST/tahun. Jumlah pendapatan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh total penerimaan dan biaya produksi. 

Pendapatan usaha yang diperoleh peternak sapi potong 

relatif kecil dikarenakan jumlah kepemilikan ternak rata-

rata 1-2 ekor dan usaha peternakan sapi potong ini 

merupakan usaha sampingan yang tujuan utamanya 

untuk meningkatkan pendapatan peternak. 

Pendapatan peternak sangat dipengaruhi oleh 

faktor penerimaan dan total biaya. Peternak harus 
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memperhatikan kedua faktor tersebut jika ingin 

mendapatkan pendapatan yang tinggi. Penerimaan yang 

tinggi namun diikuti oleh biaya yang tinggi maka tidak 

akan memperoleh pendapatan yang tinggi. Pendapatan 

peternak yang semakin besar, maka akan semakin besar 

pula tingkat keberhasilan usahanya. Hal ini sesuai dengan 

Banna (2014) yang menjelaskan bahwa pendapatan 

dipengaruhi oleh penerimaan total dan total biaya yang 

dikeluarkan setiap proses produksi. Pendapatan peternak 

mengalami keuntungan atau kerugian dapat diketahui 

dari total penerimaan yang didapat dan total biaya yang 

dikeluarkan. 

 

4.5.4 R/C Ratio 

 Efisiensi usaha peternakan sapi potong di 

kelompok tani Pancong Jaya diukur dengan tingkat 

penerimaan dan biaya produksi. Keberhasilan usaha 

peternakan sapi potong selain dapat dilihat dengan 

pendapatan dapat juga dilihat dengan menggunakan R/C 

ratio. R/C ratio merupakan perbandingan antara 

penerimaan dan biaya produksi. Usaha dikatakan layak 

atau masih dalam tingkat efisiensi apabila nilai R/C ratio 

sama dengan satu yang artinya nilai penerimaan sama 

dengan total biaya, maka semakin besar nilai R/C ratio 

maka semakin besar pula tingkat efisiensi suatu 

peternakan. R/C ratio peternakan sapi potong di 

kelompok tani Pancong Jaya dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. R/C ratio usaha peternakan sapi potong di 

kelompok tani Pancong Jaya tahun 2014 

 
Sumber : Data primer (2015) 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 5 

menunjukkan bahwa nilai R/C Ratio pada peternakan 

sapi potong di kelompok tani Pancong Jaya sebesar 1,31 

yaitu setiap Rp 1.000.000 biaya yang dikeluarkan oleh 

peternak, akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp 

1.310.000 dan keuntungan sebesar Rp 310.000. Semakin 

besar nilai R/C ratio maka semakin besar pula tingkat 

efisiensi peternakan sapi potong. Nilai R/C ratio tersebut 

terlalu besar untuk skala usaha peternak rakyat yang 

hanya merupakan usaha sampingan. Nilai R/C ratio yang 

besar dipengaruhi oleh biaya produksi yang sedikit 

karena biaya pakan dalam usaha peternakan di kelompok 

tani Pancong Jaya hanya sebesar 32,26 %, sedangkan 

penerimaan peternak cukup tinggi karena pedet yang 

tidak dijual juga dihitung sebagai penerimaan. 

Peternakan sapi potong di kelompok tani Pancong 

Jaya layak untuk dikembangkan karena nilai R/C ratio 

lebih dari 1. Hal ini sesuai dengan Ibrahim (2009) yang 

menjelaskan bahwa Suatu usaha dinyatakan layak atau 

masih dalam tingkat efisien bila nilai R/C ratiosama 
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dengan nol dan semakin besar nilai R/C ratio maka 

semakin besar tingkat efisiensinya. Apabila nilainya < 1 

maka proyek itu tidak ekonomis, dan apabila> 1 berarti 

proyek itu feasible. Kalau R/C ratio = 1 dikatakan proyek 

itu marginal (tidak rugi dan tidak untung). 

  

4.6 Analisis Regresi Berganda Faktor yang 

Mempengaruhi Pendapatan Peternak Sapi 

Potong 

 Faktor yang mempengaruhi pendapatan peternak 

sapi potong di kelompok tani Pancong Jaya dalam 

penelitian ini diduga meliputi umur, pendidikan, anggota 

keluarga, pengalaman, pembelian ternak, biaya hijauan, 

biaya dedak, jumlah ternak, dan tujuan pemeliharaan. 

Pendugaan faktor tersebut menggunakan analisis regresi 

berganda menggunakan software SPSS 16. 

 

4.6.1  Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi Klasik ini dilakukan karena dalam 

model regresi perlu memperhatikan adanya 

penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena 

pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka 

variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak 

efisien. Asumsi-asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu 

asumsi multikolinearitas dan autokorelasi. Uji 

multikolinearitas dilihat dari nilai VIF dan tolerance dan 

uji autokorelasi menggunakan uji korelasi pearson. 
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4.6.1.1 Pengujian Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di 

antara variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari 

nilai Tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor 

(VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai 

untuk mengukur tidak adanya gejala multikolinieritas 

minimal nilai tolerance 0,10 atau harga VIF maksimal 

10. Hasil analisis diperoleh nilai Tolerance dan nilai VIF 

untuk masing-masing variabel bebas dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

Tabel 6.Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) 

 

Sumber : Data Primer (2015) 

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai 

tolerance untuk semua variabel bebas yang digunakan 
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dalam penelitian lebih dari 0,10 tolerance> 0,10 dan hasil 

pengujian menunjukkan bahwa semua variabel yang 

digunakan sebagai variabel bebas model regresi 

menunjukkan nilai VIF< 10. Maka dapat disimpulkan 

bahwa persamaan regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini bebas dari multikolinearitas. 

4.6.1.2 Pengujian Autokorelasi 

 Autokorelasi merupakan kesalahan atau gangguan 

yang masuk ke dalam fungsi regresi populasi adalah 

random atau tidak berkorelasi. Dalam suatu model 

regresi disyaratkan tidak terjadi autokorelasi. Untuk 

mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dideteksi 

dengan uji korelasi pearson. Hasil uji korelasi pearson 

dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Hasil uji korelasi pearson 

 
Smber : Data primer (2015) 
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Berdasarkan hasil uji korelasi pada Tabel 7 dapat 

diketahui bahwa nilai korelasi pearson kurang dari 0,5. 

hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi 

antar tiap variabel. Besarnya koefisien korelasi adalah +1 

sampai -1.Uji asumsi klasik yang digunakan telah 

memenuhi syarat untuk dilanjutkan menggunakan 

analisis regresi berganda. 

 

4.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Peternak Sapi Potong 

 Untuk mengetahui variabel-variabel yang 

memberikan pengaruh yang signifikan variabel bebas 

yang terdiri dari umur, pendidikan, anggota keluarga, 

pengalaman, pembelian ternak, biaya hijauan, biaya 

dedak, jumlah ternak, dan tujuan pemeliharaan terhadap 

pendapatan peternak sapi potong di kelompok tani 

Pancong Jaya digunakan pendekatan analisis regresi 

berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

software SPSS 16, analisis regresi berganda faktor-faktor 

yang mempengaruhi pendapatan peternak dapat dilihat 

pada Tabel 8. 
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Tabel 8.Hasil analisis regresi berganda faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan peternak sapi 

potong. 

 
Sumber : Data primer (2015) 

 

4.7.1 Koefisien Determinasi (Adj. R²) 

 Koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Besarnya koefisien 

determinasi dapat dilihat pada Adjusted R square dan 

dinyatakan dalam persentase. Hasil koefisien determinasi 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

 Pada Tabel 8, nilai Adjusted R square adalah 

73,7% yang artinya bahwa variabel bebas umur, 

pendidikan, anggota keluarga, pengalaman, pembelian 

ternak, biaya hijauan, biaya dedak, jumlah ternak, dan 

tujuan pemeliharaan mampu menjelaskan keragaman 
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variabel pendapatan usaha ternak sapi potong sebesar 

73,7%, sedangkan sisanya 26,3% dijelaskan oleh faktor 

lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hal ini 

sesuai dengan Ghozali (2006) bahwa jika R² semakin 

mendekati angka 1 berarti besarnya pengaruh dari 

variabel bebas tersebut mempengaruhi variabel terikat, 

jika R² angka 0 maka variabel bebas tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

 

4.7.2 Uji F 

 Uji F merupakan uji secara bersama-sama untuk 

menguji signifikansi pengaruh variabel umur, 

pendidikan, anggota keluarga, pengalaman, pembelian 

ternak, biaya hijauan, biaya dedak, jumlah ternak, dan 

tujuan pemeliharaan mampu menjelaskan secara 

bersama-sama terhadap pendapatan usaha ternak sapi 

potong di kelompok tani Pancong Jaya. Nilai dari F-

hitung yang diperoleh dari hasil analisis regresi 

menggunakan program SPSS 16. Berdasarkan tabel 8 

menunjukkan bahwa nilai F-hitung yang diperoleh 

sebesar 12,625 dengan signifikan (P<0,05).  

 Hasil uji F pada Tabel 8 diperoleh tingkat 

signifikan (P<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

umur, pendidikan, anggota keluarga, pengalaman, 

pembelian ternak, biaya hijauan, biaya dedak, jumlah 

ternak, dan tujuan pemeliharaan secara bersama-sama 

pengaruh yang signifikan (P<0,05) terhadap pendapatan 

peternak sapi potong. 
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4.7.3 Uji t 

 Uji t adalah uji yang digunakan untuk menguji 

signifikansi konstanta dan setiap variabel independen. 

Dengan hipotesis Ho = koefisien regresi signifikan, H1 = 

koefisien regresi tidak signifikan. Dengan kriteria 

pengujian Ho diterima apabila probabilitas < 0,05, Ho 

ditolak apabila probabilitas >0,05. Dengan kata lain 

setiap variabel yang signifikan dan mempengaruhi 

variabel dependen adalah dengan nilai signifikansi < 

0,05, dan apabila ditemukan variabel dengan nilai 

signifikansi > 0,05 variabel tersebut tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada lampiran 11. 

 Pengujian ini untuk melihat sejauh mana 

pengaruh secara sendiri-sendiri atau parsial variabel X 

(umur, pendidikan, anggota keluarga, pengalaman, 

pembelian ternak, biaya hijauan, biaya dedak, jumlah 

ternak, dan tujuan pemeliharaan) terhadap variabel Y 

(pendapatan peternak sapi potong). Berdasarkan hasil 

pengolahan dengan program SPSS 16, maka didapat hasil 

uji t, yang hasilnya dirangkum pada Tabel 8. Berdasarkan 

Tabel 8 dapat diperoleh persamaan regresi berganda 

sebagai berikut: 

Y = 1229877,435 – 0,250X1 + 0,204X2 – 0,143X3 + 

0,644X4 – 0,278X5 + e 

Keterangan : X1 = umur, X2 = pendidikan, X3 = anggota 

keluarga, X4 = pengalaman, 

 X5 = Pembelian ternak 
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 Hasil analisis regresi dari masing-masing variabel 

independen yang memberikan pengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen (pendapatan peternak sapi 

potong) dijelaskan dibawah ini: 

 

4.7.4 Umur Peternak 

 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

variabel umur (X1) dengan nilai signifikansi (P<0,005) 

yang berarti bahwa Ho diterima dan H1 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel umur (X1) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan sapi 

potong (Y). Hasil penelitian ini bila dihubungkan dengan 

hipotesis 1 “umur berpengaruh positif terhadap 

pendapatan peternak sapi potong”, maka hipotesis 1 

diterima. Hasil analisis regresi, umur menunjukkan 

pengaruh yang signifikan dan mempunyai hubungan 

yang negatif dengan pendapatan petani peternak. 

Besarnya nilai koefisien regresi variabel umur sebesar -

0,250 yang artinya jika umur peternak meningkat sebesar 

1% sedangkan faktor lain dianggap tetap, maka 

pendapatan peternak sapi potong akan menurun sebesar 

0,250%.  

Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa 

semakin bertambahnya umur peternak maka akan dapat 

mengurangi pendapatan peternak. Umur peternak di 

kelompok tani Pancong Jaya mayoritas berumur tua (51-

60 tahun) sehingga semakin tua umur peternak, maka 

akan mengurangi pendapatan. Umur peternak yang 
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dibawah 51 tahun atau masih usia produktif akan 

meningkatkan pendapatan peternak. Umur berkaitan erat 

dengan kemampuan fisik dan daya pikir peternak. 

Semakin tua umur peternak kemungkinan akan semakin 

lemah kemampuan fisik dan kemampuan berfikir yang 

akan relatif menjadi lebih lamban. Para peternak yang 

sudah berumur tua akan sulit untuk diberikan pengertian-

pengertian atau penyuluhan yang akan dapat mengubah 

cara berfikir dan cara kerjanya yang akan berpengaruh 

terhadap pendapatan usaha peternakan sapi potong. Hal 

ini sesuai dengan Ngadiyono (2010) yang menjelaskan 

bahwa semakin muda umur seorang peternak, biasanya 

semangat untuk ingin tahunya juga semakin tinggi, 

sehingga mereka relatif lebih cepat mengadopsi teknologi 

dan semakin mudah menerima perubahan dari luar 

karena petani peternak selalu ingin mencoba sesuatu 

yang baru sebagai upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan dalam perubahan 

usahanya. 

 

4.7.5 Pendidikan Peternak  

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

variabel pendidikan (X2) dengan nilai signifikansi 

(P<0,05) yang berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan (X2) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan sapi potong (Y).Hasil penelitian ini bila 

dihubungkan dengan hipotesis 2 “pendidikan 
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berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak sapi 

potong”, maka hipotesis 2 diterima. Hasil analisis regresi, 

pendidikan menunjukkan pengaruh yang signifikan dan 

mempunyai hubungan yang positif  dengan pendapatan 

petani peternak. Besarnya nilai koefisien regresi variabel 

pendidikan sebesar 0,204 yang artinya jika pendidikan 

peternak meningkat sebesar 1% sedangkan faktor lain 

dianggap tetap, maka pendapatan peternak sapi potong 

akan meningkat sebesar 0,204%.  

 Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa 

semakin bertambahnya pendidikan peternak maka akan 

dapat meningkatkan pendapatan peternak. Tingkat 

pendidikan peternak di kelompok tani Pancong Jaya 

mayoritas lulusan SMA sehingga semakin tinggi tingkat 

pendidikan peternak, maka akan meningkatkan 

pendapatan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 

perbedaan cara dan pola pikir peternak dalam 

mengadopsi berbagai inovasi dan teknologi yang dapat 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha sehingga 

bisa meningkatkan pendapatan peternak. Tingkat 

pendidikan yang dicapai peternak berpengaruh terhadap 

manajemen dan pola usaha ternak yang akan dilakukan. 

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi, biasanya 

semakin baik pula manajemen pengelolaan usahanya 

karena cenderung lebih mudah menerima teknologi baru 

dan menerapkannya. Hal ini sesuai dengan Banna (2014) 

yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan peternak maka akan semakin tinggi kualitas 
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sumber daya manusia yang akan menunjang tingkat 

produktivitas kerja dan tingkat menerima perkembangan 

teknologi yang dilakukan peternak, sehingga kinerja 

usaha peternakan sapi potong akan semakin berkembang 

dan akan meningkatkan hasil pendapatan usaha 

peternakan sapi potong. 

 

4.7.6 Jumlah Anggota Keluarga 

 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

variabel anggota keluarga (X3) dengan nilai signifikansi 

(P<0,05) yang berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota 

keluarga (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap pendapatan sapi potong (Y). Hasil penelitian ini 

bila dihubungkan dengan hipotesis 3 “jumlah anggota 

keluarga berpengaruh positif terhadap pendapatan 

peternak sapi potong”, maka hipotesis 3 diterima. Hasil 

analisis regresi, jumlah anggota keluarga menunjukkan 

pengaruh yang signifikan dan mempunyai hubungan 

yang negatif dengan pendapatan petani peternak. 

Besarnya nilai koefisien regresi variabel jumlah anggota 

keluarga sebesar -0,143 yang artinya jika jumlah anggota 

keluarga peternak meningkat sebesar 1% sedangkan 

faktor lain dianggap tetap, maka pendapatan peternak 

sapi potong akan menurun sebesar 0,143%.  

 Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa 

semakin bertambahnya jumlah anggota keluarga peternak 

maka akan dapat menurunkan pendapatan peternak. 
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Jumlah anggota keluarga peternak di kelompok tani 

Pancong Jaya mayoritas berjumlah 3-4 orang sehingga 

semakin banyak jumlah anggota keluarga peternak, maka 

akan mengurangi pendapatan. Jumlah anggota keluarga 

yang sedikit (1-2 orang) dapat meningkatkan pendapatan 

peternak sapi potong. Jumlah anggota keluarga 

berpengaruh terhadap usaha peternakan, semakin banyak 

jumlah anggota keluarga semakin banyak pula kebutuhan 

yang akan dipenuhi oleh keluarga. Hal ini sesuai dengan 

saihani (2011) menyatakan bahwa jumlah anggota 

keluarga bisa menyebabkan biaya-biaya yang 

dikeluarkan menjadi bertambah. Biaya untuk 

menyelenggarakan usahanya menjadi berkurang karena 

terbagi untuk biaya hidup keluarga. Banyaknya jumlah 

anggota keluarga belum tentu semuanya ikut serta dalam 

penyelenggaraan usahanya. 

 

4.7.7 Pengalaman Beternak 

 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

variabel pengalaman (X4) dengan nilai signifikansi 

(P<0,00) yang berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman (X4) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan sapi potong (Y). Hasil penelitian ini bila 

dihubungkan dengan hipotesis 4 “pengalaman 

berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak sapi 

potong”, maka hipotesis 4 diterima. Hasil analisis regresi, 

pengalaman beternak menunjukkan pengaruh yang 
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signifikan dan mempunyai hubungan yang positif  

dengan pendapatan petani peternak. Besarnya nilai 

koefisien regresi variabel pengalaman beternak sebesar 

0,644 yang artinya jika pengalaman peternak meningkat 

sebesar 1% sedangkan faktor lain dianggap tetap, maka 

pendapatan peternak sapi potong akan meningkat sebesar 

0,644%.  

 Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa 

semakin bertambahnya pengalaman peternak maka akan 

dapat meningkatkan pendapatan peternak. Pengalaman 

peternak di kelompok tani Pancong Jaya mayoritas 7 - 9 

tahun sehingga semakin lama pengalaman peternak, 

maka akan meningkatkan pendapatan. Semakin lama 

menjalankan usaha ternak sapi potong, pengalaman yang 

diperoleh juga semakin banyak, sehingga pengelolaan 

usaha peternakan sapi potong semakin baik. Pengalaman 

peternak di kelompok tani Pancong Jaya yang semakin 

lama membudidayakan ternak sapi potong, 

memungkinkan mereka untuk lebih banyak belajar dari 

pengalaman, sehingga dapat dengan mudah menerima 

inovasi teknologi yang berkaitan dengan usaha ternak 

sapi potong menuju perubahan yang lebih baik yang 

akhirnya akan meningkatkan pendapatan peternak. Hal 

ini sesuai dengan Alam (2014) yang menjelaskan bahwa 

Pengalaman beternak merupakan suatu hal yang sangat 

mendasari seseorang dalam mengembangkan usahanya 

dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. 

Peternak yang telah lama beternak akan lebih terampil 
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dan cenderung menghasilkan suatu hasil yang lebih baik 

daripada peternak yang belum berpengalaman. Peternak 

yang lebihberpengalaman akan lebih cepat menyerap 

inovasi teknologi dibandingkan dengan peternak yang 

belum atau kurang berpengalaman. 

 

4.7.8 Pembelian Ternak 

 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

variabel pembelian ternak (X5) dengan nilai signifikansi 

(P<0,1) yang berarti bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembelian ternak 

(X5) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan sapi potong (Y). Hasil penelitian ini bila 

dihubungkan dengan hipotesis 5 “harga pembelian ternak 

berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak sapi 

potong”, maka hipotesis 5 diterima. Hasil analisis regresi, 

pembelian ternak menunjukkan pengaruh yang signifikan 

dan mempunyai hubungan yang negatif dengan 

pendapatan petani peternak. Besarnya nilai koefisien 

regresi variabel pembelian ternak sebesar -0,278 yang 

artinya jika pembelian ternak meningkat sebesar 1% 

sedangkan faktor lain dianggap tetap, maka pendapatan 

peternak sapi potong akan menurun sebesar 0,278%.

 Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa 

semakin bertambahnya harga pembelian ternak oleh 

peternak maka akan dapat menurunkan pendapatan 

peternak. Harga pembelian ternak di kelompok tani 

Pancong Jaya mayoritas diatas Rp 10.000.000, sehingga 
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semakin meningkat harga pembelian ternak, maka akan 

mengurangi pendapatan. Harga pembelian ternak yang 

dibawah Rp 10.000.000 akan meningkatkan pendapatan 

peternak sapi potong. Harga pembelian ternak 

berpengaruh terhadap usaha peternakan. Harga 

pembelian ternak yang semakin tinggi, maka semakin 

banyak pula biaya yang dikeluarkan oleh peternak. Hal 

ini sesuai dengan Rahayu (2013) yang menjelaskan 

bahwa biaya pembelian sapi perah berpengaruh terhadap 

pendapatan usaha sapi perah rakyat. Biaya pembelian 

sapi pada peternak rakyat sangat besar dikarenakan sapi 

perah laktasi merupakan modal utama dalam usaha 

peternakan yang secara kuantitas dan kualitasnya akan 

mempengaruhi pendapatan usaha sapi perah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis 

usaha peternakan sapi potong di kelompok tani Pancong 

Jaya Desa Waru Timur Kecamatan Waru selama satu 

tahun dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Modal yang dibutuhkan sebesar Rp 

16.861.718/ST yaitu modal tetap sebesar Rp 

10.116.206/ST(59,99 %) dan modal kerja sebesar 

Rp 6.745.512/ST (40,01 %). 

2. Usaha peternakan sapi potong menguntungkan 

dengan biaya produksi sebesar Rp 6.745.512 

yaitu biaya tetap sebesar Rp 628.026 (9,31%) dan 

biaya variabel sebesar Rp 6.117.486 (90,69%). 

Penerimaan peternak sebesar Rp 8.834.542 

dengan hasil penjualan ternak sebesar Rp 

5.730.677 (64,87%) dan nilai tambah ternak 

sebesar Rp 3.103.865 (35,13%). Pendapatan 

peternak sebesar Rp 2.089.028 untuk tiap satuan 

ternak (ST) dalam 1 tahun. 

3. Usaha peternakan sapi potong efisiensi apabila 

dilihat dari nilai R/C Ratioyaitu sebesar1,31 

4. Faktor pendidikan peternak dan pengalaman 

peternak meningkatkan pendapatan usaha ternak 

sapi potong, sedangkan faktor umur peternak, 

jumlah anggota keluarga, dan biaya pembelian 
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ternak menurunkan pendapatan usaha ternak sapi 

potong. 

 

5.2 Saran 

 Bagi peternak sapi potong di kelompok tani 

Pancong Jaya Desa Waru Timur Kecamatan Waru 

diharapkan agar para peternak memasarkan ternaknya 

secara bersama-sama yang diorganisir oleh kelompok 

tani dengan mengadakan kerja sama/kemitraan dengan 

para industri pengolahan hasil ternak dan dengan 

pedagang hewan besar dalam pemasaran ternak sapi 

potong sehingga harga dapat ditekan dan hasil usaha 

peternak dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh peternak 

dan peternak diharapkan mengembangkan usahanya 

karena dilihat dari nilai R/C ratio menunjukkan bahwa 

usaha layak untuk dikembangkan dengan  

memperhatikan komponen biaya untuk memperoleh 

pendapatan yang lebih besar sehingga berpihak kepada 

kesejahteraan peternak. 
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Lampiran 1. Data Responden Peternak Sapi Potong Di 

Kelompok Tani Pancong Jaya 

 

Jtn Btn Jtn Btn Jtn Btn

1 Moh. Saleh 56 SMP 7 Petani 3 1 1 1,5

2 Zaifuddin Zuhri 50 SMA 9 Petani 3 1 1 1,25

3 Abdur Rahman 58 SMP 6 Petani 2 1 1 1,5

4 Sukri 45 SMA 10 Petani 4 1 1 1,5

5 Wetdin 59 SD 6 pedagang 2 1 1 1,5

6 Moh. Nor 44 SMA 10 Petani 3 2 1

7 Rusdi 43 SMA 10 Petani 3 2 1 2

8 Ali Imron 55 SMP 6 Petani 2 1 1 1,25

9 Moh. Satun 59 SD 4 buruh tani 3 1 1 1,5

10 Nawardi 53 SMA 7 Petani 3 1 1 1,5

11 Rifa'i 60 SMP 5 Petani 3 1 1 1,5

12 M.Hori 57 SD 4 Petani 2 1 1 1,5

13 Moh.Hamza 59 SD 5 buruh tani 2 1 1 1,5

14 Moh. Amin 55 SMA 8 pedagang 3 1 1 1,25

15 Jalal 38 SMA 7 Petani 3 1 1 1,25

16 Mu'addin 60 SD 5 Petani 2 1 1 1,5

17 Mujaddin 40 S1 12 Guru swasta 3 1 1 1,5

18 Alimuddin 55 SMP 11 Petani 4 1 1 0,75

19 Mostofa 57 SMP 8 pedagang 3 1 1 1,25

20 Mahruddin 42 S1 11 Guru swasta 3 2 1 2

21 Hosin 49 SMA 8 buruh tani 2 1 1 1,25

22 Moh. Yasin 54 SMP 9 Petani 2 1 1 1,5

23 Moh.Haskil 47 SMA 9 pedagang 3 1 1 1 1,75

24 Abdullah 44 SMP 11 Petani 3 2 1 2

25 Ahmad Busri 46 SMA 9 Petani 2 1 1 1,5

26 Samsul Arifin 39 SMA 7 buruh tani 2 1 1 0,75

27 Horliyanto 46 SMA 10 Petani 2 1 1 0,75

28 Rasyidi 56 SMP 6 Petani 2 1 1 1,25

29 Tallib 55 SD 7 buruh tani 3 2 1

30 Riwan 59 SMP 8 Petani 3 1 1 1,25

DATA RESPONDEN

No. Resp. Nama Umur Pendidikan Pengalaman Pekerjaan 

Utama

Jumlah 

Anggota 

Keluarga

Ternak Sapi Potong St

Anak Muda Dewasa

0 – 1 th 1 – 2 th >2 th
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Lampiran 2. Modal Tetap Responden Peternak Sapi 

Potong Di Kelompok Tani Pancong Jaya 

pada tahun 2014 
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Lampiran 3. Total Modal Peternak Sapi Potong Di 

Kelompok Tani Pancong Jaya 2014 

No Total Modal 
Tetap 

Total Modal 
Tidak Tetap 

Total Modal 

1 17.334.000 12.881.000 30.215.000 

2 10.245.000 3.641.388 13.886.388 

3 16.754.000 12.191.000 28.945.000 

4 14.791.000 11.666.500 26.457.500 

5 14.629.000 12.046.333 26.675.333 

6 15.254.000 8.936.500 24.190.500 

7 16.273.000 12.327.000 28.600.000 

8 10.835.000 3.582.333 14.417.333 

9 15.531.000 12.209.333 27.740.333 

10 14.070.000 11.635.000 25.705.000 

11 15.090.000 11.678.071 26.768.071 

12 14.880.000 12.144.000 27.024.000 

13 14.005.000 10.811.000 24.816.000 

14 11.385.000 3.599.000 14.984.000 

15 9.884.000 3.480.585 13.364.585 

16 15.239.000 12.056.000 27.295.000 

17 14.786.000 8.252.166 23.038.166 

18 12.840.000 7.974.285 20.814.285 

19 11.232.000 3.645.000 14.877.000 

20 19.165.000 17.698.222 36.863.222 

21 11.413.000 3.501.214 14.914.214 

22 14.010.000 11.385.000 25.395.000 

23 16.773.000 13.138.250 29.911.250 

24 20.215.000 17.230.500 37.445.500 

25 15.136.000 11.968.000 27.104.000 

26 11.347.000 8.057.000 19.404.000 

27 11.067.000 7.606.500 18.673.500 

28 11.589.000 3.655.333 15.244.333 

29 11.008.000 6.619.642 17.627.642 

30 12.031.000 3.648.142 15.679.142 

Jumlah 418.811.000 279.264.297 698.075.297 

Rata-rata 13960366,67 9308809,9 23269176,57 
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Lampiran 4. Biaya Tetap Responden Peternak Sapi 

Potong Di Kelompok Tani Pancong Jaya 

pada tahun 2014 
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Lampiran 5.Biaya Tidak Tetap Responden Peternak Sapi 

Potong Di Kelompok Tani Pancong Jaya 

pada tahun 2014 

 



 

110 

 

Lampiran 6. Total Biaya Produksi Responden Peternak 

Sapi Potong Di Kelompok Tani Pancong 

Jaya pada tahun 2014 

 
No Total Biaya Tetap Total Biaya Tidak 

Tetap 
Total Biaya 

1 928.000 11.953.000 12.881.000 

2 815.388 2.826.000 3.641.388 

3 705.000 11.486.000 12.191.000 

4 709.500 10.957.000 11.666.500 

5 739.333 11.307.000 12.046.333 

6 802.500 8.134.000 8.936.500 

7 869.000 11.458.000 12.327.000 

8 862.333 2.720.000 3.582.333 

9 902.333 11.307.000 12.209.333 

10 901.000 10.734.000 11.635.000 

11 871.071 10.807.000 11.678.071 

12 908.000 11.236.000 12.144.000 

13 690.000 10.121.000 10.811.000 

14 1.025.000 2.574.000 3.599.000 

15 720.585 2.760.000 3.480.585 

16 862.000 11.194.000 12.056.000 

17 799.166 7.453.000 8.252.166 

18 893.285 7.081.000 7.974.285 

19 998.000 2.647.000 3.645.000 

20 813.222 16.885.000 17.698.222 

21 814.214 2.687.000 3.501.214 

22 691.000 10.694.000 11.385.000 

23 1.000.250 12.138.000 13.138.250 

24 1.022.500 16.208.000 17.230.500 

25 807.000 11.161.000 11.968.000 

26 976.000 7.081.000 8.057.000 

27 952.500 6.654.000 7.606.500 

28 1.008.333 2.647.000 3.655.333 

29 985.642 5.634.000 6.619.642 

30 928.142 2.720.000 3.648.142 

Jumlah 26.000.297 253.264.000 279.264.297 

Rata-rata 866.676,57 8.442.133 9308809,9 
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Lampiran 7. Penerimaan Responden Peternak Sapi 

Potong Di Kelompok Tani Pancong Jaya 

pada tahun 2014 
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Lampiran 8. Nilai tambah ternak di Kelompok Tani 

Pancong Jaya pada tahun 2014 
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Lampiran 9. Pendapatan responden Peternak Sapi Potong 

Di Kelompok Tani Pancong Jaya pada 

tahun 2014 
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Lampiran 10. Biaya Pakan Hijauan selama 1 Tahun 

 

 
NO Konsumsi/hari/ST 

(kg) 
Harga/hari 
(Rp) 

Total Biaya Dalam 
1 Tahun (Rp) 

1 32,2 5000 1.825.000 

2 26,4 4000 1.460.000 

3 30,1 5000 1.825.000 

4 31,6 5000 1.825.000 

5 29,2 5000 1.825.000 

6 24,2 3000 1.095.000 

7 36,4 7000 2.555.000 

8 26,4 4000 1.460.000 

9 31,4 5000 1.825.000 

10 34,1 5000 1.825.000 

11 30,8 5000 1.825.000 

12 32,5 5000 1.825.000 

13 33,3 5000 1.825.000 

14 27,5 4000 1.460.000 

15 26,3 4000 1.460.000 

16 32,4 5000 1.825.000 

17 34,2 5000 1.825.000 

18 19,8 2000 730.000 

19 25.8 4000 1.460.000 

20 35,5 7000 2.555.000 

21 29,1 4000 1.460.000 

22 32,1 5000 1.825.000 

23 34,5 6000 2.190.000 

24 36,4 7000 2.555.000 

25 30,8 5000 1.825.000 

26 21,5 2000 730.000 

27 19,6 2000 730.000 

28 26,5 4000 1.460.000 

29 22,1 3000 1.095.000 

30 28,2 4000 1.460.000 
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Lampiran 11. Biaya Pakan Dedak selama 1 tahun 

 
NO Konsumsi/hari/ST 

(kg) 
Harga/kg (Rp) Total Biaya Dalam 1 

Tahun (Rp) 

1 2,1 2000 1.533.000 

2 1,8 2000 1.314.000 

3 2,2 2000 1.606.000 

4 2,1 2000 1.533.000 

5 1,9 2000 1.387.000 

6 1,3 2000 949.000 

7 3,1 2000 2.263.000 

8 1,6 2000 1.168.000 

9 1,9 2000 1.387.000 

10 1,8 2000 1.314.000 

11 1,9 2000 1.387.000 

12 2,2 2000 1.606.000 

13 1,7 2000 1.241.000 

14 1,4 2000 1.022.000 

15 1,6 2000 1.168.000 

16 1,8 2000 1.314.000 

17 2,1 2000 1.533.000 

18 1,1 2000 803.000 

19 1,5 2000 1.095.000 

20 3 2000 2.190.000 

21 1,5 2000 1.095.000 

22 1,8 2000 1.314.000 

23 2,5 2000 1.825.000 

24 3,1 2000 2.263.000 

25 1,7 2000 1.241.000 

26 1,1 2000 803.000 

27 1,2 2000 876.000 

28 1,5 2000 1.095.000 

29 1,3 2000 949.000 

30 1,6 2000 1.168.000 
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Lampiran 12. Hasil Regresi Berganda Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Pendapatan Peternak 

Sapi Potong 
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT pendapatan 

  /METHOD=ENTER umur pendidikan 

anggota.keluarga pengalaman pembelian.ternak 

biaya.hijauan biaya.dedak jumlah.ternak 

tujuan.pemeliharaan 

  /SCATTERPLOT=(*ADJPRED ,*SDRESID) 

  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) 

NORMPROB(ZRESID). 

 
Regression 
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 
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1 

tujuan.pemelih

araan, umur, 

pendidikan, 

anggota.keluar

ga, 

biaya.hijauan, 

biaya.dedak, 

pembelian.tern

ak, 

pengalaman, 

jumlah.ternak
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: pendapatan 

b. Tolerance = ,000 limits reached. 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,895
a
 ,801 ,737 927746,40965 

a. Predictors: (Constant), tujuan.pemeliharaan, umur, pendidikan, 

anggota.keluarga, biaya.hijauan, biayadedak,  pembelian.ternak, 

pengalaman, jumlah.ternak 

b. Dependent Variable: pendapatan 
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ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
7605481225

4735,690 
7 

1086497317

9247,955 
12,623 ,000

b
 

Residual 
1893569481

3645,656 
22 

8607134006

20,257 

  

Total 
9499050706

8381,340 
29 

   

a. Dependent Variable: pendapatan 

b. Predictors: (Constant), tujuan.pemeliharaan, umur, pendidikan, 

anggota.keluarga, biaya.hijauan, biaya.dedak, pembelian.ternak, pengalaman, 

jumlah.ternak 
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Lampiran 13.Hasil uji korelasi pearson 

Nonparametric Correlations 
 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=pendapatan umur pendidikan anggota.kel

uarga pengalaman pembelian.ternak biaya.hijauan bia

ya.dedak jumlah.ternak tujuan. 

   pemeliharaan 

  /PRINT=TWOTAIL SIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 


