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THE ANALYSIS OF DAIRY FARM BUSINESS 
PT. ANTARA FARM 

in TALUN VILLAGE MONTONG TUBAN 
 

ABSTRACT 
 

The aim of this research is to analyze the effort of Antara Farm with  (1) Break Even 
Point (BEP), (2) Rentabilitas, (3) Revenue cost ratio R/C ratio, (4) Pay Back Period (PBP). Data 
were collected from April 6, 2011 to Mei 5, 2011 at “PT. Antara Farm”, Talun Village Montong 
Tuban. Case study was used as a research design. The primary and secundary data was collected as 
a source of observation. Effort analysis such as income analysis, income level, break even point 
and R/C ratio was used for data analysis. The results of the research showed that total variabel cost 
during 2008 and 2009 was 354.643.821,00 and Rp 2.658.640.256,00 or  60,38% and 58,31%, 
although total fixed cost was Rp. 232.695.096,00 and 1.486.737.935,00 or 39,62% and 41,69%. 
Meanwhile, the total investment that spent was Rp 16.480.406.167.00. The total of income during 
2008 and 2009 was Rp 236.045.174,00 and Rp 2.837.140.256,00. During 2008 and 2009 “PT. 
Antara Farm” dairy farm still get the disadvantage was Rp 351.293.174,00 and Rp 
728.791.696,00. The break event point from “PT. Antara Farm” in 2008 and 2009 was 217.532,93 
l and 1.018.837,70 l. The value of revenue to cost ratio in 2008 and 2009 was 0,40 and 0,80.  Base 
on the income level of financial condition from “PT. Antara Farm” farm is not feasible. 
 
Key words: Dairy Farm Business Analysis 
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ANALISIS USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH 
PT. ANTARA FARM DI DESA TALUN KECAMATAN MONTONG  

KABUPATEN TUBAN 
 

RINGKASAN 
 
Tujuan dari penelitian adalah untuk: Mengetahui kelayakan unit usaha sapi perah di 

Peternakan sapi perah PT. Antara Farm Desa Talun Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, 
dengan menggunakan analisis usaha yang ditinjau dari (1) Break Even Point (BEP), (2) 
Rentabilitas, (3) Revenue cost ratio R/C ratio, (4) Pay Back Period (PBP) 

Pengambilan data dilakukan selama satu bulan (6April - 5 Mei 2011) di Peternakan Sapi 
Perah “PT. Antara Farm”, Desa Talun Kecamatan Montong Kabupaten Talun. Metode penelitian 
menggunakan metode studi kasus. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis usaha terdiri dari analisis Break Event Point (BEP), 
analisi rentabilitas, analisis R/C rasio, analisis Pay Back Period (PBP). 
Hasil penelitian didapatkan bahwa total biaya tidak tetap yang dikeluarkan peternakan “PT. Antara 
Farm” selama tahun 2008 dan 2009  sebesar Rp 354.643.821,00 dan Rp 2.658.640.256,00 atau 
60,38% dan 58,31%, sedangkan total biaya tetap sebesar Rp. 232.695.096,00 dan 
1.486.737.935,00 atau 39,62% dan 41,69%. Sementara itu, total investasi yang dikeluarkan sebesar 
Rp 16.480.406.167.00 Total penerimaan pada tahun 2008 dan 2009 sebesar          Rp 
236.045.174,00 dan Rp 2.837.140.256,00. 

Peternakan sapi perah “PT. Antara Farm” selama tahun 2008 dan 2009 masih mengalami 
kerugian sebesar Rp. 351.293.174,00 dan Rp 728.791.696,00. Berdasarkan Analisis Break Even 
Point (BEP) pada tahun 2008  mencapai Rp 6.718,27 dan Rp 4.694,42 pada tahun 2009, sedangkan 
BEP hasil pada tahun 2008 mencapai 217.532,93 l dan 1.018.837,70 l pada tahun 2009, Analisis 
R/C ratio menunjukkan nilai R/C ratio sebesar 0,40 pada tahun 2008 dan 0,80 pada tahun 2009, 
Analisis rentabilitas menunjukkan nilai rentabilitas -2,13% pada tahun 2008 dan  -4,42% pada 
tahun 2009, Analisis pay back period belum dapat dilakukan karena PT. Antara Farm pada tahun 
2008 dan 2009 mengalami kerugian. 
 Kesimpulan yang didapat adalah PT. Antara Farm  berada pada posisi tidak layak dalam 
menjalankan usahanya. Saran yang diberikan adalah PT. Antara Farm harus segera memperbaiki 
dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasial dan harus segera memperbaiki dan 
meningkatkan produktifitas dari ternaknya sehingga dapat mengurangi biaya yang di bebankan 
terhadap ternak. 
 
Kata kunci : peternakan sapi perah, analisis usaha 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masarakat Indonesia yang adil dan 

makmur. Pembangunan sub sektor peternakan bertujuan untuk meningkatkan 

hasil produksi peternakan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. 

Susu merupakan salah satu hasil dari produksi peternakan yang merupakan 

salah satu bahan pangan alam yang paling sempurna. Susu adalah sumber 

makanan utama bagi semua hewan mamalia yang baru lahir dan dapat pula 

menjadi bagian penting dari bahan makanan manusia. Komposisinya yang mudah 

dicerna dengan kandungan protein, mineral, dan vitamin yang tinggi. Menjadikan 

susu sebagai sumber bahan makanan yang fleksibel yang dapat di atur kadar 

lemaknya , sehingga dapat memenuhi keinginan dan selera kosumen (Blakely and 

Bade, 1992). 

Dalam rangka menjamin tingkat pendapatan yang layak bagi perusahaan, 

maka pelaksanaan manejemen dituntut untuk melakukan perencanaan yang 

matang dengan didasarkan hasil evaluasi yang akurat terhadap aspek finansial 

dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang sehingga dapat diketahui apakah 

usaha tersebut layak untuk diteruskan atau sebaliknya dihentikan daripada 

memperbesar devisit. 

Manajemen suatu perusahaan mempunyai tugas dalam peyusunan dan 

penyajian laporan keuangan sehingga dapat melaksanakan tujuan perencanaan, 

pengambilan dan pengendalian keputusan. Laporan keuangan menunjukkan apa 
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yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas 

sumber daya yang telah dilaksanakan (Wibowo, 1995). 

Evalusasi usaha yang dilakukan pada umumnya kurang memperhitungkan 

metode evaluasi yang tepat, yaitu hanya memperhitungkan keuntungan yang 

diperoleh dari selisih penerimaan dengan pengeluaran dari usaha peternakan yang 

dijalankan tanpa memperhitungkan tingkat suku bunga yang belaku pada lembaga 

finansial. Metode evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi usaha dengan 

memperhitungkan tingkat suku bunga antara lain dengan analisis finansial dan 

analisis investasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi 

tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama 

evaluasi adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak 

decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan 

evaluasi yang telah dilakukan 

Peternakan sapi perah PT. Antara Farm Desa Talun Kecamatan Montong 

Kabupaten Tuban, merupakan usaha peternakan sapi perah yang sangat menarik 

untuk diteliti lebih lanjut khususnya tentang analisis usaha dan investasinya dalam 

usahanya, karena dengan mengetahui biaya dan pendapatan maka dapat diketahui 

tingkat keberlangsungan usaha peternakan sapi perah tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dalam rangka mencari suatu ukuran meyeluruh tentang layak tidaknya 

suatu usaha yang telah dijalankan, maka analisis perlu dilakukan terhadap kondisi 

keuangan Peternakan sapi perah PT. Antara Farm Desa Talun Kecamatan 
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Montong Kabupaten Tuban, sehingga dapat diketahui apakah usaha tersebut layak 

atau tidak. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahnya yang di angkat adalah 

berapakah Break Even Point (BEP), Rentabilitas, Analisis Efisiensi Usaha R/C 

ratio, dan Payback Period (PBP) unit usaha sapi perah. 

 

1.3 Tujuan penelitian  

Mengetahui kelayakan unit usaha sapi perah di Peternakan sapi perah PT. 

Antara Farm Desa Talun Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, dengan 

menggunakan analisis usaha yang ditinjau dari : 

1. Break Even Point (BEP) 

2. Rentabilitas 

3. Revenue cost ratio R/C ratio 

4. Pay Back Period (PBP) 

 

1.4 Manfaat penelitian  

Penelitian dilakukan dengan harapan memiliki manfaat yaitu sebagai 

berikut : 

1. Salah satu bahan evaluasi unit usaha sapi perah di peternakan sapi 

perah PT. Antara Farm dengan mengunakan metode analisis usaha. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan yang di 

ambil guna pengembangan unit usaha sapi perah  di Peternakan sapi 

sapi perah PT. Antara Farm selanjutnya. 

3. Sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian atau pengkajian 

lebih lanjut 
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1.5 Kerangka Pikir  

Penentuan usaha peternakan perkembanganya dapat dikatakan baik atau 

tidak baik dipengaruhi oleh pendapatan dari hasil usaha. Pendapatan usaha 

peternakan sapi perah dipengaruhi oleh besarnya sekala usaha yang dikelolanya. 

Besarnya sekala usaha dalam usaha peternakan sapi perah adalah jumlah produksi 

yang dihasilkan. Setiap usaha peternakan perlu melakukan pertimbangan dalam 

usaha yaitu, menentukan besar dan volume dalam usaha untuk memperoleh biaya 

produksi yang minimum sehingga diperoleh sekala usaha yang ekonomis. Usaha 

yang lebih bayak, diharapkan dapat mengurangi biaya produksi dan efesien dalam 

menggunakan penggunaan faktor-faktor produksi, sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan usaha peternakan. 

Sekala usaha peternakan merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya 

biaya produksi dan besarnya penerimaan yang di terima. Biaya produksi yang 

dikeluarkan untuk sapi perah terdiri dari biaya dan biaya tidak tetap. Biaya tetap 

yang dikeluarkan adalah penyusutan ternak, kadang, penyusutan peralatan, 

penyusutan perlengkapan, penyusutan kendaraan, sewa lahan. Sedangkan biaya 

tidak tetap yang dikeluarkan adalah pakan, kesehatan, listrik, upah tenaga kerja, 

dan trasportasi. Penerimaan yang diterima oleh usaha peternakan sapi perah 

diperoleh dari penjualan susu, penjualan pedet, dan penjualan kotoran. Pendapatan 

yang diperoleh kemudian dilihat dari efesiensinya, dalam arti sejauh mana usaha 

peternakan dalam memperoleh keuntungan atas modal yang ditanamkan. 

Salah satu instrumen penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur 

efesiensi usaha peternakan adalah analisis usaha yang meliputi analisis Break 
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Even Point (BEP), Revenue Cost Ratio (R/C Ratio), Rentabibilitas, dan Pay Back 

Period (PBP) hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi finansial 

perusahaan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

pengembangan usaha di masa yang akan datang. 

 Uraian di atas dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Usaha Peternakan Sapi Perah 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

 
 

Modal Dan Skala Usaha  

Biaya 

Biaya Tidak Tetap 
• Pakan 
• Kesehatan 
• Listrik  
• Upah Tenaga Kerja 
• Transportasi 

Biaya Tetap : 
• Penyusutan Kandang 
• Peyusutan ternak 
• Penyusutan Peralatan 
• Penyusutan Perlengkapan 
• Penyusutan Kendaraan 

 

Keuntungan  

Analisis Usaha : 

1. BEP 

2. R/C Ratio 

3. Rentabilitas 

4. PBP 

Penerimaan  

Kelayakan Usaha 
Layak 

Dikembangkan 
Tidak Layak 

Dikembangkan 

Pengembangan 
Usaha 

Evalusai 

Usaha perternakan sapi perah 



7 
 

 
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keadaan Umum Perternakan Sapi Perah Di Indonesia 

Petani dalam arti ekonomi adalah manajer sumber daya yang 

memanipulasi faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, lahan, Modal dan 

Maneger untuk tujuan tertentu (Mahekam dan Malcolm, 1991) sehingga 

keberhasilan usaha tergantung pada kemampuan petani dalam mengelolah 

usahanya. Soekartawi (1993), meyatakan bahwa dalam usaha perternakan  

seorang petani selalu berfikir untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan 

menekan biaya produksi.  

Usaha ternak yang berlangsung di Indonesia terdapat kecenderungan 

berorientasi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga pengelompokan 

bersifat “Subsidensi Farming” yaitu usaha ternak yang di usahakan berdampingan 

dengan usaha tani serta usaha lainya yang sekedar memenuhi kebutuhan  rumah 

tangganya. Petani jarang mendapatkan nilai tambah yang nyata selain itu nilai 

tambah yang bersifat status sosial rupaya sudah beralih kepada budaya yang 

bersifat material ( Widodo, dkk, 1993).  

Usaha perternakan adalah suatu organisasi produksi dimana peternak 

sebagai usahawan yang mengorganisir alam (ternak), tenaga kerja, dan modal 

dengan tujuan dengan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya ( Soehardjo dan 

Dahlan, 1973). Usaha peternakan merupakan suatu kegiatan usaha di dalam 

meningkatkan manfaat ternak melalui penerapan teknik tertentu yang secara 

ekonomi menguntungkan atau sekurang-kurangnya menjamin kelangsungan 
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usahanya. Usaha peternakan dijalankan secara teratur dan terus menerus pada 

suatu tempat dan jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi 

kegiatan menghasilkan daging, telur, susu serta penggemukan ternak termasuk 

mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkan tiap jenis ternak. 

Usaha peternakan dapat diselenggarakan dalam dua bentuk yaitu 

peternakan rakyat dan perusahaan peternakan. Mubyarto (1990), menyatakan 

bahwa usaha peternakan ditinjau dari bentuk usahanya dibedakan menjadi dua 

yaitu peternakan rakyat dan perusahaan peternakan. Peternakan rakyat adalah 

peternakan yang diusahakan oleh rakyat, antara lain petani disamping usaha 

taninya. Lumintang (1978) menyatakan bahwa beberapa ciri-ciri umum dari 

peternakan rakyat adalah tingkat keterampilan petani peternak masih relatif 

rendah, kecilnya modal usaha, sedikitnya jumlah ternak produktif, dan belum 

sempurnanya cara pengunaan pakan, sehingga dapat mengakibatkan rendahnya 

produksi yang kemudian mengakibatkan rendahnya tingkat penghasilan ternak. 

Perusahaan peternakan adalah peternakan yang diselenggarakan dalam bentuk 

perusahaan secara komersil (Pulungan,dkk,1989). Mubyarto (1990), menyatakan 

bahwa usaha peternakan dalam bentuk pemeliharaan yang diselenggarakan secara 

komersial dimana semua pengorbanan yang berasal dari keluarga yang 

diperhitungkan sebagai biaya produksi. 

 

2.2 Modal Usaha  

 Modal dapat diperhitungkan dari modal tetap dan modal kerja. Modal tetap 

terdiri dari tanah, gedung, dan peralatan. Modal kerja terdiri dari biaya tenaga 

kerja dan biaya bahan baku. Investasi atau penanaman modal merupakan investasi 
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dari awal yang memiliki peternakan untuk memulai usahanya. Modal merupakan 

suatu sumber daya atau kekayaan yang digunakan dalam proses produksi,  

(Riyanto, 1993). Modal tetap dapat diartikan pula sebagai barang atau uang 

bersama dengan faktor produksi yang lain untuk menghasilkan barang baru. 

Mubyarto (1990), menyatakan bahwa modal menurut pengertian ekonomi adalah 

barang atau uang yang bersama faktor produksi tanah dan tenaga kerja 

menghasilkan barang-barang yaitu hasil pertanian. 

 Modal adalah uang yang tidak dibelanjakan melainkan disimpan untuk 

kemudian diinvestasikan, secara ekonomi, modal dalam pertanian dapat berasal 

dari milik sendiri atau pinjaman dari luar. Modal sendri dan pinjaman didalam 

proses produksi tidak ada perbedaan, masing-masing meyumbang langsung pada 

produksi. Bedanya pada bunga modal pinjaman. Modal yang produktif adalah 

modal yang meyambung hasil tertentu sebanyak biasanya (Musselman and 

Jackson, 1992). 

 Tujuan investasi adalah memperoleh berbagai macam manfaat yang  layak 

dikemudian hari. Manfaat tersebut dapat berupa imbalan keuangan, misalnya laba, 

manfaat non keuangan, seperti penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan 

ekspor, substansi impor (Sutojo, 1986). 

Modal dalam usaha peternakan dibedakan sifatnya menjadi dua : 

1. Modal tetap yaitu modal yang tidak bisa habis dipakai pada suatu periode 

produksi sehingga memerlukan perawatan agar dapat berdaya guna dalam 

jangka waktu yang lama, seperti: tanah, ternak, gedung, kandang dan 

peralatan. 
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2. Modal tidak tetap ( modal kerja) yaitu modal yang habis di pakai dalam 

sekali pereode produksi, seperti: pakan, obat obatan, kesehatan, 

penerangan, uang tunai, dan piutang bank. 

Suatu modal dapat dinyatakan menjadi modal tetap dan modal kerja 

berdasarkan fungsi modal tersebut dalam perusahaan yang bersangkutan. 

Perbedaan fungsional antara modal kerja  dengan modal tetap adalah : 

1. Jumlah modal kerja lebih mudah diperbesar  atau diperkecil sesuai dengan 

kebutuhanya sedangkan modal tetap sekali dibeli tidak mudah dikurangi 

atau diperkecil. 

2. Susunan modal kerja relatif variabel. Elemen - elemen modal kerja akan 

berubah ubah sesuai dengan kebutuhan sedangkan modal tetap susunannya 

relatif tetap tidak segera mengalami perubahan (Riyanto,1993). 

Sumber modal harus dijelaskan dalam melakukan evaluasi usaha karena 

keadaan tersebut biasa mengganggu aktifitas perusahaan dalam kelancaraan 

usaha, apabila modal kerja direncanakan dari keuntungan usaha yang tidak dibagi 

maupun dari cadangan penyusutan terhadap modal tetap. Permasalahan yang perlu 

mendapat perhatian adalah berapa besar kemampuan perusahaan tersebut untuk 

mencukupi segala biaya pemeliharaan seperti pembelian bahan baku, upah tenaga 

kerja, dan pelbagai biaya lain. 

 

2.3 Biaya Produksi  

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh 

produsen untuk menghasilkan output atau dengan pengertian lain biaya produksi 

adalah besarnya nilai pengeluaran (Sudarsono,1996). Rasyaf (1996) menyatakan 
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bahwa biaya produksi merupakan penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya 

variabel. Suatu usaha pada umumnya memiliki tiga macam kegiatan yaitu 

kegiatan produksi, pembiayaan, dan pemasaran. Kegiatan ini adalah tri tunggal 

yang tidak dapat dipisahkan. Produksi tidak akan berjalan apabila tidak ada 

pembiayaan atau salah satu dari ketiga kegiatanya (Mubyarto, 1990)  

Prawirokusumo (1990),menyatakan bahwa biaya tetap (fixed cost) adalah 

jenis - jenis biaya yang selama satu periode jumlahnya tetap dan tidak mengalami 

perubahan, misalnya penyusutan kandang, bangunan, alat-alat, sewa kandang, 

tanah. Biaya tidak tetap (variabel cost) adalah jenis biaya yang naik turunnya 

bersamaan dengan volume kegiatanya, misalnya biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja. Noegroho dan Wisaptiningsih (1991), Berpendapat bahwa biaya 

tetap yaitu biaya yang tidak berubah jumlahnya apabila output pada proses 

produksi berubah, sedangkan biaya tidak tetap yaitu biaya yang berubah 

jumlahnya apabila jumlah output pada proses produksi berubah.. 

Mahekam dan Malcolm (1991), meyatakan bahwa biaya produksi total 

adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya produksi memegang 

peranan penting dalam mengambil keputusan dari suatu usaha, jumlah output 

yang dihasilkan dari jumlah usaha dengan harga jual tertentu dipengaruhi oleh 

biaya produksi, Biaya suatu output dalam kegiatan usaha tani sangat tergantung 

penggunan teknologi yang dipakai dimana berakibat semakin mahal biaya 

produksi yang dipakai sehingga meyebabkan mahalnya harga di tingkat produsen 

atau petani (Noegroho dan Wisaptiningsih, 1991). 
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2.4 Penerimaan 

Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari penjualan hasil produksi 

(Boediono, 1993).  Jumlah penerimaan yang akan diperoleh dari suatu proses 

produksi dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah hasil produksi dengan harga 

produksi yang berlaku pada saat itu (Riyanto, 1993). 

Penerimaan dari suatu usaha ternak sapi perah terdiri dari penjualan susu, 

penjualan sapi perah yang tidak produktif, penjulan pedet, dan pupuk kandang. 

Sumber penerimaan terbesar adalah dari penjulan susu, oleh karena itu besar 

kecilnya penerimaan usaha sapi perah sangat tergantung pada jumlah susu dan 

harga penjualan susu (Siregar, 1995). Total penerimaan akan bertambah 

sebanding dengan penambahan hasil yang diproduksi jika harga suatu barang 

tidak berubah dengan jumlah penjualan produsen. 

Penerimaan dari suatu usaha ternak sapi perah terdiri dari penjualan susu, 

penjualan sapi tidak produktif, penjualan pedet, dan pupuk kandang. Sumber 

penerimaan yang terbesar dan terutama adalah penjulan susu, oleh karena itu 

besar kecilnya penerimaan usaha sapi perah sangat tergantung pada jumlah sapi 

laktasi dan produksi susu rata rata per ekor dari sapi laktasi (Siregar, 1990) . 

  

2.5 Keuntungan  

Subroto (1984) menyatakan bahwa laba adalah jumlah rupiah yang di 

dapat dari pendapatan bersih suatu usaha. Besar kecilnya laba yang diperoleh 

dipengaruhi oleh besar kecilnya  modal usaha yang ditanamkan, semakin besar 

modal usaha, semakin besar laba yang didapatkan, dan sebaliknya bila modal 

yang di tanamkan kecil, hasil yang didapatkan tidak sebegitu besar. Jumlah 
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keuntungan yang diperoleh dapat dijadikan ukuran keberhasilan dalam 

mengelolah usaha atas modal ynag ditanamkan. 

 Peternakan sapi perah jika dilihat dari tingkat keuntungannya maka 

keuntungan merupakan jumlah pendapat yang dicapai dikurangi dengan biaya-

biaya. Keuntungan adalah tujuan utama dalam pembukaan usaha yang 

direncanakan, semakin besar keuntungan yang diterima, semakin layak 

pembukaan usaha yang dikembangkan (Warsono, 1987). 

 Usaha peternkan sapi perah dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya 

yaitu penjualan susu, penjualan sapi yang tidak produktif, penjualan pedet, dan 

penjualan pupuk kandang. Noegroho dan Wisaptiningsih (1991), menyatakan 

bahwa pendapatan di pengaruhi oleh beberapa hal yaitu skala usaha, efesiensi 

penggunaan tenaga kerja, produksi yang dihasilkan, modal, pemasaran, dan 

pengetahuan ternak. Usaha dikatakan berhasil jika situasi pendapatannya 

memenuhi persyaratan yang mencukupi untuk membiayai sarana produksi 

termasuk biaya angkutan dan administrasi, mencukupi membiayai bunga modal 

yang ditanam termasuk sewa tanah, dan mencukupi untuk membiayai upah dan 

jasa-jasa lain yang dilibatkan dalam usaha. 

2.6 Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktifitas 

suatu perusahan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 

aktifitas perusahaan tersebut ( Subroto, 1984). Laporan keuangan disusun dalam  

bentuk ringkasan dan menunjukan hasil kegiatan serta posisi keuangan perusahaan 

dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan lebih ditekankan untuk 
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memenuhi keperluan pelbagai pihak-pihak yang memerlukan, sehingga bersifat 

umum yang apabila diperlukan untuk tujuan-tujuan khusus perlu adanya beberapa 

penyesuaian agar relevan denga tujuan yang ingin dicapai (Subroto, 1984). 

 Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengukur kekuatan 

perusahan, menentukan pinjaman modal, dan menyediakan segala catatan yang 

diperlukan untuk mengevaluasi pelbagai alternatif investasi dan mengukur pajak 

perusahaan (Kadarsan, 1995). Laporan keuangan umumnya terdiri dari neraca, 

laporan rugi laba serta laporan perusahaan modal, namun untuk koperasi laporan 

keuangan yang umumnya digunakan adalah laporan sisa hasil (SHU) dan laporan 

neraca serta laporan rugi laba. 

 

2.6.1 Neraca   

Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan 

suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Neraca perusahaan disusun 

berdasarkan persamaan dasar akutansi, yaitu bahwa kekayaan/aktiva (aset) sama 

denga kewajiban (liabilitas) ditambah modal saham (stok equities). Sisi kiri atau 

atas neraca berisi aktifitas di sebut sisi aktifa/debit. Sisi aktiva menunjukan hasil 

keputusan investasi atau alokasi sumber daya perusahaan. Sisi kanan atau bawah 

neraca berisis kewajiban dan modal saham di sebut sisi pasiva, yang menunjukan 

sumber pembelanjaan perusahaan. (Warsono, 1987).  

 

2.6.2 Laporan Laba Rugi  

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil-

hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laba/rugi bersih adalah selisih antara 
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lain pendapatan total denga biaya / pengeluaran total (Warsono, 1987). Laporan 

rugi laba merupakan ringkasan pendapatan dan beban atau ongkos untuk suatu 

periode tertentu dan menunjukan laba rugi yang dihasilkan setelah beban 

dikurangi dari pendapatan. Perhitungan rugi laba merupakan tolak ukur utama atas 

manejemen (Downey dan Erickson, 1992). 

Kegunaan dari laporan rugi laba adalah untuk menentukan pembayaran 

pajak menganilisis kemungkinan perluasan usaha, mengevaluasi hasil kegiatan 

operasional perusahaan serta mengukur (Downey dan Erickson, 1992). Jenis dan 

banyaknya perkiraan dalam laporan laba rugi tergantung dari sifat dan luas 

operasional perusahaan. 

 

2.7 Kriteria Invesatasi 

Investasi merupakan suatu ukuran yang meyeluruh sebagai dasar 

persetujuan atau penolakan tentang layak tidaknya suatu usaha yang ditinjau dari 

besar kecilnya pendapatan bersih yang dihasilkan. Suatu usaha dapat 

menghasilkan pendapatan bersih yang lebih besar dari pendapatan bersih dari 

suatu proyek marginal, maka pelaksanaan dapat disetujui atau layak dijalankan, 

jika lebih kecil maka pelaksanaan seharusnya ditolak (Prawirokusumo, 1990). 

Analisis usaha adalah suatu teknik penelitian terhadap suatu modal yang di 

tanamkan dengan memperhitungkan nilai waktu uang untuk mengetahui 

kemampuan usaha dalam memperoleh keuntungan, penilaiannya ditinjau dari 

analisis Break Even Point (BEP), R/C Ratio, rentabibilitas, dan Pay Back Period 

(PBP). 
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2.7.1 Break Even Poin (BEP) 

Break Even point atau BEP adalah suatu analisis untuk menentukan dan 

mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga 

tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan / 

profit (Anonimous, 2006).  

Tujuan dilakukan analisis BEP adalah  untuk mengetahui berapa batas 

nilai produksi atau besarnya volume produksi sebuah usaha  untuk mencapai titik 

tidak untung maupun  tidak  rugi  ( impas ). Pada dasarnya, sebuah usaha 

dinyatakan layak apabila nilai BEP produksi lebih besar daripada jumlah unit 

yang sedang diproduksi saat itu atau BEP harganya lebih kecil daripada harga 

yang sedang berlaku saat itu, selain itu analisis BEP juga bisa untuk mengetahui  

berapa rupiah yang harus diterima dari hasil penjualan produksinya agar tidak rugi 

(impas) (Andhi, 2010). 

Analisis Break Even point adalah analisis yang mudah dipelajari oleh 

seorang manajer untuk mengidentifikasi masalah – masalah tertentu. Analisis ini 

sangat membantu sebagai parameter pengambil keputusan yang secara terus 

menerus dihadapkan dalam pengambilan keputusan mengenai harga, biaya 

produksi, biaya variabel, dan biaya tetap ( Fanani, dkk. 1994) 

2.7.2  Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

Revenue cost ratio (R/C Ratio) merupakan perbandingan antara 

penerimaan total dan biaya total, yang menunjukkan nilai penerimaan yang 

diperoleh dari setiap rupiah yang dikeluarkan (Wijayanti, dkk. 2006). 

Analisis R/C ratio dilakukan dengan tujuan untuk melihat keuntungan 

relatif dalam sebuah usaha peternakan yang diperoleh dalam tahun terhadap 
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biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha peternakan tersebut. Pada 

dasarnya, sebuah usaha dikatakan layak apabila nilai  R/C lebih besar dari 

pada 1 dikarenakan hal ini menggambarkan semakin tinggi nilai R/C nya 

maka tingkat keuntungan suatu usaha juga akan semakin tinggi (Andhi, 2010). 

Secara teori R/C ratio samadengan 1 artinya perusahaan tersebut 

memgalami titik impas.. Kriteria untuk nilai R/C ratio adalah sebagai berikut 

(Triana, dkk. 2007) bila: 

R/C  >  1 usaha tersebut menguntungkan.  

R/C  =  1 tidak untung dan tidak rugi (impas). 

R/C  <  1 usaha tersebut rugi. 

2.7.3 Rentabilitas 

  Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dalam periode tertentu. Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba 

usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut dinyatakan dalam prosentase. Rentabilitas modal 

sendiri atau sering dinamakan rentabilitas usaha adalah perbandingan antara 

jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri disuatu pihak dengan modal 

sendiri yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan keuntungan (Anonimous, 

2001). 

  Rentabilitas merupakan Kriteria penilaian secara menyuluruh dan luas 

yang dianggap paling valid untuk dipakai sebagai alat pengukur tentang hasil 

pekerjaan operasi perusahaan, karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut ( 

Hernanto, 1991) yaitu rentabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai 

alternative investasi/ penanaman modalsesuai dengan tingkat resiko masing-
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masing. Rentabilitas mampu menggambarkan tingkat laba yang menghasilkan 

yang menghasilkan menurut jumlah yang ditanamkan karena rentabilitas 

dinyatakan dalam angka relatif. 

  Penentuan rentabilitas berguna untuk mengetahui hasil modal yang 

diputar dalam suatu usaha . Kriteria prosentase rentabilitas usaha sebagai berikut 

(Tjiptoadinegoro, 1989) 

a. Rentabilitas 1 – 25% termasuk dalam kategori buruk. 

b. Rentabilitas 26 – 50% termasuk dalam kategori rendah. 

c. Rentabilitas 51 – 75% termasuk dalam kategori cukup. 

d. Rentabilitas 76 – 100% termasuk dalam kategori baik. 

e. Rentabilitas >100% termasuk dalam kategori baik sekali. 

2.7.4 Pay Back Period (PBP) 

Pay Back Period (PBP) merupakan jangka panjang waktu periode yang 

diperlukan untuk membayar semua biaya-biaya yang telah di keluarkan dalam 

investasi suatu proyek (Husnan dan Suwarsono, 1994). Nafarin (2004), Pay back 

Period (PBP) adalah waktu yang diperlukan untuk memulihkan atau mendapatkan 

kembali modal yang di investasikan, metode tersebut memperhitungkan arus kas 

masuk bersih, tetapi tidak mempehitungkan nilai waktu dari uang. Pay Back 

Period (PBP) menunjukkan hubungan sederhana antara hasil tahunan terhadap 

hasil investasi yang di tanamkan. Nilai PBP menunjukkan jumlah tahun 

dibutuhkan untuk mecapai pembayaran kembali dari modal yang di tanam dalam 

usahanya (Helfert, 1992), 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan waktu Penelitian  

 Pengambilan data dilaksanakan di Peternakan sapi perah PT. Antara Farm 

di Kabupaten Tuban dilaksanakan pada tanggal 6 April 2011 hingga 5 Mei 2011. 

 

3.2  Metode Penelitian    

 Metede penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yaitu menilai 

kelayakan usaha apakah usaha tersebut layak dikembangkan atau tidak sehingga 

perlu adanya evaluasi. Metode studi kasus adalah penelitian tentang subyek 

penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dan keseluruan 

personalitas, dimana kasus yang diangkat dalam penelitian adalah perusahaan 

peternakan sapi perah PT. Antara Farm merupakan perusahaan yang baru berdiri 

dan lokasi perusahaan yang berada di daerah pantai, sehingga sangat menarik 

untuk diteliti dan dikaji lebih dalam. Studi kasus yang memusatkan diri secara 

intensif dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajari sebagai 

obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai studi kasus (Wiratha, 2005).  

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purposive yaitu 

memilih subyek didasarkan atas ciri ciri atau sifat tertentu yang sudah di ketahui 

sebelumnya dan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu 

(Nawawi,1991). Peternakan sapi perah PT. Antara Farm di Desa Talun 

Kecamatan Montong Kabupaten Tuban dipilih sebagai obyek penelitian karena 
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PT. Antara Farm merupakan perusahaan peternakan sapi perah baru dan belum 

melakukan penelitian tentang kajian aspek finansial yang merupakan bagian 

bagian penting untuk mengetahui kemungkinan pelaksanaa investasi secara rinci 

dan lokasi peternakan berada di daerah pantai. Kajian aspek finansial juga 

merupakan rangkuman kajian dari aspek-aspek lain yang di akumulatifkan dalam 

bentuk uang, sehingga mempunyai kekuatan dominan dalam pengambilan 

keputusan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian adalah 

dokumentasi dan interview. Dokumentasi merupakan metode pengambilan 

berdasarkan data dokumen dokumen yang mendukung yaitu berupa laporan 

keuangan yang ada PT. Antara Farm. Interview adalah wawacara yang dilakukan 

terhadap pimpinan dan karyawan mengenai data keuangan yang diperlukan 

dengan menggunakan daftar pertanyaan. 

 Cara memperoleh (Hariwijaya dan Bisri 2005) yaitu :  

1. Data primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh dari individu seperti hasil dari 

wawancara atau hasil pengisisan kwisioner yang dilakukan mahasiswa. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut atau 

telah disajikan oleh pihak lain. 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data 

diperoleh dari bagian adminitrasi  untuk mendapat informasi yang meliputi 
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laporan data keuangan pemasukan dan pengeluaran, laporan rugi laba, rincian 

biaya,dan dokumen-dokumen keungan lainnya yang mendukung. 

 

3.4 Metode Analisis Data . 

1. Analisis deskriptif yaitu menganalisa dengan cara menggambarkan suatu 

obyek penelitian yang sesungguhnya sehingga diperoleh hasil yang sesuai 

dengan yang di harapkan. 

2. Analisa ekonomi atau kuantatif yang digunakan untuk melakukan 

perhitungan sebagai berikut : 

 

3.5 Keuntungan  

 Wasis (1997), meyatakan bahwa perhitungan keuntungan dapat di hitung 

dengan menggunkan rumus : 

 Π = TR – TC 

 Keterangan :   

   Π     =   keuntungan (Rp/th) 

   TR   =   Total Revenue / Penerimaan Total (Rp/th) 

   TC   =   Total Cost / total biaya (Rp/th) 
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3.6  Kreteria Investasi  

3.6.1 Break Even Point (BEP) 

 Break Even Point (BEP) adalah suatu keadaan dimana suatu perusahaan 

tidak mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan. Menurut Prawirokusumo 

(1990) penulisan matematis BEP sebagai berikut 

• BEP harga 

 

• BEP hasil 

 

     

3.6.2 Revenue Cost Ratio ( R/C ratio) 

 R/C ratio adalah perbandingan antara penerimaan dan biaya. Secara 

matematis ditulis dengan rumus sebagai berikut ( Soekartawi, 2000) 

            

Keterangan: a  = nilai R/C ratio 

R= Penerimaan total (RP/tahun) 

C= Biaya total (RP/tahun) 

 

Kriteria penilaian R/C ratio sebagai berikut: 

R/C > 1 usaha tersebut menguntungkan  

R/C = 1 tidak untung dan tidak rugi (impas) 

R/C < 1 usaha tersebut rugi 
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3.6.3  Rentabilitas  

 Rentabilitas adalah kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. Perhitungan secara matematis menggunakan rumus 

sebagai berikut (Riyanto, 1993): 

                                           

  Keterangan:    R = Rentabilitas (%) 

    L  = Laba ( RP/ Tahun) 

    MU = Modal Usaha (Rp) 

 
Kriteria penilaian Kriteria penilaian Rentabilitas sebagai berikut: 

a. Rentabilitas 1 – 25% termasuk dalam kategori buruk. 

b. Rentabilitas 26 – 50% termasuk dalam kategori rendah. 

c. Rentabilitas 51 – 75% termasuk dalam kategori cukup. 

d. Rentabilitas 76 – 100% termasuk dalam kategori baik. 

e. Rentabilitas >100% termasuk dalam kategori baik sekali. 

 

3.6.4  Pay Back Period (PBP) 

 Merupakan jangka waktu periode yang diperlukan untuk membayar semua 

biaya biaya yang dikeluarkan dalam investasi suatu proyek. Husnan dan 

Suwarsono (1994), meyatakan bahwa PBP dapat di hitung dengan menggunakan 

rumus : 

PBP I  = Investasi – proceeds I 

Keterangan : n           : Umur perperiode (tahun) 

Proceeds I   : akumulasi keuntungan pada tahun N pada yang  

  mendekatin nilai investasi   

Proceeds II : Keuntungan pada tahun ke n + 1 
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3.7  Batasan Istilah  

1. Analisis usaha adalah suatu teknik penelitian terhadad modal yang 

ditanamkan dengan memperhitungkan nilai waktu uang untuk mengetahui 

kemampuan usaha dalam memperoleh benefit . 

2. Benefit adalah manfaat yang di peroleh dari usaha, dalam konteks analisa 

usaha, benefit difokuskan pada Direct Benefit  berupa penerimaan dari 

penjualan produk. 

3. Investasi adalah semua kekayaan perusahan yang dipakai dalam usaha. 

4. Penilaian kriteria investasi adalah teknik penilaian invesatsi dengan 

memperhitungkan nilai waktu uang (Metode Present Value) yang 

merupakan salah satu teknik evaluasi tentang layaknya suatu usaha. 

5. Modal adalah nilai nominal dari faktor faktor produksi yang di gunakan 

untuk kelangsungan usaha. 

6. Biaya (Cost) adalah seluruh biaya yang digunakan untuk kelangsungan 

usaha. 

7. Biaya tetap (Fixed Cost) adlah biaya yang di gunakan untuk kelangsungan 

usaha yang besarnya tidak dipengaruhi oleh output. 

8. Biaya variabel (Variabel cost) adalah biaya yang digunakan untuk 

kelangsungan usaha yang besarnya dipengaruhi oleh output. 

9. Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pada 

tiap tiap periode. 

10. Break Even Point adalah suatu keadaan dimana suatu perusahaan tidak 

mengalami kerugian atau tidak memperoleh keuntungan. 
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11. Analisis Break Even Point adalah teknik analisis yang digunakan untuk 

menentukan tingkat penjualan dan komposisi produksi yang diperlukan 

hanya untuk menutup semua biaya yang terjadi selama periode tertentu. 

12. R/C ratio adalah perbandingan antara penerimaan yang didapatkan dan 

biaya produksi dalam usaha peternakan sapi perah. 

13. Rentabilitas adalah kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. 

14. Pay Back Period (PBP) merupakan jangka waktu periode yang diperlukan 

untuk membayar semua biaya biaya yang di keluarkan dalam investasi 

suatu proyek. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan  

PT. Antara Farm berdiri pada tahun 2007 di Kabupaten Tuban dengan 

kepemilikan ternak sebanyak 32 ekor sapi dara bunting dan memiliki satu 

bangunan kandang. Seiring berjalannya waktu terus berkembang hingga pada 

tahun 2009 memiliki 355 ekor sapi dewasa, 268 ekor sapi dara, dan 459 ekor 

pedet. Pada pertengahan tahun 2008 bekerja sama dengan PT. Nestle Indonesia, 

sehingga produk hasil peternakan yang berupa susu segar dapat langsung di kirim 

ke IPS tersebut.  

4.1.2 Lokasi Perusahaan  

PT.Antara Farm terletak di Kabupaten Tuban Jawa Timur dan tersebar di 

tiga kecamatan yaitu; Kecamatan Montong, Kecamatan Tuban, dan Kecamatan 

Semanding. Kecamatan Montong terletak di tengah-tengah kabupaten Tuban 

dimana terletak di daerah pegunungan, sedangkan dua lokasi lainnya terdapat di 

bagian utara dan timur kabupaten Tuban. Lokasi peternakan pada umumnya 

terletak di ketinggian 50m hingga 250m di atas permukaan laut dan memiliki suhu 

antara 27˚C - 34˚C dengan kelembaban mencapai 90%.  

Kantor pemasaran PT. Antara berada di Kota Tuban, sedangkan 

pemasaran produk peternakan hanya ke PT. Nestle Indonesia yang berjarak empat 

jam perjalanan darat dari lokasi peternakan, sehingga menambah biaya 

transportasi. Kenyataan tersebut berlawanan dengan Widodo, M.W,dkk. (1994) 
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yang mengatakan bahwa pemilikan lokasi perusahaan yang dekat dengan daerah 

pemasaran akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam memasarkan 

produknya, tetapi harus menanggung resiko dalam pengeluaran biaya transportasi 

seperti pengadaan pakan, harga ternak yang mahal dan upah tenaga kerja.  

Sapi perah dipelihara dengan sistem pemeliharaan secara intensif. Dari 

hasil penelitian jumlah kepemilikan ternak pada tahun 2008 dan 2009 sebanyak 

425 ekor dan 1082 ekor, dengan pengelompokan berdasarkan status fisiologis 

ternak yaitu induk laktasi, induk kering, dara umur (8 bulan – 2 tahun), pedet 

lepas sapih (4 – 8 bulan) dan pedet umur (0 – 4 bulan). Prodjodiharjo (1989) 

mengatakan bahwa kondisi ternak sapi perah berdasarkan satuan ternak (animal 

unit) adalah sebagai berikut : 

Sapi dewasa (>2 tahun) = 1 satuan 

Sapi muda (1-2tahun) = 0,5 satuan 

Anak sapi (<1 tahun) = 0,25 satuan 

Jumlah sapi perah yang dipelihara berdasarkan keadaan fisiologis dan satuan 

Ternak tercantum dalam tabel 1 di bawah ini : 

Tabel 1. Jumlah dan Komposisi Sapi Perah yang Dipelihara Berdasarkan    
       Keadaan Fisiologis dalam (Ekor dan Satuan Ternak/ST) 
 

No. Jenis sapi 
Jumlah (ternak) Satuan ternak Persentase (%) 

2008 2009 2008 2009 2008 2009

1. Sapi dewasa 43 355 43 355 10,12 32,81

2 Sapi dara 328 268 164 134 77,18 24,77

3 Pedet 54 459 13,5 114,75 12,70 42,42

 Jumlah 425 1082 220,5 603,75 100 100

Sumber: Data primer diolah (2011) 
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Produksi susu rata – rata per ekor pada periode tahun 2008  adalah 

sebanyak 6,7 liter per hari, sedangkan pada periode tahun 2009 sebanyak 7 liter 

per hari. Produksi susu PT. Antara Farm pada tahun 2008 dan 2009 berada 

dibawah produksi rata – rata pada tahun 2010 yaitu 14 liter per hari per ekor. 

Perbandingan antara sapi produktif dengan sapi tidak produktif pada tahun 2008 

sebesar 87,3% : 12,7% dan pada tahun 2009 sebesar 57,58% : 42,42%. 

Lahan yang dimiliki seluas 260.600m2 yang terdiri dari bangunan kandang  

2.000m2 dan sisanya adalah rumah pemilik serta bangunan penunjang lainnya, 

seperti kantor, kamar mandi, tandon air, tempat penampungan pakan, gudang, 

tempat penampungan limbah, dan lahan persawahan yang di tanami rumput gajah 

(Pennicetum puerpureum linn). Selain diberikan pakan hijauan juga diberikan 

pakan konsentrat berupa campuran dari polard, kopra alus, kacang, kopi pelet, 

bungkil kedelai, dan mineral. 

4.1.3. Struktur Organisasi  

PT.Antara Farm mempunyai struktur organisasi yang sederhana, dimana 

masih memakai struktur organisasi lini atau garis dengan tanggung jawab tertinggi 

terletak pada Direktur. Direktur bertanggung jawab secara langsung atas 

pemasaran hasil olahan perusahaan dimana juga membawahi langsung karyawan 

– karyawan yang ada. Karyawan – karyawan yang ada di PT.Antara Farm terdiri 

dari karyawan pemerah, pemelihara ternak dan produksi. Struktur organisasi 

peternakan PT. Antara Farm terdapat di bawah ini  :  
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Gambar 2. Struktur Organisasi di PT.Antara Farm 
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1. Direktur  

PT. Antara Farm memiliki struktur organisasi yang dipegang oleh seorang 

direktur yaitu Bpk Drs.KH.Fathul Huda,Ms. Direktur memegang peranan yang 

sangat penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan semua 

aktivitas yang ada di perusahaan. Direktur tidak terjun secara langsung dalam 

kegiatan produksi, semuanya diserahkan kepada karyawan.  

2. Komisaris 

 Komisaris yaitu Sdr. Diki Ainunnajib  memiliki tanggung jawab sebagai 

penasihat direktur dan sekaligus pelaksana harian perusahaan yang mengatur dan 

mengevaluasi kinerja manajer umum berikut jajarannya yang kemudian 

melaporkan langsung kepada direktur.  

3. Manajer Umum 

 Seorang manajer umum pada PT.Antara Farm yaitu Bpk Sofyan memiliki 

tanggung jawab mengkoordinasikan setiap manajer kandang yang bertujuan 

mengatur komposisi ternak, pakan, kesehatan hewan, dan tenaga kerja di setiap 

lokasi kandang yang di miliki PT. Antara Farm sehingga berjalan efisien dan 

efektif. 

4. Manajer Kandang  

 Manajer kandang bertanggung jawab mengatur semua kegiatan di kandang 

yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan efisiensi dan efektifitas proses 

produksi. Manajer kandang merupakan salah satu kunci PT. Antara Farm menuju 

keberhasilan. 
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5. Karyawan  

Para karyawan terbagi dalam beberapa bagian yang mempunyai tugas dan 

tanggung jawab masing – masing. Bagian – bagian tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 2.  

Tabel 2. Tugas dan Tanggung Jawab Masing – Masing Bagian Karyawan 

Bagian Tugas dan Tanggung Jawab 
Pemerahan  Mempersiapkan peralatan untuk memerah 

serta memerah ternak atau sapi laktasi yang 
siap diperah. 

Pengelola Lahan  Mengelola lahan hijauan dan menyiapkan 
pakan hijauan untuk ternak 

Konsentrat  Mengolah serta memberikan makanan 
Konsentrat.

Kesehatan Hewan Merawat semua ternak, mulai dari sapi 
laktasi (sapi siap perah) sampai anak sapi 

Penampungan Susu Menjaga kualitas susu yang masuk ke 
cooling unit dan mencegah masuknya susu 
yang rusak. 

Admin dan personalia Mencatat pemasukan dan pengeluaran serta 
mengatur karyawan 

Pembantu umum  Menyiapkan makanan bagi pekerja dan 
membersihkan lokasi kantor  

Breeding Menjaga dan merawat pedet dari lahir 
hinnga siap kawin 

Gudang pakan Mencatat dan menjaga stock pakan yang 
ada. 

Sumber : Data primer yang diolah (2010) 

4.2. Modal Usaha 

Modal yang dipergunakan diperhitungkan dari modal tetap dan modal 

kerja. Modal tetap pada peternakan tersebut terdiri dari bangunan, pembelian 

ternak, pembelian peralatan dan mesin, kendaraan, tanah, dan pembelian 

inventaris, sedangkan modal kerja terdiri dari biaya pakan, tenaga kerja tetap, 

pengolahan lahan dan kesehatan hewan. Struktur modal dapat dilihat pada tabel 3. 

Berdasarkan data pada tabel 4, dapat diketahui bahwa jumlah modal tetap 

yang dimiliki oleh PT. Antara Farm adalah sebesar Rp 16.349.906.167,00 
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(99,21%) sedangkan jumlah modal tidak tetap yang dimiliki oleh perusahaan 

adalah sebesar Rp 130.500.000,00 (0,79%). Mubyarto (1991) berpendapat bahwa 

di dalam proses produksi tidak ada perbedaan apapun antara modal sendiri dan 

modal pinjaman, masing-masing menunjang langsung pada proses produksi. 

Tabel 3. Modal Usaha Pada PT. Antara Farm 
 
Modal Usaha Jumlah (Rp) Persentase(%)
Modal Tetap Ternak 6.882.734.143,00 41,76% 

Aset Tetap 

Bangunan 4.597.817.324,00 27,90% 
Tanah 3.590.329.500,00 21,78% 
Peralatan & 
mesin 819.190.200,00 4,97% 
Inventaris 30.835.000,00 0,19% 
Kendaraan 429.000.000,00 2,60% 

Jumlah Modal Tetap 16.349.906.167,00 99,21% 
Modal Tidak Tetap Gaji karyawan 28.000.000.00 0,17% 
 Pakan 75,000.000,00 0,46% 
 Pengolahan lahan 12.500.000,00 0,07% 
 Keswan 10.000,000.00 0,06% 

 
Listrik, Air, 
Telepon 5.000.000.00 0,03% 

Jumlah Modal Tidak Tetap 130.500.000,00 0,79% 
Total Modal Usaha 16.480.406.167,00 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2011) 

4.3. Biaya Produksi 

Struktur biaya produksi terdiri dari biaya tetap (fixed  cost) dan biaya tidak 

tetap (variable cost).  

1. Biaya tetap (fixed cost), terdiri dari biaya pajak Bumi dan Bangunan, biaya 

penyusutan – penyusutan, dan biaya sewa sawah. Biaya – biaya 

penyusutan tersebut terdiri atas biaya penyusutan kandang, penyusutan 

ternak, penyusutan peralatan, dan penyusutan kendaraan. 
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2. Biaya tidak tetap (variable cost), terdiri dari biaya pakan, tenaga kerja 

(karyawan), transportasi, biaya air, biaya telepon/listrik, biaya keswan, 

serta biaya lain – lain. 

Rincian biaya produksi pada PT.Antara Farm per 31 Desember 2008 dan 31 

Desember 2009 dapat dilihat di tabel 4 

Tabel 4. Rincian Biaya produksi PT. Antara Farm Periode 31 Desember   
     2008 dan Periode 31 Desember 2009  

 

Jenis Biaya Jumlah (Rupiah) Persentase (%) 
2008 2009 2008 2009 

A. (Output)  Biaya tetap (Fixed Cost) 
Biaya  Amortisasi Aset lain-
lain 38.582.750,00 1.019.250,00 6,58% 0,03%

Biaya Sewa 0,00 50.984.200,00 0,00% 1,43%
Penyusutan Aset Tetap 78.377.716,00 475.495.887,00 13,34% 13,33%
Penyusutan ternak 115.734.630,00 959.238.598,00 19,70% 26,90%
Total biaya tetap 232.695.096,00 1.486.737.935,00 39,62% 41,69%
Biaya Tidak Tetap (Variable 
Cost)  

Pakan Sapi 135.188.956,00 1.191.785.451,00 23,02% 33,42%
Gaji dan THR 98.375.000,00 325.074.500,00 16,75% 9,12%
Pemeliharaan & Perawatan 
Kandang 41.614.200,00 86.366.820,00 7,08% 2,42%

Listrik,Air,Telepon 13.620.640,00 64.599.620,00 2,32% 1,81%
Transportasi 11.032.950,00 30.815.315,00 1,88% 0,86%
Keswan 4.921.500,00 46.300.225,00 0,84% 1,31%
Biaya operasional 17.743.425,00 53.108.865,00 3,02% 1,49%
Keperluan Kantor 7.657.800,00 20.358.400,00 1,30% 0,57%
Bahan Bakar 5.411.500,00 51.018.440,00 0,92% 1,43%
Pengiriman 11.350.500,00 180.043.086,00 1,93% 5,05%
Lainnya 7.727.350,00 29.723.295,00 1,32% 0,83%
Total biaya tidak tetap 354.643.821,00 2.079.194.017,00 60,38% 58,31%
Total biaya produksi (Total 
Cost) 587.338.917,00 3.565.931.952,00 100,00% 100,00%

Sumber : Data Primer yang Diolah (2011) 

 Tabel 4.  menunjukkan bahwa biaya tetap pada tahun 2008 sebesar Rp 

232.695.096,00 (39,62%) dan tahun 2009 sebesar Rp 1.486.737.935,00 (41,69%) 

dengan biaya terbesar pada biaya penyusutan ternak yang mencapai 19,70% pada 
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tahun 2008 dan 26,90% pada tahun 2009. Sedangkan biaya tidak tetap pada tahun 

2008 sebesar Rp 354.643.821,00 (60,38%) dan tahun 2009 sebesar Rp 

2.079.194.017,00 (58,31%) dengan biaya terbesar terletak pada biaya pakan yang 

mencapai 23,02% pada tahun 2008 dam 33,42% pada tahun 2009. Sehingga total 

biaya produksi dapat diketahui sebesar Rp 587.338.917,00 pada tahun 2008 dan 

Rp 3.565.931.952,00 pada tahun 2009. 

4.4 Penerimaan 

 Penerimaan usaha dari PT. Antara Farm pada tahun 2008 dan 2009 berasal 

dari penjualan susu segar serta penjualan ternak. Menurut Siregar (1995) bahwa 

penerimaan pada usaha peternakan sapi perah meliputi: hasil penjualan susu, 

penjualan sapi yang tidak produktif, penjualan pedet dan penjualan pupuk 

kandang. 

Tabel 5. Rincian Penerimaan PT. Antara Farm Periode 31 Desember   
     2008 dan Periode 31 Desember 2009  
 

Penerimaan Jumlah (Rupiah) Persentase (%) 
2008 2009 2008 2009 

Penjualan susu segar 236.045.174,00 2.658.640.256,00 100,00% 93,70%
Penjualan Pedet 0,00 178.500.000,00 0,00% 6,30%
Total 236.045.174,00 2.837.140.256,00 100,00% 100,00%

Sumber : Data Primer yang Diolah (2011) 

Besarnya penerimaan dari penjualan susu segar pada tahun 2008 sebesar 

Rp 236.045.174,00 atau 87.424,14 L dan Rp 2.658.640.256,00 atau 759.611,5 L 

pada tahun 2009. Pada tahun 2008 tidak terjadi penjualan ternak sedangkan pada 

tahun 2009 penjualan pedet tercatat sebesar Rp 178.500.000,00. Total penerimaan 

pada tahun 2008 sebesar Rp 236.045.174,00 dan Rp 2.837.140.256,00 pada tahun 

2009. 
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4.5. Pendapatan 

 Pendapatan bersih yang diterima PT. Antara Farm pada tahun 2008 dan 

2009 merupakan selisih antara penerimaan dan biaya produksi, rincian pendapatan 

PT. Antara Farm dapat di lihat pada tabel 7. 

 Tabel 6. Pendapatan PT. Antara Farm per 31 Desember 2009 dan 2008 

No Jenis Jumlah (Rp/Tahun) 
2008 2009 

1 Penerimaan 
Penjualan susu  
Penjualan Ternak 

236.045.174,00
0,00

2.658.640.256,00
178.500.000,00

 Total Penerimaan 236.045.174,00 2.837.140.256,00
2 Biaya  

Biaya tetap 
Biaya tidak tetap  

232.695.096,00
354.643.821,00

1.486.737.935,00
2.079.194.017,00

 Total Biaya Produksi 587.338.917,00 3.565.931.952,00
3 Pendapatan  

Laba / (Rugi) (351.293.743,00) (728.791.696,00)
Sumber : Data Primer yang Diolah (2011) 

Pada Tabel 7. menunjukkan bahwa PT. Antara Farm mengalami kerugian 

sebesar Rp. 351.293.743,00 pada tahun 2008 dan Rp 728.791.696,00 pada 2009. 

Kerugian yang di alami PT. Antara Farm di sebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

• PT. Antara Farm merupakan perusahaan yang baru berdiri 

sehingga pada tahun – tahun awal operasional mengalami kerugian. 

• Biaya penyusutan yang besar dari ternak dan peralatan - peralatan 

yang dimiliki relatif baru. 

• Produksi susu yang dihasilkan sangat rendah sehingga tidak dapat 

mengimbangi atau membayar biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. 
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4.6. Kriteria Investasi 

4.6.1. Break Even Point (BEP) 

 Break Even Point (BEP) adalah suatu keadaan dimana suatu perusahaan 

tidak mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan. Dari hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa Break Event Point (BEP) harga atau titik impas harga di 

tahun 2008 berada di posisi Rp 6.718,27 per liter dan Rp 4.694,42 per liter di 

tahun 2009. Hal ini menandakan bahwa harga jual susu PT.Antara Farm per 

liternya pada tahun 2008 dan 2009 berada dibawah titik impas yaitu Rp 2.700,00 

pada tahun 2008 dan Rp. 3.500,00. Titik impas hasil atau produksi pada tahun 

2008 berada di posisi 217.532,93 liter per tahun sedangkan kemampuan produksi 

susu PT. Antara Farm hanya 87.424,14 liter per tahun sehingga berada di bawah 

titik impas hasil tahun 2008. Pada tahun 2009 titik impas hasil berada di posisi 

1.018.837,70 liter per tahun sedangkan kemampuan produksi susu PT. Antara 

Farm hanya 759.611,5 liter per tahun sehingga berada di bawah titik impas hasil 

tahun 2009. Produksi susu yang rendah dan biaya yang tinggi menjadi faktor 

utama jauhnya titik impas yang harus di raih oleh PT. Antara Farm 

4.6.2. Revenue Cost Ratio (R/C ratio) 

 R/C ratio adalah perbandingan antara penerimaan dan biaya. Dari hasil 

perhitungan bahwa R/C ratio PT. Antara Farm pada tahun 2008 menunjukkan 

angka 0,40 dan 0,80 pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Antara 

farm tidak mengalami keuntungan pada tahun 2008 dan 2009 ditunjukkan dengan 

niai R/C ratio yang dibawah 1.  

 Nilai R/C ratio PT. Antara Farm tahun 2008 menunjukkan bahwa setiap 

Rp 1,00 biaya yang dikeluarkan maka PT. Antara Farm hanya mendapat 
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penerimaan sebesar Rp 0,40, atau setiap Rp 1,00 yang dihasilkan harus 

mengeluarkan biaya sebesar Rp 2,50, sedangkan pada tahun 2009 nilai R/C ratio 

menunjukkan bahwa setiap Rp 1,00 biaya yang dikeluarkan maka PT. Antara 

Farm hanya mendapat penerimaan sebesar Rp 0,80, atau setiap Rp 1,00 yang 

dihasilkan harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 1,25. 

 Pada tahun 2009 nilai R/C ratio PT. Antara Farm mengalami peningkatan 

100% dari tahun 2008 menunjukkan bahwa PT. Antara Farm mengalami 

peningkatan efisiensi usaha, dimana perusahaan berhasil mengurangi kerugian 

sebesar Rp 1,25 dari setiap Rp 1,00 yang dikeluarkan.  

4.6.3  Rentabilitas  

 Rentabilitas adalah kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. Dari hasil perhitungan Rentabilitas menunjukkan bahwa 

perusahaan pada Tahun 2008 dan Tahun 2009 berada pada kondisi sangat buruk 

dimana perusahaan mengalami kerugian sekitar 2,13% dari Total Modal 

Usahanya di Tahun 2008, sedangkan di Tahun 2009 mengalami kerugian sebesar 

4,42% dari Total Modal Usaha. Informasi tambahan bahwa perusahaan berdiri 

pada Akhir tahun 2007, sehingga belum bisa menunjukkan kemampuan 

pengembalian modal yang baik 

 

4.6.4. Pay Back Period (PBP) 

 Merupakan jangka waktu periode yang diperlukan untuk membayar semua 

biaya –biaya yang dikeluarkan dalam investasi suatu proyek. Husnan dan 

Suwarsono (1994), menyatakan bahwa PBP dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus : 
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PBP I = Investasi – Proceeds I 

Keterangan :  
N  = Umur perperiode ( tahun ) 
Proceeds I   = Akumulasi keuntungan pada tahun N pada yang  

                                       mendekati nilai investasi 
Proceeds II  = Keuntungan pada Tahun ke n + 1 
 

 Perhitungan analisis pay back period pada PT. Antara Farm bisa dilakukan 

apabila telah mendapatkan keuntungan, oleh karena itu pada periode tahun 2008 

2009 perhitungan analisis pay back period belum dapat dilakukan. Analisis pay 

back period bisa dilakukan apabila PT. Antara Farm telah mendapatkan 

keuntungan.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

• Analisis Break Even Point (BEP) pada tahun 2008  mencapai Rp 6.718,27 

per liter dan Rp 4.694,42 per liter pada tahun 2009, sedangkan BEP hasil 

pada tahun 2008 mencapai 217.532,93 liter per tahun dan 1.018.837,70 

liter per tahun pada tahun 2009.  

• Analisis R/C ratio menunjukkan nilai R/C ratio sebesar 0,40 pada tahun 

2008 dan 0,80 pada tahun 2009.  

• Analisis rentabilitas menunjukkan nilai rentabilitas -2,13% pada tahun 

2008 dan  -4,42% pada tahun 2009.  

• Analisis pay back period belum dapat dilakukan karena PT. Antara Farm 

pada tahun 2008 dan 2009 mengalami kerugian. 

• Pada periode tahun 2008 dan 2009 PT. Antara Farm belum bisa 

dinyatakan layak dalam menjalankan usahanya. 

5.2 Saran 

1. PT. Antara Farm harus segera memperbaiki dan meningkatkan efisiensi 

penggunaan dana operasial. 

2. PT. Antara Farm harus segera memperbaiki dan meningkatkan 

produktifitas dari ternaknya sehingga dapat mengurangi biaya yang di 

bebankan terhadap ternak. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Perhitungan BEP 

                              Biaya total                            Biaya total 
  BEP (Harga) 2008 =                 BEP (Hasil) 2008  =           
                Hasil produksi              Harga produk  
           Rp 587.338.917,00        Rp 587.338.917,00 
        =                              =      
           87.424,14 L      Rp 2.700,00  
       =      Rp 6.718,27                   =      217.532,93 L 
 

     Biaya total         Biaya total 
  BEP (Harga) 2009 =      BEP (Hasil) 2008  =         
              Hasil produksi      Harga produk 

          Rp 3.565.931.952,00     Rp 3.565.931.952,00 
        =                     = 
              759.611,5 L     Rp 3.500,00 
       =      Rp 4.694,42                 =       1.018.837,70 L 
 
Lampiran 2. Perhitungan R/C ratio            
     
Tahun 2008 :  a = R/C 

 
 

                          =  0,40  
   =   0,40  ( R/C < 1) 
 

Tahun 2009 :  a = R/C 

 
 
                                                    = 0,80                                               
                            =  0,80      ( R/C < 1) 
 

Lampiran 3. Perhitungan Rentabilitas 

        L                             - Rp 351.293.743,00 
    R 2008=            X 100% =         X 100% 
        MU           Rp 16.480.406.167,00 
           =   - 2,13% 

        L                             - Rp 728.791.696,00 
    R 2009=            X 100% =         X 100% 
        MU           Rp 16.480.406.167,00 
           =   - 4,42% 

 

Rp 2.837.140.256 

Rp 3.565.931.952 
= 

Rp 236.045.174

Rp 587.338.917
= 
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Lampiran 4 . Laporan Keuangan PT. Aneka Niaga Nusantara 
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