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MOTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa drajat”.

(QS al-Mujaadilah(58);11)

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan

tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan

diminta pertanggungjawabannya.

(QS al-Isra’ (17);36)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan, akan datang kemudahan. Maka kerjakanlah

urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Allah kamu berharap.”

(Qs. Asy-Syarrh : 6-8)

“Jangan melepaskan harapan atau putus asa karena yang kau dambakan sudah

lampau. Meratapi sesuatu yang tidak dapat diperoleh kembali merupakan kelemahan

yang paling rapuh.”

(Kahlil Gibran)
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KATA-KATA MUTIARA

Semua kesempatan ada di depan mata. Singkirkan segala rasa takut! Hadapi segala

rintangan, untuk menuju keberhasilan. (Anonim) - (Motivasi)

Selalu ada sebuah alasan untuk apa yg terjadi dalam hidupmu. Yang

terpenting adalah kamu bisa belajar dan mengambil hikmahnya. (Anonim) -

(Pendidikan)

Secara tidak sadar, seseorang yang menyakitimu hanya akan membuatmu semakin

kuat! (Anonim) - (Motivasi)

Bersyukurlah,karena kepahitan masa lalu memberimu kesempatan untuk

menjjdi kuat dan bijak (Anonim) - (Motivasi)

Berserah bukan berarti menyerah. Tetapi sabar menunggu hasil setelah melakukan

semua upaya terbaik. (Anonim) - (Motivasi)

Bermimpi adalah langkah awal mencapai keberhasilan. Tapi mimpi itu tetap

semu, jika tindakan tidak nyata. (Anonim) - (Motivasi)

Berhenti bertanya bagaimana cara mendapatkan apa yang kamu inginkan, karena

jawaban yang kamu temukan hanyalah BERUSAHA. (Anonim) - (Kerja Keras)

Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi

kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. (Anonim) - (Pendidikan

Dia yang mengeluh adalah dia yang tak pernah bisa bersyukur, padahal tanpa ia

sadari, karunia dari Tuhan telah ia nikmati setiap hari. (Anonim) - (Rohani Umum)

Dengan selalu berupaya menjadi orang baik dan melakukan yang terbaik,

maka kebaikan akan selulu berada disekitarmu. (Anonim) - (Motivasi)

Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana besar untukmu. Percayalah, Dia tak akan

membuatmu terluka. Segalanya akan indah pada waktuNya. (Anonim) - (Rohani

Umum)
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ABSTRAKSI

SIGIT SUKARDI, NIM. 1121103344, Fakultas Ekonomi, Jurusan
Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. “ ANALISIS BIAYA
PENGGEMUKAN SAPI DALAM RANGKA PENINGKATAN
KEUNTUNGAN PADA KELOMPOK TANI DESA SENGON KECAMATAN
PRAMBANAN KABUPATEN KLATEN ”

Laporan keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan pihak-
pihak diluar manajemen perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan suatu
perusahaan pada masa tertentu. Dimana informasi yang didapat dari suatu laporan
keuangan perusahaan bergantung pada tingkat pengungkapan (disclosure) dari
laporan keuangan yang bersangkutan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah usaha penggemukan sapi di Desa Sengon Kecamatan Prambanan
Kabupaten Klaten menguntungkan bila dibanding menabung di bank.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kegiatan yang
menjadi rutinitas kegiatan di kelompok tani Desa Sengon pada tahun 2014 dengan
jumlah anggota 13 dan jumlah ternak 37 data tersebut diperoleh secara primer
maupun sekunder. Data tersebut diolah untuk mengetahui metode pemeliharaan yang
paling menguntungkan. Perhitungan data menggunakan analisis : biaya dan
pendapatan, nilai bersih sekarang ( NPV ), dan tingkat pengembalian ( IRR ).

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat di ambil kesimpulan bahwa dari
keenam model yang digunakan menunjukkan bahwa dengan memelihara bibit dari
umur 8-12 bulan selama 4 bulan memberikan keuntungan tertinggi yaitu Rp.
6.912.000,00. Metode ini menunjukkan bahwa NPV sebesar Rp. 6.646.153,00, IRR
sebesar 73%. Dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa usaha penggemukan
sapi layak dilakukan.

Kata Kunci: nilai bersih sekarang ( NPV ) dan tingkat pengembalian ( IRR )
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diterapkanya Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA ) membuat banyak

kalangan usaha menjadi keteteran dalam menjalankan bisnisnya. Tidak banyak

dari mereka yang berani berspekulasi dengan kondisi yang akan datang, sehingga

perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan efisiensi. Dampaknya,

banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) sehingga

menbuat pengangguran semakin bertambah. Akhirnya akibat pemutusan

hubungan kerja tersebut memberikan pekerjaan rumah bagi Pemerintah. Banyak

kalangan menilai bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap dalam menghadapi

kebijakan tersebut. Keputusan telah diambil, yang terjadi adalah inplementasi

kebijakan meskipun dampak yang ditimbulkan akan merugikan banyak pihak

khususnya pengusaha menengah domestik.

Indonesia yang menerapkan kebijakan otonomi daerah mengharapkan

setiap wilayah mampu memaksimalkan potensi daerah yang ada, sehingga

mampu menjawab tantangan yang akan dihadapi. Kelompok tani memberikan

solusi dalam hal ini, karena didirikan dengan asas gotong royong maka usaha ini

diharapkan mampu menunjang kesejahteraan masyarakat khususnya anggota

yang mampu menciptakan swasembada kebutuhan yang mandiri. Minimnya

pengetahuan di kalangan masyarakat pedesaan yang menjadi basis usaha ini,
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dikhawatirkan akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang dapat

menyebabkan kegagalan.

Kelancaran suatu usaha berawal dari keuangan yang sehat. Keuangan

merupakan nyawa suatu usaha dimana faktor ini memberi awal informasi dalam

menentukan keputusan. Seorang pengambil keputusan hendaknya mampu

membaca dan menganalisa keuangan dalam membuat keputusan. Keuangan yang

baik memberikan banyak pilihan dalam melakukan spekulasi dan inovasi usaha,

sebaliknya keuangan yang tidak sehat akan menggangu proses usaha. Keuangan

mempunyai banyak permasalahan yang harus benar-benar dikaji dan dipelajari

untuk menjamin kelancaran usaha.

Pentingnya keuangan membuat banyak orang tertarik untuk mempelajari

dan memahaminya baik sekedar mengetahui atau untuk tujuan tertentu. Ilmu

tentang keuangan dipelajari dalam bidang ekonomi yang dibahas khusus dalam

manajemen keuangan. Begitu peliknya keuangan yang dipelajari membuat ilmu

ini begitu diminati oleh banyak kalangan untuk mempelajarinya. Dalam hal ini

penulis tertarik dan ingin memahami ilmu yang terkandung dalam manajemen

keuangan sebagai dasar untuk membuat keputusan apabila suatu saat memiliki

uang dan ingin membuat suatu usaha.

Kelompok tani sebagai usaha bersama merupakan hasil pemikiran

masyarakat dalam mengelola potensi desa untuk mendapatkan hasil yang lebih

baik demi kemajuan bersama. Sebagai usaha bersama dengan asas gotong royong

kelompok tani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama sesuai

dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial.
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Kelompok tani bertujuan memajukan anggota kelompok sehingga tidak ada lagi

anggota yang mengalami kesulitan selama menjalankan usaha karena bisa

mendapatkan informasi dari sesama anggota. Diharapkan dengan adanya

kelompok tani akan menunjang kesejahteraan masyarakat.

Sebagai negara agraris, Indonesia mempunyai potensi yang baik untuk

mengembangkan usaha pada sektor peternakan khususnya penggemukan sapi.

Dengan latar belakang pertanian akan menunjang ketersedian pakan sebagai

modal untuk proses penggemukan sapi. Penggemukan sapi terbilang usaha yang

mudah karena peternak hanya cukup memperhatikan pola dan komposisi pakan

ternak yang semua mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Penggemukan sapi

juga sudah dilakukan di negara-negara mapan seperti Amerika dan Autralia.

Indonesia juga mempunyai tenaga ahli peternakan yang mampu membantu dan

memberi masukan selama melakukan pemeliharaan. Penggemukan sapi adalah

proses merubah keadaan awal sapi menjadi lebih baik dan lebih bernilai. Banyak

contoh yang bisa dipelajari dan dikembangkan dalam proses penggemukan sapi

sehingga lebih efisien dan efektif. Penggemukan sapi di awali dengan memilih

bibit sapi yang baik, kemudian dipelihara dengan diberikan pakan yang baik

untuk memperbaiki bentuk badan sapi agar menjadi lebih bernilai lebih. Selama

penggemukan, bibit sapi harus mendapatakan perlakuan yang baik, dari

kandangnya, pakannya dan juga kesehatanya. Hal ini dimaksudkan agar

pertumbuhan selama penggemukan lebih maksimal.

Desa Sengon yang menjadi tempat penelitian ini, peternakan sapi belum

dijadikan sebagai usaha yang bernilai tinggi karena sebagian masyarakat memilih
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bercocok tanam. Dari alasan inilah peneliti berkeinginan membantu dan memberi

masukan kepada para peternak sapi untuk dapat memaksimalkan potensi yang

ada untu kemajuan perekonomian di desa Sengon. Selain bercocok tanam,

banyak warga desa yang lebih memilih merantau di kota besar karena merasa

kehidupan di desa tidak bisa menunjang perekonomian. Masyarakat menganggap

peternakan hanya menjadi hasil sampingan dari bercocok tanam, padahal jika

dijalankan dengan serius dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan.

Pandangan inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian guna

meyakinkan masyrakat khususnya di desa Sengon akan kelebihan dari usaha

penggemukan sapi. Kebanyakan masyarakat masih memelihara sapi secara tradisi,

akan tetapi ada juga yang sudah mengenal teknik pemeliharaan yang modern

itupun hanya sepengetahuan masyarakat sekitar. Dengan penelitian ini,

diharapkan dapat membantu dan memberikan gambaran tentang pemeliharaan

sapi dalam rangka penggemukan dan meningkatkan penghasilan masyarakat.

Kelebihan dari berternak mempunyai andil dalam pembangunan

perekononomian. Perputaran uang yang besar mampu menggerakkan

perekonomian secara nasioanl, membantu pertumbuhan di bidang pertanian dan

peternakan, serta berpartisipasi dalam menghadapi gejolak perekonomian global

yang sulit diprediksi dengan mengupayakan swasembada pangan. Peternakan

yang saat ini menjadi prioritas Kementrian Pertanian membuka peluang bisnis

yang menggiurkan sebagai penyedian kebutuhan daging. Di samping itu

peternakan mampu memberikan keuntungan yang menjanjikan dalam waktu

yang cepat.
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Perkembangan teknologi yang semakin maju dan kebutuhan yang semakin

meningkat membuat petani berpikir ulang jika hanya mengandalkan sektor

pertanian. Masyarakat diharuskan mempunyai penghasilan yang lebih guna

mencukupi kebutuhan yang semakin beragam. Salah satu solusi yang dapat

dijadikan alternatif adalah dengan berternak sapi di samping sebagai petani

karena pertanian dan peternakan merupakan satu kesatuan yang saling

melengkapi. Diharapkan dengan pemanfaatan ini mampu menambah tingkat

kesejahteraan masyarakat pedesaaan. Demikian yang dirasakan oleh penulis

sehingga bersemangat untuk mempelajari dan menganalisa faktor-faktor dalam

usaha penggemukan sapi yang diharapkan mampu memberikan manfaat kepada

masyarakat.

Penelitian tentang biaya produksi akan memberikan informasi kepada

banyak pihak sehingga akan membantu mendeteksi dan memberikan solusi yang

dihadapi dalam usaha. Diperlukan pengurus / pengelola yang baik untuk

menjamin kelancaran suatu usaha, baik swadaya maupun mandiri karena

kesuksesan usaha harus dibarengi dengan baiknya manajemen keuangan. Dengan

analisa biaya yang dikeluarkan dan cara pengelolaan yang baik akan membantu

agar usaha menjadi lebih efekif dan efisien sehingga mampu memberikan nilai

lebih pada hasil produksi. Dipilihnya analisa biaya diharapkan dapat membantu

para peternak khususnya di desa Sengon dalam upaya meningkatkan penghasilan

dari usaha berternak sapi. Dalam penelitian ini penulis membandingkan

keuntungan dari bertenak dengan hasil bunga deposito di bank dengan jumlah

modal yang sama dan waktu yang sama.
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memutuskan untuk menyusun

skripsi dengan judul “ ANALISIS BIAYA PENGGEMUKAN SAPI DALAM

RANGKA PENINGKATAN KEUNTUNGAN PADA KELOMPOK TANI

DESA SENGON KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN KLATEN ”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah analisis keuangan penggemukan sapi di Desa Sengon

menguntungkan?

2. Bagaimana rasio-rasio keuangan, analisis biaya pendapatan, NPV, IRR layak

untuk usaha penggemukan sapi?

3. Apakah sistem penggemukan sapi lebih menguntungkan dibandingkan

dengan menabung di Bank?

C. Batasan Masalah

Mengingat kompleknya kandungan dalam manajemen keuangan maka

penulis hanya akan membahas sebagian dari keseluruha materi yang ada. Hal ini

dilakukan dengan pertimbangan waktu dan kesanggupan penulis dalam

mempelajarinya sehingga meminimalisasi hambatan yang akan dihadapi dan

membantu kelancaran. Penulis hanya akan mempelajari ilmu manajemen

keuangan yang mungkin akan dihadapi seandainya suatu saat nanti mempunyai

kesempatan membuat suatu usaha. Hal ini penulis batasi dikarenakan

keterbatasan pengetahuan penulis dalam menyerap materi pelajaran yang telah

diterima selama mengikuti perkuliahan.
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D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Menguji analisis keuangan biaya penggemukan sapi untuk pengambilan

keputusan

2. Menguji analisis rasio-rasio keuangan, analisis NPV, IRR usaha

penggemukan sapi secara kuantitatif

3. Menguji kelayakan usaha penggemukan sapi bila dibandingkan dengan

menabung di Bank

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam pemilihan peminatan ini adalah :

1. Bagi penulis

Kegiataan ini akan memberi banyak masukan dan pengetahuan dalam

melakukan pengelolaan keuangan sehingga diharapkan dapat membuat

keputusan dengan baik dan tidak banyak membuat kesalahan jika suatu saat

akan membuka usaha mandiri.

2. Bagi pembaca

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan dan pembanding dalam melakukan

pengelolaan keuangan sehingga dapat ditemukan solusi dari masalah yang

mungkin dihadapi dalam pengelolaan keuangan.

3. bagi peternak

memberikan gambaran dan masukan untuk dapat memaksimalkan potensi

yang dimilki sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
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4. Bagi kelompok tani

Hasil penelitian dapat memberikan informasi dan wawasan dalam rangka

pengembangan usaha yang dijalani sehingga diharapkan dapat

memaksimalkan potensi yang ada untuk kesejahteraan anggota.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis dan melakukan pembahasan dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut ini.

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha penggemukan sapi dengan cara

memelihara 2 ekor umur 8-12 bulan selama 4 bulan lebih menguntungkan

daripada metode yang lain

2. Metode pemeliharaan nomor 5 yaitu dengan umur 8-12 bulan selama 4 bulan

dapat dijadikan acuan peternak untuk meningkatkan keuntungan apabila

dijalankan dalam jumlah besar

3. Analisis keuangan kelompok tani Desa Sengon menguntungkan karena dapat

memberikan masukan dan pemahaman kepada peternak untuk dapat

memaksimalkan potensi yang ada

4. Hasil analisis pendapatan menunjukkan bahwa usaha penggemukan sapi

layak dilakukan dengan nilai NPV sebesar Rp. 6.912.000,00 dan nilai IRR

sebesar 73%
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B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang memerlukan

perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya.

Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Metode pemeliharaan ternak masih sederhana sehingga masih dapat

dikembangkan lagi untuk memaksimalkan keuntungan

2. Tempat penelitian masih minim pengetahuan tentang manajemen keuangan

sehingga belum bisa menggambarkan kondisi yang sebenarnya

3. Data yang diperoleh tentang harga masih merupakan taksiran rata-rata yang

masih bisa berubah setiap waktu dan belum sesuai dengan kenyataan.

4. Peneliti belum banyak mengetahui informasi tentang peternakan sehingga

memungkinkan masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam melakukan

penelitian.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas maka dapat diberikan saran

sebagai berikut ini.

1. Penelitian mendatang hendaknya menggunakan data dan informasi yang lebih

faktual dan terperinci secara detail sehingga dapat mencerminkan keadaan

sesungguhnya.

2. Penelitian mendatang hendaknya menggunakan lebih banyak metode dan

komposisi tentang proses pemeliharaan ternak
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3. Jika ingin memulai usaha peternakan, hal yang diperlukan adalah

ketersediaan lahan dan modal sehingga dapat melakukan banyak

pengembangan

4. Untuk memaksimalkan keuntungan dapat dilakukan dengan :

a) Menekan biaya pakan dengan cara memproduksi sendiri sehingga

mengurangi pengeluaran

b) Menambah jumlah ternak untuk dapat menekan biaya pemeliharaan dan

tenaga kerja

c) Mengurangi pakan cair dengan mengganti pakan alami yang diperoleh

dari sawah atau lading pakan

5. Jika usaha peternakan dijadikan pekerjaan utama, cara kelima dapat

diterapkan dengan membeli bibit umur 8-12 bulan dengan jangka waktu 4

bulan pemeliharaan. Bisa dengan membeli bibit secara bersamaan ataupun

dengan jeda pembelian untuk dapat memutar modal dengan cepat.
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