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ANALISIS FINANSIAL USAHA SAPI RAKYAT  

DI KABUPATEN DOMPU 

 

ABSTRAK 

Oleh 

NURUL MAULIDYA 

B1D 012 229 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor produksi utama dalam 

usaha sapi, tingkat pendapatan usaha sapi rakyat dan prospek pengembangan 

usaha sapi rakyat di Kabupaten Dompu. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode survai. Sampel responden diambil sebanyak 30 orang 

secara random.  

Variabel yang diamati terdiri dari faktor produksi utama, tingkat 

pendapatan dan prospek pengembangan usaha ternak sapi. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif, analisis input-output, BCR, dan ROI. 

  Hasil penelitian menunjukkan : (1) Faktor produksi utama usaha 

peternakan sapi rakyat di Kabupaten Dompu,  seperti pakan, bibit, kesehatan dan 

tenaga kerja, sudah cukup memadai, baik dilihat dengan segi jumlah secara fisik 

maupun potensi, (2) usaha ternak sapi di Kabupaten Dompu cukup 

menguntungkan, dengan rata-rata pendapatan bersih setiap peternak adalah Rp 

16.416.722  per tahun dan BCR sebesar 1,45, dan (3) Prospek pengembangan 

usaha sapi di Kabupaten Dompu dapat dikatakan baik, karna mampu 

mengembalikan modal awal peternak dan mendapatkan keuntungan, yang 

ditunjukan oleh nilai Return On Invesment (ROI) sebesar 44,94% per tahun. 

 

Kata kunci : Sapi, Finansial, Kabupaten Dompu. 

  

 

 

 



iv 

 

FINANCIAL ANALYSIS OF DOMESTIC CATTLE BUSINESS 

IN DOMPU REGENCY 

 

 

ABSTRACT 

 

By 

NURUL MAULIDYA 

B1D 012 229 
 

 The objectives of this research are for finding out the principal 

production factor, the level of income as well as the prospect of domestic cattle 

business in Dompu Regency. This research adopten quantitative research and 

survey approach as the research design. The sample consisted of 30 random 

respondents. 

The observed variables were including the principal production faktor, the 

level of income, and the prospect of cattle business. Furthemore, the data were 

analyzed by using descriptive analysis, input-output analysis, Benefit Cost Ratio 

(BCR), as well as Return On Investment (ROI). 

Based on the analysis of the data, the finding revealed that (1) the principal 

production factor of domestic cattle business in Dompu Regency, for instance 

fodder, calves, health and labors, have been adequate enough, it could be observed 

through its quantity both phisically and potentially, (2) cattle business in Dompu 

Regency have obtained enough benefit with average net income IDR 16.416.722 

per year for each breeder while its BC Ratio was 1,45, and (3) the prospect of 

cattle business in Dompu Regency could be categorized as well-developed since it 

could return the beginning capital and obtain more benefit shown by the annual 

value of ROI that was 44,94%. 

 

Keywords : Financial, Cattle, Dompu Regency. 
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LATAR BELAKANG 

Pembangunan sub-sektor peternakan memiliki nilai strategis dalam 

memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat dari jumlah penduduk 

Indonensia yang terus meningkat, peningkatan rata-rata pendapatan penduduk dan 

taraf hidup petani dan nelayan. Keberhasilan pembangunan tersebut ternyata 

berdampak pada perubahan konsumsi masyarakat yang semula lebih banyak 

mengkonsumsi karbohidrat ke arah konsumsi sumber protein hewani seperti 

daging, telur, dan susu (I.G.K. Budiarta, 1990). Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

permintaan akan telur dan daging ayam dalam  negeri saat ini telah dapat dipenuhi 

oleh produksi lokal, akan tetapi susu dan daging sapi masih memerlukan pasokan 

dari luar negeri. Berbagai usaha pembangunan peternakan telah diupayakan oleh 

pemerintah sampai ke pelosok daerah, namun masih terdapat kekurangan produksi 

yang akan mensuplay kebutuhan penduduk Indonesia akan protein hewani. 

Ternak sapi, khususnya sapi potong merupakan salah satu sumber daya penghasil 

bahan makanan berupa daging yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan 

penting artinya di dalam kehidupan masyarakat. Seekor atau sekelompok ternak 

sapi dapat menghasilkan berbagai macam produk berupa daging, susu, disamping 

produk ikutan lainnya seperti pupuk kandang, kulit, tulang, dan lain sebagainya. 

Sudah sejak lama Propinsi NTB berperan sebagai daerah sentra produksi 

ternak sapi potong dengan tujuan pemasaran Jakarta dan Jawa Barat. Di pasar 

nasional, sapi dari NTB menghadapi saingan dari beberapa daerah sentra 

produsen lain di Indonesia. Disamping itu, pasar  ternak dan daging sapi yang 

makin mengglobal, menyebabkan semakin  meningkatnya jumlah ternak dan 
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daging sapi impor di pasar Jakarta dan Jawa Barat dengan harga yang cukup 

bersaing. 

Masalah yang muncul adalah, jika tidak ada upaya-upaya untuk 

meningkatkan efisiensi sejak dari kegiatan produksi sampai ke pamasaran, maka 

hal ini dapat menyebabkan daya saing sapi potong NTB menjadi menurun. Jika 

hal tersebut terjadi, akibatnya akan menekan harga ternak di pasar lokal dan akan 

mengurangi aktivitas ekonomi usaha sapi potong yang selama ini menjadi salah 

satu andalan dan melibatkan banyak masyarakat NTB. Ternak sapi tersebar luas di 

seluruh Kabupaten / Kota di NTB, termasuk di Kabupaten Dompu. Di Kabupaten 

Dompu, ternak sapi tersebar di kecamatan, dan merupakan salah satu ternak besar 

yang paling tinggi populasinya dibandingkan dengan ternak besar lainnya. 

Berdasarkan data dari Dinas peternakan Dompu tahun 2014, populasi ternak sapi 

tersebar sebanyak 96.207 ekor, sementara kerbau dan kuda masing-masing 20.411 

ekor dan 8.119 ekor. 

Pemeliharaan ternak sapi di Kabupaten Dompu umumnya masih 

dilaksanakan secara tradisional dan sebagai usaha sambilan bagi masyarakat 

Dompu, pemeliharaan ternak sapi memberikan banyak manfaat, terutama sekali 

sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat diuangkan manakala pemiliknya 

memerlukan uang tunai, seperti membiayai sekolah anak-anak, setoran haji / 

umroh, membangun rumah, dan lain-lain.  

Di tinjau dari berbagai aspek penunjang yang ada, prospek penyeimbangan 

usaha peternakan sapi di Kabupaten Dompu cukup menjanjikan. Sumber daya 

alam sebagai sumber bahan pakan ternak yang masih cukup tersedia di 
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masyarakat, permintaan daging sapi yang relatif konsisten dan lain-lain 

merupakan faktor-faktor yang dapat menunjang upaya penyeimbangan usaha 

peternak sapi di Kabupaten Dompu. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketersediaan 

faktor produksi utama dalam menjalani usaha ternak sapi di Kabupaten Dompu, 

untuk mengetahui tingkat pendapatan usaha ternak sapi di Kabupaten Dompu, dan 

untuk mengetahui prospek pengembangan usaha ternak sapi di Kabupaten Dompu 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survai. Penelitian 

ini dilaksanakan di Kabupaten Dompu pada bulan Mei-Juni  2016. Dari seluruh 

kecamatan yang ada di Kabupaten Dompu, diambil 3 kecamatan yang memiliki 

populasi sapi terbanyak sebagai sampel, yaitu Kecamatan Dompu, Kecamatan 

Woja, dan Kecamatan Manggelewa. Selanjutnya dari masing-masing kecamatan 

tersebut diambil satu desa sampel secara purposive dengan pertimbangan bahwa 

desa-desa tersebut memiliki populasi sapi terbanyak dari desa-desa lainnya. 

Ketiga desa terpilih adalah desa Bali 1 Kecamatan Dompu, desa Simpasai 

Kecamatan  Woja, dan desa Lanci Kecamatan Manggelewa. Dari seluruh desa 

sampel tersebut diambil 30 orang peternak responden secara random sampling. 

Variabel yang diamati terdiri dari : (1) variabel pokok yang terdiri dari 

faktor produksi utama, tingkat pendapatan, dan prospek pengembangan dalam 

usaha ternak sapi, (2) variabel penunjang terdiri dari keadaan umum daerah 

penelitian dan karakteristik peternak responden. 
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Data yang terkumpul dianalisis dengan input-output, BCR, Return On 

Investment (ROI), dan analisis deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Umur : Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peternak 

responden usaha ternak sapi berada pada kelompok umur 30-50 tahun, dengan 

rincian 43,33 % berada pada kelompok umur 30-40 tahun dan 46,67 % berada 

pada kelompok umur  41-50 tahun. Adapun umur rata-rata responden adalah 

46,67 tahun yang berarti termasuk dalam kategori produktif 

Tingkat Pendidikan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden berpendidikan SMP  dan SMA, dengan rincian 36,66% SMP dan 

33,33% berpendidikan SMA. Hal ini berarti tingkat pendidikan pada peternak 

responden cukup memadai sebagai bekal untuk menerima informasi ataupun 

inovasi baru untuk meningkatkan usaha  yang mereka jalani. Namun demikian, 

usaha peternakan yang dilakukan hanya sebagai usaha sampingan dengan cara 

sederhana dan tradisional.  

Tanggungan Keluarga : Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar peternak responden (60 %)  peternak responden memiliki jumlah 

tanggungan keluarga sebanyak 3-4 orang, sementara jumlah tanggungan keluarga 

peternak sampel di Kabupaten Dompu adalah sebanyak 3 orang.  
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Jumlah Pemilikan Ternak Kambing : Hasil penelitian menunjukan 

bahwa, rata-rata ternak sapi yang dipelihara oleh peternak adalah 2 ekor. 

Rendahnya pemilikan ternak sapi berkaitan erat dengan prilaku ekonomi para 

peternak yang umumnya lebih cenderung memilih usahatani sebagai usaha pokok, 

sedangkan usaha ternak hanya sebagai usaha sampingan, walaupun sebenarnya 

dari keterpaduan usahatani dengan pemeliharaan sapi tersebut mampu mendukung 

atau menguntungkan. Menurut Sunari et al (2010) yang disitasi oleh Matondang 

dan Rusdiana (2013) dengan skala pemeliharaan hanya 2 – 3 ekor akan sulit bagi 

peternak untuk mengandalkan usaha ternak sebagai sumber penghasilan tetap. 

 

  Pengalaman Beternak Kambing : Hasil penelitian menunjukan bahwa 

46,66 % (14 orang) peternak usaha ternak sapi memiliki pengalaman 2-4 tahun. 

Lama seseorang dalam menjalankan usaha yang dilakukan akan memudahkan 

dalam mengatasi serta mengambil keputusan. Semakin lama waktu yang dijalani, 

maka semakin banyak pula pengalaman yang diperoleh. 

Ketersediaan Faktor Produksi 

Ketersediaan  Ternak bibit : Peternak sapi  di daerah penelitian biasanya 

mendatangkan ternak bibit dengan membeli di pasar hewan atau peternak lain 

yang berada di sekitar daerah tempat tinggal mereka. Akan tetapi, jika di sekitar 

tempat tinggal mereka tidak ada peternak lain yang menjual, maka peternak akan 

membeli di pasar hewan atau memesan pada saudagar yang ada di daerah tempat 

tinggal mereka maupun diluar tempat tinggal peternak. 
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Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa ketersediaan 

ternak bibit sapi di Kabupaten Dompu cukup tesedia. Artinya, ketersediaan ternak 

bibit bukan merupakan kendala bagi para peternak dalam menjalankan usaha 

ternak sapi. 

Ketersediaan Lahan/Kandang : di daerah penelitian lahan usaha yang 

digunakan untuk beternak sapi adalah sebagian besar lahan milik sendiri. Lahan 

tersebut dapat berupa lahan pekarangan, tegalan, sawah dan sebagainya, selain 

milik sendiri peternak juga memperoleh lahan dengan cara membeli, menyewanya 

atau bagi hasil. 

Selain lahan di daerah penelitian, kandang dibangun dengan menggunakan 

bahan yang sederhana yang banyak terdapat di daerah penelitian, yaitu dengan 

pondasi kandang terbuat dari batu bata semen, tiang terbuat dari kayu atau bambu, 

atap terbuat dari asbes atau atap tradisional yang terbuat dari daun kelapa dan 

lantai terbuat dari tanah yang dipadatkan atau semen yang dibuat sedikit miring 

dengan tujuan agar kotoran sapi lebih mudah mengalir saat melakukan 

pembersihan kandang. Kandang pada umumnya tidak memakai dinding dengan 

tujuan agar sirkulasi udara kandang tetap terjaga, selain itu agar sinar matahari 

pagi hari tetap masuk ke dalam kandang. 

Berdasarkan keterangan diatas, jelaslah bahwa setiap peternak memiliki 

kandang sendiri untuk ternak sapi mereka. Sehingga ketersediaan kandang di 

Kabupaten Dompu tidak menjadi kendala bagi peternak dalam menjalankan usaha 

ternak sapi. 
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Ketersediaan  Pakan : Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak sapi di 

daerah penelitian, para peternak memperoleh rerumputan atau hijauan yang 

tumbuh liar di sekitar lahan persawahan yang cukup banyak di daerah penelitian. 

Pada musim penghujan pakan berlimpah di daerah penelitian. Dengan cukup 

banyaknya rumput atau hijauan yang tersedia, maka peternak di Kabupaten 

Dompu tidak perlu membeli pakan untuk ternak mereka. Sedangkan pada musim 

kemarau peternak kesulitan mencari pakan, sehingga peternak membeli pakan 

untuk kebutuhan ternak sapi mereka, akan tetapi dalam konsep bisnis pakan dalam 

musim apapun tetap dianggap membeli. Pemberian konsentrat pada ternakpun 

tidak dilakukan, karena menurut mereka, dengan memberikan rumput atau hijauan 

sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak mereka. 

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan 

pakan untuk ternak sapi di Kabupaten Dompu tersedia pada musim penghujan dan 

kurang tersedia pada musim kemarau. Sehingga ketersediaan pakan pada musim 

penghujan bukan merupakan kendala bagi para peternak dalam menjalankan 

usaha ternak sapi. Akan tetapi  ketersediaan pakan menjadi permasalahan pada 

musim kemarau. 

Ketersediaan  Tenaga  Kerja : di daerah penelitian tenaga kerja langsung 

di lakukan oleh peternak, karena keterbatasan modal, peternak tidak bisa mencari 

tenaga kerja dari luar, ini disebabkan karena pendapatan yang peternak peroleh 

dari hasil ternak sapi mereka tidak cukup untuk menggaji tenaga kerja dari luar, 

sehingga peternak dalam usaha peternakan tidak hanya sebagai tenaga saja, 

namun lebih dari itu peternak ialah manajer di dalam sebuah usaha peternakan 
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yang mengatur produksi secara keseluruhan. Pengembangan sumber daya 

manusia diarahkan kepada peningkatan kesadaran dan rasa percaya diri melalui 

peningkatan pendapatan, kesejahteraan dan status. Curahan tenaga kerja 

merupakan faktor pendukung bagi berlangsungnya usaha ternak sapi . 

 

Analisis Biaya dan Pendapatan Usaha Ternak Sapi 

Hasil analisis biaya dan pendapatan (input-output) usaha ternak sapi di 

Kabupaten Dompu, secara ringkas seperti yang disajikan dalam Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Analisis Biaya dan Pendapatan Usaha Ternak  Sapi di Kabupaten 

Dompu 

No Uraian 

 

Rata-rata 

 

1.  Biaya Tetap (Rp) :  

 a. Biaya  Penyusutan Kandang 3.501.667 

 b. Biaya Penyusutan Peralatan 129.781 

 Jumlah : 3.631.448 

2.  Biaya Variabel (Rp) :  

 a. Biaya Bibit 32.300.000 

 b. Biaya Obat-obatan 332.333 

 c. Biaya Transportasi 121.000 

 d. Biaya Listrik 150.000 

 Jumlah : 32.903.333 

Total Biaya Produksi (Rp) 36.534.781 

Pendapatan Kotor (Rp) 52.950.000 

Pendapatan bersih 16.416.722 

BC Ratio 1,45 

Return On Invesment 44,94 

Sumber : Data Primer diolah (2016) 

1. Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan sebagian atau keseluruhan faktor produksi 

yang dikorbankan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk. Dalam 
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kegiatan perusahaan, biaya produksi sering disebut ongkos produksi atau dengan 

pengertian lain, biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikorbankan untuk 

menghasilkan produk hingga produk itu sampai di pasar, atau sampai ke tangan 

konsumen (Widjajanta, 2007). 

Dalam penelitian ini, biaya produksi dibedakan atas biaya tetap (fixed 

cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). 

2. Biaya Tetap 

Biaya tetap dalam penelitian ini terdiri dari biaya penyusutan kandang dan 

biaya penyusutan peralatan. Komposisi masing-masing komponen biaya tersebut 

terlihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Biaya Tetap Dalam Usaha Ternak Sapi 
No Komponen Biaya Nilai (Rp) Persentase (%) 

1 Penyusutan Kandang 3.501.667 96,43 

2 Penyusutan Peralatan 129.781 3,57 

Jumlah 3.631.448 100 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

a. Biaya  Penyusutan Kandang 

 dengan membagi jumlah biaya pembuatan kandang dengan perkiraan 

umur ekonomis kandang tersebut. Adapun rata-rata biaya kandang di daerah 

penelitian adalah sebesar Rp 3.501.667 per peternak per tahun. Cukup besarnya 

nilai kandang karena konstruksi kandang dibangun lebih permanen dengan bahan-

bahan yang lebih kuat. 
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b.  Biaya Penyusutan Peralatan 

Biaya penyusutan peralatan adalah biaya yang dikeluarkan peternak untuk 

membiayai peralatan yang digunakan untuk mendukung usaha ternak sapinya. 

Adapun rata-rata besarnya penyusutan peralatan yang dikeluarkan di daerah 

penelitian rata-rata sebesar Rp 129.781 per peternak per tahun. 

 

Biaya Variabel  

Biaya variabel dalam penelitian ini terdiri dari biaya bibit, biaya obat-

obatan, biaya transportasi dan biaya listrik. Komposisi masing-masing komponen 

biaya tersebut terlihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Biaya Variabel Dalam Usaha Ternak Sapi 

No Komponen Biaya Nilai (Rp) Persentase (%) 

1 Ternak Bibit 32.300.000 98,16 

2 Obat-obatan 332.333 1,01 

3 Transportasi 121.000 0,36 

4 Listrik 150.000 0,45 

Jumlah 32.903.333 100 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

a. Biaya Bibit 

Biaya bibit adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan peternak untuk 

membeli bibit ternak sapi untuk dikembangkan. Adapun rata-rata biaya bibit 

usaha ternak sapi  di daerah penelitian, adalah sebesar Rp 32.300.000 per tahun. 

Peternak sapi di daerah penelitian biasanya membeli bibit dari pasar 

hewan atau dari peternak lain yang berada di sekitar daerah tempat tinggal mereka 

maupun di luar daerah tempat tinggal mereka. Hal ini tergantung pada 
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ketersediaan bibit itu sendiri, jika bibit yang dibutuhkan tersedia di peternak 

sekitar, tentunya peternak akan membeli langsung dari peternak sekitar guna 

menghemat biaya transportasi 

b. Biaya Obat-obatan 

Biaya obat-obatan adalah biaya yang dikeluarkan oleh peternak untuk 

membeli obat-obatan yang digunakan untuk mengobati ternak yang sakit. Adapun 

rata-rata biaya obat-obatan yang dikeluarkan peternak adalah sebesar Rp 332.333 

per tahun. 

Relatif kecilnya biaya obat-obatan yang dikeluarkan oleh peternak di 

daerah penelitian disebabkan karena ternak yang dipelihara oleh para peternak  

jarang terkena penyakit yang berbahaya atau penyakit menular. Kalaupun ada 

ternak yang sakit paling-paling mencret dan cacingan. 

c. Biaya Transportasi 

Biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa 

transportasi saat membeli obat-obatan atau membeli ternak bibit ke pasar hewan. 

Adapun rata-rata biaya transportasi yang dikeluarkan peternak adalah sebesar   

Rp. 121.000 per peternak per tahun. 

d. Biaya listrik  

Biaya listrik adalah biaya yang dikeluarkan oleh peternak untuk 

penerangan kandang pada malam hari. Rata-rata biaya listrik yang dikeluarkan 

oleh peternak adalah sebesar  Rp. 150.000 per peternak per tahun. 
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Biaya Produksi Total 

Tabel 13. Total Biaya Produksi 

NO Komponen Nilai (Rp) Persentase (%) 

1. Biaya Tetap 3.630.067 9,94 

2. Biaya Variabel 32.903.333 90,1 

Jumlah 36.533.400 100 

Sumber  : Data primer diolah (2016) 

 

1. Pendapatan kotor 

pendapatan kotor merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh dengan 

harga jual.Komposisi masing-masing komponen tersebut terlihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Pendapatan Kotor Usaha Ternak Sapi 

NO. Komponen Nilai (Rp) Persentase 

(%) 

1. Nilai penjualan ternak 17.966.667 33,93 

2. Ternak yang dikonsumsi 500.000 0,94 

3. Nilai ternak pada akhir tahun 

pembukuan 

34.483.333 65,12 

Jumlah 52.950.000 100 

Sumber  : Data primer diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa rata-rata pendapatan kotor peternak 

di daerah penelitian, adalah sebesar Rp. 52.950.000 per peternak per tahun. 

Pendapatan kotor di dalam penelitian ini hanya dihitung dari penjualan ternak 

sapi, ternak yang dikonsumsi dan ternak yang belum dijual, karena kotoran ternak 

tidak dijual. 
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2. Pendapatan Bersih  

Pendapatan bersih usaha ternak sapi rakyat di Kabupaten Dompu terlihat pada 

tabel 15. 

Tabel 15. Pendapatan Bersih Usaha Ternak Sapi di Kabupaten Dompu 

NO. Uraian Nilai (Rp) 

1. Penerimaan (Rp/Tahun) 52.950.000 

2. Biaya Produksi (Rp/Tahun) 36.533.278 

3. Pendapatan Bersih (Rp/Tahun) 16.416.722 

Pendapatan bersih usaha ternak sapi adalah hasil pengurangan antara  

pendapatan kotor yang diperoleh peternak dengan total biaya produksi yang 

dikeluarkan. Adapun rata-rata pendapatan bersih adalah sebesar Rp 16.416.722 

per  peternak per tahun. 

3. Kelayakan Usaha 

Untuk mengetahui tingkat kelayakan atau efisiensi usaha usaha sapi di 

daerah penelitian, digunakan pendekatan Benefit Cost Ratio (BCR). Hasil 

penelitian menunjukkan, bahwa rata-rata  nilai BCR usaha ternak sapi di daerah 

penelitian per tahun adalah 1,45  (lebih besar dari 1). Hal ini berarti, bahwa usaha 

ternak sapi di Kabupaten Dompu  layak untuk diusahakan dan dikembangkan. 

4. Return On Invesment (ROI) 

Untuk mengetahui prospek pengembangan usaha ternak sapi di daerah 

penelitian digunakan analisis ROI. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata 

nilai Return On Invesment usaha ternak sapi di daerah penelitian per tahun adalah 

44,94 % usaha ternak sapi di Kabupaten Dompu memiliki prospek yang cerah 
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untuk dikembangkan, bahkan dalam skala usaha yang lebih besar karena mampu 

mengembalikan modal dengan persentase yang cukup besar, yaitu 44,94% 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

1. Faktor produksi utama usaha peternakan sapi rakyat di Kabupaten Dompu,  

seperti pakan, bibit, kesehatan dan tenaga kerja, sudah cukup memadai, baik 

dilihat dengan segi jumlah secara fisik maupun potensi. 

2. Usaha ternak sapi di Kabupaten Dompu cukup menguntungkan, dengan rata-

rata pendapatan bersih setiap peternak adalah Rp 16.416.722 per tahun dan 

BCR sebesar 1,45.  

3. Prospek pengembangan usaha sapi di Kabupaten Dompu dapat dikatakan baik, 

karna mampu mengembalikan modal awal peternak dan mendapatkan 

keuntungan, yang ditunjukan oleh nilai Return On Invesment (ROI) sebesar 

44,94% per tahun. 

Saran 

1. Kepada peternak, disarankan agar termotivasi untuk tetap ikut berpatisipasi 

mencari dan menggali terus pengetahuan agar lebih berperan sebagai peternak 

yang kreatif dalam menjalankan usaha peternakan. 

2. Kepada pemerintah, khususnya pada dinas peternakan setempat disarankan 

agar lebih sering memberikan penyuluhan yang terarah bagi peternak yang 
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sebagian tidak berpendidikan tinggi untuk lebih mendalami pengetahuan yang 

lebih maju. 

3. Kepada peneliti lain, disarankan untuk mengeluarkan ide-ide yang lebih baik 

untuk mengembangkan pengetahuan dalam penelitian yang sama ataupun 

berbeda, agar dapat di jadikan refrensi. 
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