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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan faktor 
produksi utama usaha penggemukan sapi; mengetahui tingkat kelayakan usaha 
penggemukan sapi; mengetahui hubungan antara jumlah kepemilikan dengan 
tingkat kelayakan usaha penggemukan sapi; dan menentukan strategi 
pengembangan usaha penggemukan sapi tepat guna di Kecamatan Labuhan Haji 
Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari 
bulan Agustus hingga Oktober 2015 dengan metode survei. Pengambilan sampel 
responden dilakukan secara proporsional random sampling, yaitu sebanyak 30 
orang peternak. Data yang terkumpul dianalisis dengan beberapa metode sesuai 
dengan tujuan penelitian, seperti analisis deskriptif untuk mengidentifikasi 
ketersediaan faktor produksi utama usaha penggemukan sapi; pendekatan B/C 
Ratio untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha; analisis korelasi Pearson 
Product Moment untuk mengetahui hubungan antara jumlah kepemilikan sapi 
dengan tingkat kelayakan usaha; dan analisis SWOT untuk menentukan strategi 
pengembangan usaha penggemukan sapi tepat guna di Kecamatan Labuhan Haji 
Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan : (1) faktor produksi 
utama tersedia secara memadai di daerah penelitian, (2) usaha penggemukan sapi 
layak dikembangkan di daerah penelitian dengan nilai B/C Ratio sebesar 1,35, (3) 
hubungan antara kepemilikan ternak dengan tingkat kelayakan usaha 
penggemukan sapi termasuk dalam kategori sedang dengan koefisien korelasi (r) 
sebesar -0,47, dan (4) strategi pengembangan usaha penggemukan sapi yang dapat 
diterapkan di daerah penelitian adalah metode pemeliharaan kereman yang 
disesuaikan dengan kondisi setempat. 

  

Kata kunci : Usaha Penggemukan, Kelayakan Usaha, dan Strategi Pengembangan 
Usaha 
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FEASIBILITY ANALYSIS AND BUSINESS DEVELOPMENT FATTENING 
IN THE LABUHAN HAJI DISTRICT EAST LOMBOK 

WEST NUSA TENGGARA 
 

ABSTRACT 
 

 This study aims to, identify the availability factor of the main 
production fattening cattle, determine the feasibility of fattening cattle, knowing 
the relationship between the amount of ownership with the level of feasibility 
cattle, and determine the development strategy of fattening cattle appropriate in 
District Labuhan Haji East Lombok. This study was conducted over three months 
from August to October 2015 with a survey method. Sampling was done 
respondents proportionally random sampling as much as 30 farmers. Data were 
analyzed using several methods in accordance with the purpose of research, such 
as descriptive analysis to identify the availability of the main production factor for 
fattening cattle; approach B/C Ratio to determine the level of feasibility; analysis 
of Pearson Product Moment Correlation to determine the correlation between the 
amount of ownership of cattle with the level of feasibility; and a SWOT analysis 
to determine the cattle fattening business development strategies appropriate in 
District Labuhan Haji East Lombok. The results showing : (1) the main 
production factors are available in the research area, (2) the cattle fattening 
business should be developed in the area of research with the B/C ratio is 1,35, (3) 
the correlation between amount of ownership of cattle with cattle feasibility level, 
including in the medium category with coefficients correlation (r) of -0.47, and (4) 
cattle fattening business development strategies that can be applied in the research 
area is the maintenance kereman’s method that are adapted with local conditions. 

 
Keywords: Fattening, Feasibility, and the Business Development Strategy 
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PENDAHULUAN 

Daging sapi merupakan bahan makanan yang sangat dibutuhkan, selain 

mempunyai penampakan yang menarik selera, juga merupakan sumber protein 

hewani berkualitas tinggi. Daging sapi merupakan daging yang aman dikonsumsi 

karena tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya. Dalam 

daging terdapat asam amino esensial yg diperlukan tubuh, sehingga diharapkan 

selalu ada dalam makanan (Soeparno, 2005). 

Pembangunan sub-sektor peternakan memiliki nilai strategis dalam 

memenuhi kebutuhan pakan 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 (Budiarta, A.,1991). 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. Sapi merupakan hewan pemakan rumput yang sangat 

berperan sebagai pengumpul bahan bergizi rendah yang diubah menjadi bahan 

bergizi tinggi, kemudian diteruskan kepada manusia dalam bentuk daging 

(Sugeng, 1992). 

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah dikembangkan sistem perkandangan 

kolektif, namun fungsinya belum dikembangkan secara optimal. Kandang kolektif 

ternak adalah kandang ternak yang ditempatkan secara berkelompok pada suatu 

bidang tanah tertentu. Keunggulan kandang kolektif adalah kebersihan dan 
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kesehatan lingkungan dapat terjaga karena kotoran ternak mudah dikumpulkan 

dan bisa diproses menjadi pupuk organik. (BPTP, 2001). Keberadaan kandang 

kolektif cukup banyak dijumpai di daerah pedesaan di NTB, khususnya di Pulau 

Lombok, termasuk di Kabupaten Lombok Timur. Salah satu dari wilayah 

Kabupaten Lombok Timur yang masyarakatnya banyak mengusahakan ternak 

sapi berbasis kandang kolektif adalah Kecamatan Labuhan Haji. Permasalahannya 

adalah, belum adanya data yang kongkrit mengenai ketersediaan sumber 

daya/faktor produksi utama dalam usaha penggemukan sapi di Kecamatan 

Labuhan Haji. Sebab, ketersediaan faktor-faktor  produksi utama akan 

menentukan tingkat kelayakan pengembangan suatu usaha, termasuk usaha 

penggemukan sapi. 

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi ketersediaan faktor produksi 

utama usaha penggemukan sapi, mengetahui tingkat kelayakan usaha 

penggemukan sapi, mengetahui hubungan antara jumlah kepemilikan dengan 

tingkat kelayakan usaha penggemukan sapi, dan menentukan strategi 

pengembangan usaha penggemukan sapi Bali yang tepat guna di Kecamatan 

Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2015 

dengan menggunakan metode survei. Penelitian difokuskan di sentra-sentra usaha 

penggemukan ternak sapi (khususnya sapi Bali) berbasis kandang kolektif yang 

berada di Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur, NTB. 

Pengambilan Sampel Lokasi Penelitian 

Sampel lokasi penelitian dipilih secara purposive sampling berdasarkan 

potensi usaha penggemukan sapi Bali berbasis kandang kelompok. Setelah 

melakukan survei lokasi, maka dipilih tiga lokasi sampel di wilayah Kecamatan 

Labuhan Haji yaitu Dusun Geres Daya, Dusun Geres Selatan, dan Dusun Karang 

Truna/Geres Lauq. 
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Pengambilan Sampel Responden 

 Dari tiga lokasi yang dipilih sebagai sampel, dipilih satu kandang 

kelompok di masing-masing dusun, yaitu kelompok Pade Angen di Dusun Geres 

Daya, kelompok Darul Muksin di Dusun Geres Selatan, dan kelompok Teruna 

Sejati di Dusun Karang Teruna/Geres Lauq. Jumlah peternak sapi di ketiga 

kelompok tersebut adalah 58 orang. Selanjutnya, dari 58 orang peternak tersebut 

diambil 30 orang peternak sampel secara Proporsional Random Sampling. 

Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan dikelompokkan 

menjadi dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah 

data yang diperoleh dari responden dengan cara melakukan wawancara 

berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait, seperti Dinas 

Peternakan, kantor Kecamatan Labuhan Haji, kantor Desa sampel, dan lain-lain. 

Analisis Data 

Data yang didapatkan dari penelitian ini dianalisis sesuai dengan tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengidentifikasi ketersediaan faktor produksi utama usaha 

penggemukan sapi Bali seperti modal, bibit/bakalan, kandang, pakan, dan 

tenaga kerja, dilakukan dengan mengamati, melakukan survei, dan melakukan 

wawancara secara langsung tentang ketersediaan faktor produksi yang ada di 

lokasi penelitian. Hasil pengamatan tersebut selanjutnya disajikan dalam 

bentuk tabel, kemudian dianalisis secara deskriptif . 

2. Untuk mengetahui kelayakan usaha sapi Bali di Kecamatan Labuhan Haji 

Lombok Timur dianalisis dengan pendekatan Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) 

dengan persamaan sebagai berikut : 

  𝐵/𝐶  𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛  𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖  

Kriteria kelayakan usaha penggemukan sapi dapat dikelompokkan menjadi 

tiga, yaitu : 
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Jika B/C Ratio >1  : untung (layak) 

Jika B/C Ratio = 1 : impas (tidak untung dan tidak rugi) 

Jika B/C Ratio <1 : rugi (tidak layak) 

3. Untuk mengetahui hubungan antara kepemilikan ternak dengan tingkat 

kelayakan usaha penggemukan sapi dilakukan analisis korelasi Pearson 

Product Moment, dengan rumus sebagai berikut : 
r =               nΣxy – (Σx) (Σy)                    

         √{nΣx² – (Σx)²} {nΣy2 – (Σy)2} 

Keterangan : 

n    = Banyaknya Pasangan data X dan Y 

Σx  = Total Jumlah dari Variabel X (Kepemilikan Ternak Sapi) 

Σy  = Total Jumlah dari Variabel Y (Tingkat Kelayakan) 

Σx2 = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel X 

Σy2 = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel Y 

Σxy = Hasil Perkalian dari Total Jumlah Variabel X dan Variabel Y 

Menurut Sugiyono (2007), nilai korelasi (r) berkisar antara 1 sampai -1, 

nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel 

semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua 

variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah (X naik 

maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka 

Y turun). 

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai 

berikut: 

0,00    -   0,199    = sangat rendah 

0,20    -   0,399    = rendah 

0,40    -   0,599    = sedang 

0,60    -   0,799    = kuat 

0,80    -   1,000    = sangat kuat 
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4. Untuk menentukan strategi pengembangan usaha penggemukan sapi Bali tepat 

guna di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, data yang 

didapatkan dianalisis menggunakan analisis SWOT. Selanjutnya, berdasarkan 

hasil analisis tersebut dapat ditentukan alternatif strategi penggemukan yang 

tepat guna di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keadaan Umum Daerah Penelitian 

 Kecamatan Labuhan Haji merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Lombok Timur dengan wilayah seluas 49,57 Km2. Kecamatan Labuhan Haji 

memiliki batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara   : Kecamatan Pringgabaya  

Sebelah Timur  : Selat Alas  

Sebelah Selatan  : Kecamatan Sakra Timur  

Sebelah Barat   : Kecamatan Selong dan Suralaga  

 Kecamatan Labuhan Haji terdiri dari 8 desa dan 4 kelurahan yaitu Desa 

Penedagandor, Labuhan Haji, Teros, kelurahan Tanjung, Suryawangi, Ijobalit, 

Korleko, Tirtanadi, Korleko Selatan dan Kelurahan Geres. Dari 12 desa/kelurahan 

tersebut yang memiliki proporsi wilayah terluas adalah Desa Korleko Selatan 

yang mencapai 16,24 persen dari luas wilayah kecamatan. Lahan yang ada di 

Kecamatan Labuhan Haji sebagian besar dimanfaatkan untuk perkebunan seluas 

23,08 km! (46,56 %) dan lahan sawah pertanian seluas 17,94 km! ( 36,19 %) dari 

luas wilayah kecamatan, Sedangkan lahan yang dimanfaatkan untuk non pertanian 

seluas 8,55 km!  (17,25 % ) dari luas wilayah kecamatan (BPS, 2014). 

Karakteristik Responden 

Peranan peternak (sumberdaya manusia) sangat menentukan tingkat 

keberhasilan usaha peternakan, oleh karena itu peningkatan pengetahuan, 

keterampilan serta perubahan perilaku peternak dalam sistem pemeliharaan sangat 

diperlukan. Karakteristik peternak di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten 

Lombok Timur yaitu meliputi tentang umur, tingkat pendidikan, jumlah 

tanggungan keluarga, jumlah kepemilikan ternak, dan pengalaman beternak. 
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Tabel 1. Rataan karakteristik responden di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten 
Lombok Timur 

No Uraian Jumlah 
1 Umur (Tahun) 39,83 
2 Tingkat Pendidikan (Orang)  
 - SD 19 
 - SMP 7 
 - SMA 4 
3 Jumlah Tanggungan (Orang) 3 
4 Kepemilikan Ternak (Ekor) 2,4 
5 Pengalaman Beternak (Tahun) 10,2 

Menurut Darmawi (2011) umur produktif berkisar antara 20 tahun sampai 

65 tahun sedangkan menurut Sari (2013) umur usia kerja produktif yaitu 15 – 64 

tahun. Kisaran rata – rata umur peternak Sapi Bali pada kandang kelompok di 

Kecamatan Narmada berada pada kisaran produktif. Sebagian besar peternak di 

daerah penelitian berpendidikan rendah sehingga nantinya akan berpengaruh 

terhadap cara pemeliharaan ternak. Hal tersebut didukung oleh pernyataan 

Mahaputra et al (2009) yang menyatakan bahwa umumnya petani skala kecil 

memiliki perekonomian yang lemah dan pendidikan yang rendah sehingga sangat 

berpengaruh terhadap cara berusahatani ataupun beternak. Rata - rata jumlah 

tanggungan keluarga peternak pada usaha penggemukan maupun pembibitan 

adalah 3 orang. Hal ini sebanding dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sari (2013) yang menyatakan bahwa jumlah tanggungan keluarga peternak 

responden sebnayak 3 – 4 orang yang merupakan porsi terbesar dari responden 

yaitu 56,57 % sedangkan sebagian kecil responden 12,12 % memiliki tanggungan 

keluarga 5 - 6 orang.  

Sastroamidjodjo (1990) dalam  Darmawi (2011) menyatakan bahwa 

masyarakat yang memelihara ternak sapi hanya 2 – 5 ekor merupakan usaha 

sambilan sedangkan usaha pokok bertani dan berkebun. Menurut Darmawi (2011) 

bahwa lama seseorang dalam menjalankan usaha yang dilakukan maka akan 

memudahkan dalam mengatasi serta mengambil keputusan, semakin lama waktu 

yang dijalani maka semakin banyak pula pengalaman yang diperoleh. 

Ketersediaan Faktor Produksi Utama 

1. Ketersediaan Modal 

Di daerah penelitian usaha ternak sapi potong sudah berjalan sangat lama, 
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dan berternak sapi sudah merupakan kebiasaan turun temurun yang diturunkan 

oleh orang tua peternak sebelumnya. Untuk menjalankan usaha ternak sapi 

potong, para peternak di daerah penelitian pada umumnya menggunakan modal 

sendiri. Peternak sapi potong di Kecamatan Labuhan Haji memperoleh modal dari 

hasil penjualan sapi yang mereka pelihara sebelumnya. 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa ketersediaan 

modal para peternak responden di Kecamatan Labuhan Haji cukup tersedia. Hal 

ini disebabkan karena modal yang diperlukan tidak terlalu besar dan cara beternak 

yang masih tradisional. 

2. Ketersediaan Bakalan 

Di daerah penelitian usaha ternak sapi potong sudah berjalan sangat lama, 

dan berternak sapi sudah merupakan kebiasaan turun temurun yang diturunkan 

oleh orang tua peternak sebelumnya. Untuk menjalankan usaha ternak sapi 

potong, para peternak di daerah penelitian pada umumnya menggunakan modal 

sendiri. Peternak sapi potong di Kecamatan Labuhan Haji memperoleh modal dari 

hasil penjualan sapi yang mereka pelihara sebelumnya. 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa ketersediaan 

modal para peternak responden di Kecamatan Labuhan Haji cukup tersedia. Hal 

ini disebabkan karena modal yang diperlukan tidak terlalu besar dan cara beternak 

yang masih tradisional. 

3. Ketersediaan Lahan/Kandang 

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 di atas, jelaslah bahwa setiap peternak memiliki 

kandang sendiri untuk ternak sapi mereka. Dengan demikian, ketersediaan 



	   12 

kandang di Kecamatan Labuhan Haji tidak menjadi kendala bagi peternak dalam 

menjalankan usaha penggemukan sapi. 

4. Ketersediaan Pakan 

Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak sapi di daerah penelitian, para 

peternak memperoleh rerumputan atau hijauan yang tumbuh liar di sekitar lahan 

persawahan atau ladang yang cukup banyak di daerah penelitian. Daerah 

persawahan di Kecamatan Labuhan Haji seluas 1.794 ha dan luas daerah pertanian 

bukan sawah seluas 2.323 ha. Dengan cukup banyaknya rumput ata hijauan yang 

tersedia, maka peternak di Kecamatan Labuhan Haji tidak perlu membeli pakan 

untuk ternak mereka. Pemberian konsentrat pada ternakpun hampir tidak 

dilakukan, karena menurut mereka, dengan memberikan rumput atau hijauan 

sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak mereka.  

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan 

pakan untuk ternak sapi di Kecamatan Labuhan Haji cukup tersedia. Dengan 

demikian, factor ketersediaan pakan bukan merupakan kendala bagi para peternak 

dalam menjalankan usaha penggemukan sapi. 

5. Ketersediaan Tenaga Kerja 

Curahan tenaga kerja merupakan faktor pendudukung bagi 

berlangsungnya usaha ternak sapi potong. Kepadatan penduduk di Kecamatan 

Labuhan Haji terbesar yaitu sebesar 54.319 jiwa, sedangkan jumlah penduduk di 

Kecamatan Labuhan Haji yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar 

negeri adalah 4.089 jiwa yang terdiri dari 2.316 laki-laki dan 1.773 perempuan. 

Besarnya jumlah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Kecamatan Labuhan Haji 

disebabkan oleh padatnya penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja 

yang memadai.  

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dikatakan faktor tenaga kerja 

bukan merupakan kendala bagi peternak di Kecamatan Labuhan Haji. Lebih-lebih 

lagi, dengan skala usaha yang hanya berkisar antara 1-4 ekor saja, peternak masih 

belum membutuhkan tenaga kerja luar keluarga. 
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Analisis Kelayakan Usaha Penggemukan Sapi 

Tebel 2. Hasil Analisis Kelayakan Usaha Penggemukan Sapi di Kecamatan 
Labuhan Haji Per Tahun 

No Uraian Per Peternak 
(Rp) 

Per Ekor 
(Rp) 

Persentase 
(%) 

1 Biaya Tetap :    
 a. Biaya Kandang 247.834 103.263  
 b. Biaya Penyusutan 

Peralatan 
120.000 50.000  

 Jumlah : 367.834 153.263 2,24 
2 Biaya Variabel :    
 a. Biaya Bakalan 15.831.667 6.596.527  
 b. Biaya Pakan - -  
 c. Biaya Obat-obatan 24.000 10.000  
 d. Biaya Transportasi 168.333 70.138  
 e. Biaya Tenaga Kerja - -  
 Jumlah : 16.024.000 6.676.667 97,76 

Total Biaya Produksi 16.392.833 6.829.930 100 
Pendapatan Kotor 22.278.333 9.268.750  
Pendapatan bersih 5.885.400 2.438.820  
B/C Ratio 1,35 1,35  

 

1. Biaya Produksi 

 Biaya Produksi pada penelitian ini meliputi biaya tetap yang terdiri dari 

biaya kandang dan biaya penyusutan peralatan dan biaya variabel yang meliputi 

biaya bakalan, biaya obat-obatan, dan biaya transportasi. Total biaya produksi 

usaha penggemukan ternak sapi di Kecamatan Labuhan Haji per tahun adalah Rp 

16.392.833 per peternak atau Rp 6.829.930 per ekor, yang terdiri dari biaya tetap 

sebesar Rp Rp 367.834 per peternak atau Rp 153.263 per ekor (2,24 %) dan biaya 

variable sebesar Rp 16.024.000 per peternak atau Rp 6.676.667 per ekor (97,76  

%).  

2. Pendapatan Kotor 

Pendapatan Kotor dalam penelitian ini diperhitungkan dari hasil produksi 

yang dihasilkan dan total hasil kotoran ternak yang dinilai dengan rupiah. Dengan 

kata lain, pendapatan kotor merupakan penjumlahan antara total produksi dan 

hasil kotoran ternak yang diperoleh. Adapun rata-rata pendapatan kotor peternak 

di daerah peneltian di daerah penelitian per tahun adalah Rp 22.278.333 per 

peternak atau Rp 9.268.750 per ekor. 
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3. Pendapatan Bersih 

 Pendapatan bersih usahatani adalah total pendapatan bersih yang diperoleh 

dari seluruh aktivitas usahatani yang merupakan selisih antara total pendapatan 

kotor dengan total biaya yang dikeluarkan (Hadisapoetra,1979). Pendapatan kotor 

peternak sampel di Kecamatan Labuhan Haji sebesar Rp 22.278.333 per peternak 

atau Rp 9.268.750 per ekor, sedangkan total biaya produksi sebesar Rp 

16.392.833 per peternak atau Rp 6.829930 per ekor. 

4. Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) 

Untuk mengetahui tingkat kelayakan atau efisiensi usaha penggemukan 

sapi di daerah penelitian, digunakan pendekatan benefit cost ratio (B/C Ratio), 

yaitu imbangan antara total penghasilan (output) dengan total biaya (input). Jika 

nilai BCR > 1, maka usaha tersebut menguntungkan. Semakin besar nilai BCR 

maka usaha dinyatakan semakin. Semakin besar B/C Ratio maka akan semakin 

besar pula keuntungan yang diperoleh petani, karena mampu mengalokasikan 

faktor produksi dengan lebih efiisien (Soekartawai, 2003). Hasil penelitian 

menunjukkan, bahwa rata-rata  nilai B/C Ratio usaha penggemukan sapi di daerah 

penelitian per tahun adalah 1,35, jadi lebih dari 1 (B/C Ratio >1). Hal ini berarti, 

bahwa usaha penggemukan sapi di Kecamatan Labuhan Haji layak untuk 

diusahakan dan dikembangkan. 

Hubungan Antara Jumlah Kepemilikan Sapi dengan Tingkat Kelayakan 

Usaha 

Tebel 3. Jumlah Kepemilikan dan Kelayakan Usaha Penggemukan Sapi dan 
Parameter Lainnya 

No Variabel Jumlah 
1 JumlahPeternak Sampel 30 
2 Pemilikkan Ternak (X) 72 
3 B/C RATIO (Y) 40,91 
4 X² 190 
5 Y² 57,5392 
6 XY 99,15 

  

 Data pada Tabel di atas, selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus korelasi 

Pearson Product Moment sebagai berikut : 

r  =               nΣxy – (Σx) (Σy)              
         √{nΣx² – (Σx)²} {nΣy2 – (Σy)2} 
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r  =                 (30 x 99,15) – (72) (40,91)                 . 
         √{30 x 190  – (72)²} {30 x 57,5392 – (41,42)2} 
 
r  =                  (2947,5) – (2982,24)                       . 
         √{5700  – 5184} {1726,176 – 1715,6164} 
 
r  =           -34.74     .                            
          73.81567313 
 
r  =  -0,47 

	   Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi di atas, diketahui nilai 

koefisien korelasi adalah -0,47. Hal itu berarti, semakin tinggi jumlah kepemilikan 

ternak sapi maka tingkat kelayakan ekonomis cenderung semakin rendah; dengan 

kata lain, semakin banyak ternak sapi yang dipelihara, maka usaha penggemukan 

yang dilakukan cenderung semakin tidak efisien. Hal ini mungkin disebabkan 

karena cara pemeliharaan yang masih bersifat tradisional, sehingga hasilnya masih 

belum maksimal. Selain itu, cara pandang peternak terhadap usaha penggemukan 

yang masih menempatkan usaha penggemukan sebagai usaha sampingan, 

sehingga orientasi usaha penggemukan ini belum bersifat komersil. Namun 

demikian, mengacu pada pendapat Sugiyono (2007), korelasi kedua variabel 

tersebut termasuk kategori sedang, yaitu berada pada interval 0,40-0,599.  

Strategi Pengembangan Penggemukan Sapi 

 Metode yang dipandang sesuai untuk diterapkan oleh para peternak di 

Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur adalah metode kereman, 

namun disesuaikan dengan kondisi setempat dan tingkat pengetahuan dan 

keterampilan para peternak. Metode kereman yang disesuaikan dipandang lebih 

tepat karena didukung oleh ketersediaan faktor produksi utama, seperti kandang 

dan ketersediaan pakan hijauan yang cukup memadai, kebutuhan akan modal 

yang relatif kecil, skala kepemilikan sapi yang relative kecil (rata-rata 2 ekor), 

sifat usaha yang masih dipandang sebagai usaha sampingan, penguasaan teknologi 

beternak yang masih lemah, dan lain sebagainya. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Faktor-faktor produksi utama yang mendukung usaha penggemukan sapi di 

Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur seperti ketersediaan 

bakalan, kandang, pakan, modal, dan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja 

keluarga, tersedia secara memadai. 

2. Usaha penggemukan sapi layak diusahakan dan dikembangkan secara 

ekonomis di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur karena nilai 

B/C Ratio selama satu tahun perpeternak >1 (1,35) 

3. Hubungan antara jumlah kepemilikan dengan tingkat kelayakan usaha 

penggemukan sapi di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur 

termasuk dalam kategori sedang dengan koefisien korelasi (r) adalah -0,47. 

Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah kepemilikan ternak, maka tingkat 

kelayakan ekonomis cenderung semakin rendah.  

4. Stategi usaha penggemukan sapi tepat guna yang dapat diterapkan di 

Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur adalah pemeliharaan sapi 

dengan sistem kereman yang disesuaikan dengan kondisi setempat, seperti 

ketersediaan lahan, sumber pakan, ketersediaan modal, tingkat pengetahuan 

dan keterampilan para peternak, dan lain sebagainya. 
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