
mengetahui dengan pasti sebaran komponen biaya yang dikeluarkan untuk usaha ternak

yang bersifat ekstensif tradisional untuk setiap masa pemeliharaan. Dengan

menggunakan tenaga kerja keluarga yang tidak diperhitungkan biayanya, pengeluaran

usaha ternak sapi dapat dikatakan kecil sekali.

Rata-rata pengeluaran adalah 901,837 dengan rata-rata pemeliharaan 2 ekor

sebaran pengeluaran untuk tiap pos (kandang, peralatan, obat-obatan) sulit untuk

diketahui secara pasti. Meskipun demikian pada Tabel 8 dicoba dijelaskan kondisi

tersebut.

Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa rata-rataporsi input untuk pos biaya hijauan

pakan (hijauan) bagi seluruh petani peternak responden adalah sekitar 52,88%o dari

seluruh pengeluaran. Nilai input dari biaya hijauan pakan merupakan pengeluaran

terbesar. Namun bila biAya untuk upah mbncari rumput atau hijauan oleh anggota

keluarganya tidak diperhitungkan, maka nilai input terbesar adalah biaya konsentrat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Harmaji (1998), Hutasoit (1993), Sutrisno (2000),

bahwa biaya produksi terdesar dalam pemeliharaan sapi potong adalahbiaya pakan.

Bagi petani peternak kondisi tersebut tidak menjadi masalah karena umrmrnya

pengadaan hijauan pakan dilakukan dengan cara mencari rumput di tampingan, teras

dan galeng aL yangtidak perlu membeli. Kondisi ini didukung pula oleh luasny a lahan

hutan negara yang banyak ditumbuhi rumput alam dan tanaman teras penguat tanah

dapat dimanfaatkan sebagai hijauan pakan. Di lain pihak petani tidak pernah mengupah

dirinya sendiri, sehingga biaya tenaga kerja seringkali terabaikan dalam perhitungan

petani tradisional, hal ini disebabkan karena motivasi beternak semata-mata hanya

untuk tabungan sebagai uang cashmanakala dibutuhkan untuk keperluan mendadak.

Tabel 8. Persentase sebaran nilai input rata-rataper peternak pada tiap jenis pengeluaran
per tahun

No. Jenis pengeluaran Nilai
mput

% Biaya Pakan dan %
Tenaga kerja tidak

diperhitunekan
l.
2.
3.
4.
5.

6.

Depresiasi kandang 184.074 23,81
Depresiasi peralatan 56.796 0,73
Biaya konsentrat 608.000 7,87

184.074
56.796
608.000

s2.967

23,11
0,70
7_6,54

0.6s

Biaya hijauan
Tenaga kerja

4.088.000 52,88
2.740.000 35,45

Biaya obat-obatan 52.967 L,29

7.730.02t 100,00
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901.837 100.00


