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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai analisis finansial pada peternakan 

Babi UD Bisa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Struktur modal terdiri dari modal tetap dan modal kerja. Modal tetap 

meliputi ternak, kandang, tanah, dan peralatan. Modal kerja meliputi 

pakan, obat-obatan, listrik, tenaga kerja, bahan bakar, dan biaya lain-

lain. Dalam kurun waktu setahun 2016, modal tetap yang digunakan 

sebesar Rp23.169.201.600,00 dan modal kerja sebesar 

Rp8.603.308.593,00. Biaya modal tetap tertinggi adalah biaya ternak 

dan tanah. Untuk modal kerja biaya tertinggi dipengaruhi oleh biaya 

pakan. 

2. Biaya produksi dipengaruhi oleh biaya tetap dan tidak tetap. Biaya 

tetap terdiri dari penyusutan ternak yaitu induk jantan dan betina, 

penyusutan kandang, nilai apresiasi tanah dan penyusutan peralatan. 

Biaya tidak tetap terdiri dari pakan, obat-obatan, listrik, tenaga kerja, 

bahan bakar dan biaya lain-lain. Total penjualan Babi mencapai 

Rp10.510.080.500,00 dengan total bobot 321.904 kg atau 2.920 ekor 

Babi. Penerimaan tertinggi yakni Rp958.310.400,00 berada di bulan 

Desember. Penerimaan terendah terjadi dibulan Februari yakni 

Rp799.145.600,00. Peternakan Babi UD Bisa memperoleh total 

keuntungan pada bulan Januari hingga Desember 2016 sebesar 

Rp939.450.947,00. Keuntungan ini secara keseluruhan diperoleh dari 

hasil penjualan ternak Babi. 

3. Ditinjau dari analisis finansialnya selama tahun 2016, usaha 

peternakan Babi UD Bisa layak untuk dijalankan, nilai R/C ratio 

tertinggi adalah bulan April dan Desember sebesar 1,13 dan terendah 

diangka 1,05 pada bulan Februari dan Juli. Dari hasil perhitungan 

diketahui bahwa BEP harga berada pada kisaran Rp28.278,00 hingga 

Rp31.866,00 dimana harga daging Babi bobot hidup selama bulan 

Januari hingga Desember 2016 yakni berkisar Rp32.000,00 hingga 

Rp32.500,00. Perbedaan nilai BEP hasil dipengaruhi oleh hasil 

produksi daging Babi yang telah dijual secara keseluruhan  hanya 

terdapat selisih 28.836 kg, yang artinya memiliki selisih kurang lebih 

261 ekor Babi. Sedangkan dari hasil perhitungan pada lampiran 32 

nilai MoS diketahui bahwa selama bulan Januari sampai Desember 
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2016 nilai MoS peternakan Babi menunjukkan bahwa penjualan ternak 

Babi yang harus dicapai oleh peternakan Babi UD Bisa tidak boleh 

turun lebih dari 8,96% atau 28.835kg dari penjualan yang 

direncanakan agar peternakan Babi UD Bisa berada pada titik impas. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan pada peternakan Babi UD Bisa yaitu 

agar peternakan Babi UD Bisa dapat membuat pakan konsentrat, sehingga 

diharapkan dengan membuat pakan konsentrat sendiri biaya pakan akan 

lebih rendah, dimana biaya pakan mencapai 87% dari keseluruhan total 

biaya. Selanjutnya adalah peternakan Babi perlu mencari lokasi pemasaran 

atau pengepul Babi supaya mampu memperoleh keutungan lebih tinggi dari 

penjualan ternak Babi sehingga tidak sampai terjadi over populasi yang 

dapat mengakibatkan pembengkakan biaya produksi terutama pakan. Serta 

peningkatan untuk pengelolahan limbah kotoran. 

 


