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FINANCIAL ANALYSIS OF FATTENING
CROSSING BOER (F1) LIVESTOCK COMPANY IN

CV. AGRIRANCH
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ABSTARCT

The research was started at Juli until August 2012 at
fattening crossing boer goat (F1) farm Karangploso, District
Malang. With Alexander as the owner who has 300 goats. The
objective of this research were to know about profitability,
Cost Ration (B/C Ratio), Break Event Point (BEP) and Return
Of Investment (ROI) analysis. Data was collected by using
descriptive analysis.

The results of the study are fattening boer goat hybrid
(F1) is to have the business skills to the analysis of B / C ratio
of 1,215 in the first period, during the period of 1,229 second,
third period at 1,268 and the fourth period reaches 1,337. BEP
Analysis on prices in the period I of Rp 567.666, Rp 585.483
second period, third period amounted to Rp 567.535, while in
the fourth period BEP price of Rp 549.559. BEP analysis of
the product that is the first period at 245, 244 for the period II,
III period at 237while fourth period amounted to 225. ROI
analysis showed consecutive increases, periode I by 21,55%,
22,97% for the period II, III period of 26,86%, while in the
period IV to 33,74%.

Keywords : Fattening Crossing Boer, Analysis Of  B/C Ratio,
Break Event Point Analysis, Return Of Investment Analysis.
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Ringkasan

Penelitian dilaksanakan pada Juli sampai Agustus
2012 di perusahaan peternakan penggemukan kambing
peternakan boer (F1) yang terletak di Desa Giripurno
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Lokasi penelitian
dipilih secara purpossive sampling, karena sesuai dengan
objek dan target penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
profitabilitas dan kalayakan usaha melalui analisis Cost Ration
(B/C Ratio), analisis Break Event Point (BEP) dan analisis
Return Of Investment (ROI).

Hasil dari penelitian adalah usaha penggemukan
kambing peranakan boer (F1) ini mempunyai kemampuan
usahanya yaitu dengan Analisis B/C Ratio pada periode I
sebesar 1,215, perode II sebesar 1,229, periode III sebesar
1,268 dan pada periode IV mencapai 1,337. Analisis BEP
terhadap harga yaitu pada periode I sebesarRp 567.666,
periode II sebesar Rp 585.483, periode III sebesar Rp 567.535
sedangkan pada periode IV BEP harga mencapai Rp 549.559.
Analisis BEP terhadap produk yaitu pada periode I sebesar
247, periode II sebesar 244, periode III sebesar 237 sedangkan
pada periode IV sebesar 225.



Analisis ROI menunjukkan kenaikan beruntunya itu
pada peroide I sebesar 21,55%, periode II sebesar 22,97%,
periode III sebesar 26,86% sedangkan pada periode IV
mencapai 33,74%.

Kesimpulan yang dapat diambil melihat dari analisis
yang diteliti oleh penulis adalah usaha penggemukan kambing
peranakan boer (F1) milik CV. Agriranch adalah layak untuk
dijalankan.

Saran yang dapat diambil melihat dari analisis yang
diteliti oleh penulis ialah perusahaan hendaknya
mengefesienkan biaya produksi guna meningkatkan nilai
profitabilitas agribisnis, salah satu cara yang digunakan adalah
memiliki pejantan kambing boer untuk dikawinkan dengan
indukan kambing lokal. Efesiensi biaya produksi akan
meningkatkan nilai B/C Rasio, meningkatkan BEP produk dan
menurunkan BEP harga, serta meningkatkan nilai ROI.



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang
kebutuhan gizi tinggi belum terpenuhi terutama protein
hewani. Pangsa pasar daging di Indonesia masih sangat
terbuka luas bagi industri peternakan kambing, domba maupun
sapi potong, dengan konsumsi protein hewani yang baru
mencapai 4,7 gram/kapita/hari masih di bawah standar normal
gizi ( menurut FAO 6 gram/kapita/hari ). Menurut asas
peluang pasar demand suplay dimana demand merupakan
pendekatan permintaan dan suplay adalah penawaran. Hukum
suplay demand menurut Anonymous (2000) adalah :

1. Jika harga produk murah maka konsumen akan
memebeli produk dengan jumlah banyak.

2. Jika harga produk mahal maka komsumen akan
membeli dengan jumlah yang sedikit.

Pemenuhan kebutuhan protein hewani tersebut salah
satu langkah alternatif yang cocok ialah mengembangkan
peternakan kambing peranakan boer (F1). Kambing peranakan
boer (F1) ialah kambing persilangan (croos breeding) antara
kambing betina dari jenis lain seperti kambing lokal, kambing
kacang maupun kambing garut yang disilangkan dengan
kambing pejantan boer galur murni.

Hasil persilangan ini diharapkan akan memperoleh
manfaat genetik yang baik, yaitu meningkatkan produksi
daging dari kambing lokal yang disilangkan guna mencukupi
kebutuhan daging maupun swasembada daging jangka
panjang.

Kambing boer aslinya berasal dari Afrika Selatan dan
telah menjadi ternak yang ter-registrasi selama lebih dari 65
tahun. Kata "Boer" artinya petani. Kambing boer merupakan



kambing pedaging yang sesungguhnya karena
pertumbuhannya sangat cepat. Kambing ini pada umur lima
hingga enam bulan sudah dapat mencapai berat 35 – 45 kg,
dengan rataan pertambahan berat tubuh antara 0,02 – 0,04 kg
perhari. Keragaman ini tergantung pada banyaknya susu dari
induk dan ransum pakan sehari-harinya. Kambing Boer jantan
akan tumbuh dengan berat badan 120 – 150 kg pada saat
dewasa (umur 2 - 3 tahun), sedangkan Betina dewasa (umur 2-
3 tahun) akan mempunyai berat 80 – 90 kg. Boer betina
maupun jantan keduanya bertanduk. Dibandingkan dengan
kambing perah lokal, persentase daging pada karkas kambing
boer jauh lebih tinggi dan mencapai 40% – 50% dari berat
tubuhnya.

Kambing boer dapat dikenali dengan mudah dari
tubuhnya yang lebar, panjang, dalam, berbulu putih, berkaki
pendek, berhidung cembung, bertelinga panjang menggantung,
berkepala warna coklat kemerahan atau coklat muda hingga
coklat tua. Beberapa kambing boer memiliki garis putih
kebawah di wajahnya. Kulitnya berwarna coklat yang
melindungi dirinya dari kanker kulit akibat sengatan sinar
matahari langsung. Kambing ini sangat suka berjemur di siang
hari.

Kambing boer dapat hidup pada suhu lingkungan yang
ekstrim, mulai dari suhu sangat dingin (-25 derajat celcius)
hingga sangat panas (43 derajat celcius) dan mudah
beradaptasi terhadap perubahan suhu lingkungan. Tahan
terhadap penyakit. Boer dapat hidup di kawasan semak
belukar, lereng gunung yang berbatu atau di padang rumput.
Secara alamiah mereka adalah hewan yang suka meramban
sehingga lebih menyukai daun-daunan, tanaman semak
daripada rumput.

Boer jantan bertubuh kokoh dan kuat sekali.
Pundaknya luas dan kebelakang dipenuhi dengan pantat yang
berotot. Boer jantan dapat kawin di bulan apa saja sepanjang



tahun. Boer berbau tajam karena hal ini untuk memikat betina.
Seekor pejantan dapat aktif kawin pada umur 7-8 bulan, tetapi
disarankan agar satu pejantan tidak melayani lebih dari 8 – 10
betina sampai pejantan itu berumur sekitar satu tahun. Boer
jantan dewasa (2 – 3 tahun) dapat melayani 30 – 40 betina.
Disarankan agar semua pejantan dipisahkan dari betina pada
umur 3 bulan agar tidak terjadi perkawinan yang tidak
direncanakan. Seekor pejantan dapat mengawini hingga
selama 7 – 8 tahun.

Usaha penggemukan kambing peranakan boer (F1)
merupakan usaha penggemukan yang sederhana, di samping
itu masa panennya juga terbilang lebih singkat bila
dibandingkan kambing boer dari galur murni. Oleh karena itu
usaha penggemukan kambing peranakan boer ini cocok baik
untuk skala perusahaan maupun skala peternakan rakyat.

Adapun analisis finansial usaha penggemukan
biasanya menggunakan analisa Benefits Cost Ratio (B/C
Rasio), Break Even Point (BEP) dan analisa Return Of
Investment (ROI analisis).

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dari penelitian ini mencari suatu ukuran
tentang analisis ekonomi penggemukan kambing peranakan
boer (F1) terhadap kondisi keuangan peternakan CV.
Agriranch untuk sektor bagian usaha penggemukan kambing
peranakan boer (F1) sehingga dapat diketahui apakah usaha
tersebut layak atau tidak untuk diterusakan. Permasalahan
yang diangkat dari usaha pelaksanaan evaluasi terhadap
penelitian yang akan dilakukan diantaranya meliputi :

1. Cost Ration (B/C Ration)
2. Break Even Point (BEP)
3. Return Of Investment (ROI)



1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan
dan analisis kelayakan ekonomi penggemukan kambing
peranakan boer (F1) terhadap kondisi keuangan peternakan
CV. Agriranch:

1. Cost Ration (B/C Ration)
2. Break Even Point (BEP)
3. Return Of Investment (ROI)

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat
memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat memperoleh wawasan,
pengalaman, ketrampilan manajerial dan mampu
menganalisa manajemen pemeliharaan domba ekor
gemuk di perusahaan penggemukan kambing
peranakan boer (F1) di CV. Agriranch Desa
Giripurno, Kecamatan Karangploso, Kabupaten
Malang.

2. Dapat memberikan informasi serta acuan kapada
peternak rakyat tentang manajemen penggemukan
kambing peranakan boer (F1).

3. Sebagai bahan pertimbangan dalammen jalankan
usaha penggemukan kambing peranakan boer (F1).



1.5. Kerangka Pikir

Usaha penggemukan kambing peranakan boer (F1)
merupakan sebagian dari usaha peternakan di CV. Agriranch.
Usaha peternakan yang besar akan semakin sulit
pengelolaannya sebab pada dasarnya akan semakin banyak
kepentingan yang harus ditangani oleh pengelola sehingga
perlu suatu alat untuk melihat hasil usaha pengelolaan pada
tiap akhir periode tertentu. Alat yang digunakan berupa
laporan keuangan yang disusun oleh manajemen sebagai
pertanggungjawaban dimana didalamnya memberikan
gambaran tentang kondisi usaha ataupun hal–hal yang telah
dilakukan. Laporan keuangan sangat diperlukan karena dapat
digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antar data
keuangan atau aktivitas perusahaan tersebut dapat digunakan
sebagai alat untuk berkomunikasi antar data keuangan atau
aktivitas perusahaan tersebut.

Untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak
dijalankan atau tidak dapat dilakukan dengan membandingkan
antara benefit dengan cost. Kalau nilainya < 1 maka proyek itu
tidak ekonomis, dan kalau > 1 berarti proyek itu feasible.
Kalau B/C ratio = 1 dikatakan proyek itu marginal (tidak rugi
dan tidak untung). Nilai BEP juga dapat mengukur efisiensi
usahaya itu dengan menggunakan hubungan antara total biaya
dan hasil yang diharapkan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kelayakan Usaha Ternak

Pengembangan suatu komoditi atau jenis ternak
tertentu disuatu wilayah ditentukan oleh potensi daerah dan
ternak tersebut (Dodo, 2007). Kriteria potensi didasarkan atas
analisa wilayah terhadap ketersediaan bahan baku,
penggunaan teknologi, keahlian yang diperlukan, potensi
pengembangan peternakan, prioritas pengembangan dan
bantuan kredit peternakan.Sedangkan untuk mengetahui
potensi pengembangan peternakan, hal yang perlu diketahui
adalah penyebaran dan kepadatan ternak, nilai ekonomis dari
ternak, kegunaan dan fungsi ternak, fasilitas sarana, prasarana
dan kelembagaan, pemasaran ternak dan hasil-hasilnya.Peran
pemerintah sangatlah penting dalam keberlanjutan usahaternak
kambing. Peran pemerintah tersebut diwujudkan melalui
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan program-program
yang ada sehingga Dinas Peternakan merupakan perpanjangan
tangan pemerintah dalam pengembangan usaha peternakan
(Anonymous, 2011).

Studi kelayakan usaha adalah penelitian tentang dapat
tidaknya suatu usaha dilakukan dengan berhasil.Pengertian
berhasil mungkin agak berbeda-beda.Artinya yang lebih
terbatas, terutama dipergunakan oleh pihak swasta yang lebih
berminat tentang manfaat ekonomis suatu investasi.Sedangkan
dari pihak pemerintah atau lembaga non profit, pengertian
menguntungkan bisa dalam arti yang lebih relatif. Mungkin
dipertimbangkan berbagai  seperti manfaat bagi masyarakat
luas yang bisa berwujud dalam penyerapan tenaga kerja,
pemanfaatan sumberdaya yang melimpah di tempat tersebut
(Anggraeni, 2012).



Studi kelayakan diadakan untuk menentukan apakah
suatu usaha akan dilaksanakan atau tidak, artinya pengeluaran
untuk studi kelayakan diadakan sebelum ada keputusan
tentang pelaksanaan usaha. Sehubungan dengan hal itu, maka
bagi suatu usaha dianggap sebagai biaya usaha adalah biaya-
biaya yang dikeluarkan sesudah pengambilan keputusan (Adi,
2011).

2.2. Kambing Peranakan Boer (F1)

Taksonomi kambing (Anonymous, 2000).
Phylum : Chordata
Sub kingdom : Vertebrata
Class : Mammalia
Ordo : Unggulata
Sub ordo : Artiodactyla
Section : Pocira
Family : Bovidae
Sub family : Capriae
Genus : Capra
Spesies : Caprahircus

Kambing peranakan atau silangan boer terbagi menjadi
tiga kelas. Kambing boer kelas A atau F3 adalah kambing
dengan kadar darah kambing boer 87,5%. Kambing boer F3
adalah kambing hasil perkawinan antara kambing boer F2
betina dengan kambing boer jantan galur murni. Kambing
boer kelas B atau F2 adalah kambing dengan kadar darah
kambing boer 75%. Kambing boer F2 adalah kambing
hasil perkawinan antara kambing boer F1 betina dengan
kambing boer jantan galur murni. Kambing boer kelas C
atau F1 adalah kambing dengan kadar darah kambing
boer 50%.



Kambing boer F1 adalah kambing hasil
perkawinan silang antara kambing betina galur lain,
seperti kambing kacang atau kambing garut, dengan kambing
boer jantan galur murni (Anonymous, 2007).

Aturan kawin silang kambing boer, “F” disini
menunjukkan persentase kemurnian kambing boer yang
dihasilkan dari kawin silang pejantan kambing boer murni
(fullblood) dengan indukan kambing yang lain (Mahmilia,
2003) ialah:

a. F1 : 1/2 kambing boer (pejantan kambing boer murni,
indukan kambing jenis lain)

b. F2 : 3/4 kambing boer (pejantan kambing boer murni,
indukan F1)

c. F3 : 7/8 kambing boer (pejantan kambing boer murni,
indukan F2)

d. F4 : 15/16 kambing boer (pejantan kambing boer murni,
indukan F3)

e. F5 : 31/32 kambing boer (pejantan kambing boer murni,
indukan F4)

2.3. Pola Pemeliharaan dan Penggemukan Kambing
Peranakan Boer (F1)

Menurut Rohani (2011) menyatakan bahwa kendala
dalam pemeliharaan ternak domba/kambing dengan sistem
ekstensif di Jawa ialah:

1) Produktivitas, produktivitas kambing/domba di daerah
padat penduduk mnunjukkan bahwa kemampuan induk
memelihara anak sampai umur sapih pada pemeliharaan
ekstensif lebih rendah bila dibandingkan dengan
pemeliharaan intensif. Di lain pihak mengalami tingkat
mortalitas lebih tinggi serta pertambahan bobot badan lebih
rendah;



2) Resiko hilang, hilangnya ternak bisa terjadi karena mati
akibat tertabrak kendaraan bermotor, dicuri orang,
kecelakaan ataupun dimangsa predator;

3) Gangguan penyakit, penyakit penting yang umumnya
mengganggu kesehatan/produksi domba dan kambing
adalah penyakit cacingan, orf (bintumen atau dakangan)
dan scabies; dan

4) Gangguan terhadap lingkungan.

Penggemukan ternak bisa dilakukan dari masa setelah
sapih baik dari hasil perkawinan (breeding) yang dilakukan
sendiri maupun dari bakalan yang dibeli (Sumadi, 2006).

2.4. Pakan dan Minum

Menurut Wijaseno (2009) menyatakan bahwa bahan
makanan yang dibutuhkan kambing/domba ialah 10 % dari
bobot badannya untuk pakan hijauan sebaiknya diberikan 20
% dariberat badan karena memperhitungkanpakan yang
terbuang. Sedangkan menurut Prabowo (2010) menyatakan
bahwa rumput merupakan sumber tenaga atau energi bagi
ternak kambing. Jenis rumputyang umum diberikan ternak
adalah rumput alam (rumput lapangan). Jenis rumput
yangdibudidayakan (ditanam) antara lain: rumput setaria,
brachiaria dan clitoria ternatea. Selain rumput, sisa hasil
pertanian juga dapat digunakan sebagai sumber tenaga
atauenergi antara lain: dedak padi, kulit dan daun singkong,
daun pepaya, batang kangkung, daun jagung dan jerami padi.
Pakan sebagai sumber protein yang baik untuk pertumbuhan
kambing antara lain: daun kacang tanah, daun kacang panjang,
daun kedelai, daun gamal, daun turi, daun lamtoro dan daun
kaliandra.



Pemberian mineral dibutuhkan untuk meningkatkan
pertumbuhan dan menjaga kondisi tumbuhsupaya tetap sehat.
Garam dapur merupakan salah satu sumber mineral, selain itu
mineral yang lain dapat dibeli di toko pertanian, sedangkan
untuk air minum dapat diberikan dengan wadah ember atau
tempat yang bersih dan diberikan sepanjang hari (Anonymous,
2012).

2.5. Perkandangan

Kandang diusahakan menghadap ke timur agar
memenuhi persyaratan kesehatanternak.Bahan yang
digunakan harus kuat, murah dan tersedia di lokasi.Kandang
dibuatpanggung dan beratap dengan tempat pakan dan minum.
Dinding kandang harusmempunyai ventilasi (lubang angin)
agar sirkulasi udara lebih baik.

Kambing sebaiknya dipelihara dalam kandang untuk:

a. Memudahkan dalam pengawasan terhadap kambing yang
sakit atau yang sedangdalam masa kebuntingan.

b. Memudahkan dalam pemberian pakan.
c. Menjaga keamanan ternak (Mahmilia, 2003).

Kandang diusahakan selalu kering dan tidak lembap,
hal ini untuk menjaga kondisi kesehatan ternak.Sirkulasi udara
dan sinar matahari yang masuk ke kandang harus cukup untuk
menekan tingkat kelembapan kandang.Kebersihan kandang
juga selalu diperhatikan, biasanya yaitu dari serpihan air
minum dan tumpahan pakan yang diberikan ke ternak.Sisa
pakan dan air minum harus sering dibersihkan agar kandang
tidak menjadi sarang penyakit, dan pada waktu-waktu tertentu
kandang disemprot dengan desinfektan atau yang biasa
disebut disterilisasi, misalkan pada waktu kandang sudah
kosong setelah masa produksi berakhir (Rohani, 2011).



2.6. Modal Usaha

Modal dapat diperhitungkan dari modal kerja.Modal
tetap terdiri dari tanah, gedung, dan peralatan. Modal kerja
terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Investasi
atau penanaman modal merupakan investasi dari awal yang
memilki peternakan untuk memulai usahanya. Modal
merupakan suatu sumberdaya atau kekayaan yang digunakan
dalam proses produksi (Prasetyo, 2003).

Modal tetap dapat diartikan pula sebagai barang atau
uang bersama dengan faktor  produksi yang lain untuk
menghasilkan barang baru.  Rusdiana (2008), menyatakan
bahwa modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau
uang yang bersama faktor produksi tanah dan tenaga kerja
menghasilkan barang yaitu hasil pertanian.

Modal adalah uang yang tidak dibelanjakan jadi
disimpan untuk kemudian diinvestasikan, secara ekonomi
modal dalam pertanian dapat berasal dari milik sendiri atau
pinjaman dari luar. Modal sendiri dan pinjaman di dalam
proses produksi tidak ada perbedaan, masing-masing
menymbang langsung pada produksi.Bedanya pada bunga
modal pinjaman. Modal yang produktif adalah modal yang
menyambung hasil tertentu sebanyak biasanya (Bharoto,
2012).

Modal dalam usaha Peternakan dibedakan menjadi dua
yaitu:

1. Modal tetap yaitu modal yang tidak bias habis dipakai
pada satu periode produksi sehingga memerlukan
perawatan agar dapat berdaya guna dalam jangka waktu
yang lama, yaitu tanah, ternak, gedung, kandang, dan
peralatan.

2. Modal tidak tetap(modal kerja) yaitu modal yang habis
dipakai sekali periode produksi misalnya: pakan, obat,
kesehatan, penerangan, uang tunai, piutang bank.



Suatu modal dapat dinyatakan menjadi modal tetap
dan modal kerja berdasarkan fungsi modal tersebut dalam
perusahaan yang bersangkutan. Perbedaan fungsional antar
modal kerja dengan modal tetap adalah:

i. Jumlah modal kerja lebih mudah diperbesar atau
diperkecil sesuai dengan kebutuhannya sedangkan
modal tetap sekali di beli tidak mudah dikurangi atau
diperkecil.

ii. Susunan modal kerja relative variable. Elemen-elemen
modal kerja akan berubah sesuai dengan kebutuhan
sedangkan modal tetap susunannya relatif tetap tidak
segera mengalami perubahan (Dodo, 2007).

2.7. Biaya Produksi

Biaya  dapat digolongkan menjadi  biaya tetap atau
fixed cost dan biaya  tidak tetap (variable cost). Biaya tetap
(fixed cost) adalah biaya yang jumlahnya  tidak berubah
walaupun  terjadi perubahan volume produksi. Biaya tetap
dalam  usaha petemakan antara lain bunga modal, penyusutan
dan asuransi. Biaya variable adalah biaya yang selalu berubah
sesuai dengan perubahan volume produksi yang dilaksanakan.
Biaya variabel dalam bidang peternakan meliputi, biaya pakan,
kesehatan, pembelian ternak, upah  tenaga kerja dan bahan
bakar (Jamal, 2010).

Pembagian biaya diatas biaya produksi dapat dibagi
menjadi biaya  tetap dan tidak  tetap. Misnawati (2004)
menyatakan bahwa biaya produksi terdiri atas dua bagian
utama yaitu biaya tetap dan biaya variabel. FC (Fixed
Cost)atau biaya tetap merupakan biaya yang besarnya tidak
tergantung pada jumlah produk yang akan dihasilkan, artinya
biaya yang harus selalu tersedia meskipun proses produksi
tidak atau belum dilakukan.



VC (Variable Cost) atau biaya variabel  atau biaya
berubah merupakan  biaya yang besar atau nilainya tergantung
pada berapa jumlah produk yang akan dihasilkan jika jumlah
produksi yang dihasilkan besar maka biaya yang diperlukan
juga besar.

Rostini (2010) menyatakan bahwa penambahan dari
keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel adalah biaya total
atau Total Cost (TC) atau dapat diperoleh dari rumus TC = FC
+ VC. Penentuan harga maksimum, peternak biasanya
menetapkan biaya produksi per kilogram bobot hidup kambing
boer silangan. Biaya produksi  rata-rata yaitu biaya produksi
total dibagi dengan jumlah produksi  (Rusdiana, 2001).

2.8.  Penerimaan

Pengertian penerimaan dalam usaha tani adalah suatu
barang yang berbentuk fisik atau hasil yang ditukarkan
dengan  sejumlah uang atau harga. Hasil yang masih
berbentuk fisik dapat berupa barang baik untuk dijual,
diberikan sebagai upah, disimpan maupun untuk dikonsumsi.
Hasil fisik  itu dapat dikatakan sebagai penerimaan apabila
produksi secara fisik itu ditukarkan dengan sejumlah uang atau
harga.

Penerimaan perusahaan peternakan diperoleh dari
penjualan kambing boer F1 yang digemukan selama 3- 4
bulan.  Penerimaan adalah segala sesuatu  yang dihasilkan
oleh suatu proses produksi yang disebut pendapatan  kotor
usaha  tani atau nilai produksi  “Value of Production” yang
didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam
jangka waktu  tertentu baik yang dijual maupun yang tidak
dijual (Wahab, 2011).  Perolehan dari suatu proses produksi
dapat ditentukan  dengan mengalikan jumlah hasil produksi
dengan harga produk yang berlaku pada  saat  itu (Yustiarini,
2009).



2.9. Penilaian Kriteria Investasi

Analisa pendapatan memberi bantuan untuk mengukur
apakah kegiatan usaha pada saat itu berhasil atau tidak. Suatu
usaha tani dikatakan berhasil kalau situasi pendapatannya
memenuhi syarat – syarat sebagai berikut : (1) cukup untuk
membayar pembelian saran produksi termasuk biaya angkutan
dan biaya administrasi, (2) cukup unutk membayar bunga
modal yang ditanamkan termasuk pembayaran sewa tanah
serta depresiasi, (3) cukup untuk membayar upah tenaga kerja
(Anonymous, 2000).

Analisa Profitabilitas adalah analisa untu mengetahui
sampai seberapa jauh tingkat menguntungkan atau tidaknya
investasi modal dalam agribisnis (Bharoto dan Sofia, 2012).

4.9.1. Benefit Cost (B/C) Ratio

Nilai B/C rasio adalah merupakan perbandingan antara
benefit  kotor  (B1) dari tahun - tahun yang bersangkutan yang
dipresent  value dan biaya kotor  (C1) dari tahun - tahun yang
bersangkutan  yang dipresent value. Analisa  ini juga
menunjukkan perbandingan antara jumlah arus penerimaan
dengan arus pengeluaran  yang telah perhitungkan
(Anonymous, 2009).

B/C Rasio merupakan suatu analisa pemilihan proyek
yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara
benefits dengan cost. Kalau nilainya <1 berarti proyek itu
feasible. Kalau B/C Rasio = 1 dikatakan proyek itu marginal
(tidak rugi dan tidak untung).



4.9.2. Break Even Point (BEP)

Penghitungan suatu usaha peternakan yaitu dengan
analisa BEP memberikan informasi mengenai berapa jumlah
volume penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita
rugi. Angka BEP dihubungkan dengan angka hasil penjualan
yang dianggarkan sehingga  diperoleh informasi mengenai
berapa volume penjualan yang ditargetkan atau hasil
penjualan tertentu boleh turun agar perusahaan tidak
menderita rugi (Anonumous, 2011). BEP menunjukkan
tingkat penjualan, dimana  perusahaan tidak untung dan  tidak
rugi. Analisis  padaBEP jumlah pendapatan sama dengan
jumlah  biaya (Jakfar, 2008).

4.9.3. Return OF Investment (ROI)

Return on Investment atau Rasio pengembalian atas
investasi merupakan rasio perbandingan antara laba setelah
pajak dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan
(Misnawati, 2004). Nurbaity (2004) Return on Investment
atau Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan
perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.
Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah
perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam
kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan
ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena
menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan
aktiva untuk memperoleh pendapatan.

ROI merupakan ukuran profitabilitas perusahaan, dan
juga untuk mngetahui efesiensi penggunaan modal, jika rasio
ini rendah berarti pelaksanaan agribisnis belum efesien. ROI
dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Bharoto dan
Sofia, 2012) :



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian secara resmi dilaksanakan Juli sampai
Agustus 2012 diusaha peternakan CV.Agrirach Desa
Giripurno Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
Disamping itu, proses pengambilan data juga dilakukan pada
saat pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) yang
dilaksanakan pada bulan September hingga akhir November
2011. Lokasi penelitian diperoleh dengan metode purposive
sampling yaitu pemilihan lokasi secara sengaja berdasarkan
total sampling. Diharapkan pada bulan tersebut data yang
diperlukan di dalam penelitian dapat terpenuhi.

3.2. Materi Penelitian

Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode studi kasus yaitu menilai kelayakan suatu usaha
apakah usaha tersebut layak untuk dikembangkan atau tidak
sehingga perlu adanya evaluasi. Metode studi kasus (case
study) adalah penelitian tentang subyek penelitian yang
berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dan
keseluruhan personalitas. Studi kasus (case study) yang
memusatkan diri secara intensif dan mendalam terhadap suatu
obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai kasus
(Bharoto, 2012). Penentuan lokasi penelitian diatas, atas ciri-
ciri atau sifat tertentu yang sudah diketahui sebelumnya dan
dipilih berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tertentu
(Mahmilia, 2003). Peneliti memilih lokasi CV. Agrirach
sebagai obyek penelitian dengan alasan yaitu yang diteliti
berupa kambing peranakan boer (F1). Jumlah kambing pada
saat penelitian berjumlah 300 ekor untuk penggemukan.



3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah dokumentasi dan interview (Rostini, 2010).
Dokumentasi merupakan pengambilan data berdasarkan
dokumen-dokumen yang mendukung yaitu berupa laporan
keuangan yang ada di CV. Agrirach selama Januari 2010
hingga April 2011. Interview adalah wawancara yang
dilakukan terhadap manajer dan karyawan mengenai data-data
keuangan yang diperlukan dengan menggunakan daftar
pertanyaan.

Cara memperoleh data menurut Rusdiana (2005)
yaitu:

a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dari individu
seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisisan
kuisioner yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap
manajer dan karyawan perusahaan.

b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah
lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Data diperoleh dari pembukuan CV. Agrirach untuk
mendapatkan informasi yang meliputi laporan data keuangan
pemasukan dan pengeluaran, laporan rugi laba, rincian biaya
dan dokumen-dokumen keuangan lain yang mendukung. Data
yang diambil adalah data dari beberapa periode penggemukan
kambing boer (F1) yaitu periode I, II, III, dan IV dari Januari
2010 sampai April 2011.



3.4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini ada
dua, yaitu :

i. Analisis deskriptif yaitu menganalisa dengan cara
menggambarkan suatu obyek penelitian yang
sesungguhnya sehingga diperoleh hasil yang sesuai
dengan yang diharapkan.

ii. Analisa finansial atau kuantitatif yang digunakan untuk
melakukan perhitungan sebagai berikut:

Rumus yang digunakanantara lain:

1. Biaya Total
TC = FC + VC

Keterangan:
TC : Total Cost (biaya total)
FC : Fixed Cost (biayatetap)
VC : Variable Cost (biayatidaktetap)

2. Penerimaan Total
TR = Py x Y

Keterangan:
TR : Total Revenue
Py : HargaJual
Y :JumlahProduksi

3. Pendapatan
∏= TR – TC

Keterangan:
∏ : Pendapatan
TR : Total revenue
TC : Total cost



4. Benefit Cost (B/C) Ratio
B/C rasio adalah perbandingan antara benefit kotor

(Bt) dari tahun – tahun yang bersangkutan yang dipresent
value dan biaya kotor Ct dari tahun – tahun yang
bersangkutan yang dipresent value. Menurut Jamal (2010),
menyatakan bahwa Net B/C Ratio ini dapat dihitung dengan
menggunakan rumus:

Net B/C =

Keterangan :
Bt = Benefit (Penerimaan Total) pada tahun ke t
Ct = Cost (Biaya Total) padatahun t
n = Umur ekonomis dari usaha ternak
t = Tahun terjadinya arus masuk dan keluar
I = Tingkat bunga yang berlaku atau dibebankan

Kriteria ini memberikan pedoman bahwa usaha
yang dipilih diterima dengan keputusan jika nilai B/C ratio
>1 usaha tersebut layak diteruskan begitu pula sebaliknya
bila nilai B/C ratio < 1 tidak layak dijalankan.

5. Break Even Point (BEP)

6. Analisis ROI

Analisa ROI (Reteurn Of Investment) dalam analisa
keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah
satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh/
komprehensif. Analisa Return On Investment (ROI) ini
sudah merupakan teknik analisa yang umum digunakan oleh
pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari
keseluruhan operasi perusahaan.



Return On Investment (ROI) itu sendiri adalah salah
satu bentuk dari ratio profitabilitas yang dimaksudkan untuk
dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan
keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang
digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan
keuntungan atau profitabilitas (Anonymous, 2012) . Rasio
ini dapat dihitung dengan rumus :

3.5. Batasan Istilah
1) Analisis finansial adalah suatu teknik penelitian terhadap

modal yang ditanamkan untuk memenuhi finansial usaha
penggemukan kambing peranakan boer (F1) dengan
memperhitungkan nilai waktu uang untuk mengetahui
kemampuan usaha tersebut dalam memperoleh benefit.

2) Benefit adalah manfaat yang diperoleh  dari usaha
penggemukan kambing boer (F1) dalam konteks analisa
finansia benefit difokuskan pada Direct Benefit berupa
penerimaan dari penjualan kambing.

3) Modal adalah segala aset yang dimiliki oleh peternak
yang diinvestasikan dalam usaha penggemukan kambing
peranakan boer (F1).

4) Modal tetap, adalah modal yang tidak habis digunakan
dalam satu periode produksi penggemukan kambing
peranakan boer (F1) yang dapat mengalami penyusutan
berdasarkan jenis dan waktu, misalnya tanah dan
bangunan.

5) Modal tidak tetap, adalah modal yang habis digunakan
dalam satu masa periode produksi penggemukan
kambing pernakan boer (F1), misalnya uang tunai dan
bakalan.



6) Biaya (cost) adalah seluruh biaya yang digunakan untuk
kelangsungan usaha penggemukan kambing pernakan
boer (F1).

7) Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang digunakan
untuk kelangsungan usaha penggemukan kambing
pernakan boer (F1).

8) Biaya variable (variable cost) adalah biaya yang
digunakan untuk kelangsungan usaha penggemukan
kambing pernakan boer (F1) yang besarnya tidak
dipengaruhi oleh output.

9) Penerimaan adalah semua nilai dari output yang
dihasilkan dalam menjalankan usaha. Dalam penelitian
ini meliputi nilai penjualan kambing hasil penggemukan.

10) Break even point (BEP) adalah suatu keadaan dimana
suatu usaha tidak untung maupun tidak rugi, dengan  kata
lain imbang.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Biaya Produksi

Biaya produksi adalah sejumlah biaya yang
dikeluarkan untuk keperluan perusahaan dalam bidang
produksi, yang dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya
tidak tetap (Anonymous, 2011). Menurut Jamal (2009), biaya
total adalah keseluruhan jumlah ongkos produksi yang
dikeluarkan. Ongkos produksi total didapatkan dari
menjumlahkan ongkos tetap total atau TFC dan ongkos
berubah total atau TVC. TFC adalah keseluruhan ongkos yang
dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat
berubah jumlahnya seiring dengan perubahan nilai investasi.
Penyusutan (depresiasi) adalah penurunan faktor-faktor
produksi tetap akibat penggunaannya dalam proses produksi.

Tabel 1. Biaya produksi penggemukan kambing peranakan
boer (F1) di CV. Agriranch tahun 2011 (Sumber : data primer
yang diolah)

No Uraian Periode (Rp)

biaya tetap I II III IV

1 pajak 240.000 240.000 240.000 240.000

2 sewa tanah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

3
penyusutan
kandang 80.000 80.000 80.000 80.000

4
penyusutan
alat 40.000 40.000 40.000 40.000

total biaya tetap 2.360.000 2.360.000 2.360.000 2.380.000
biaya tidak

tetap I II III IV

1 pakan 97.200.000 100.800.000 97.200.000 93.600.000

2 listrik 200.000 180.000 200.000 221.000



3
tenaga
kerja 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000

4 obat-obatan 60.000 60.000 60.000 60.000

5
pembelian
ternak 64.800.000 66.600.000 64.800.000 63.000.000

6 telephone 160.000 140.000 140.500 121.750

7 transportasi 220.000 205.000 200.000 205.000

8
biaya lain-
lain 500.000 500.000 500.000 500.000

total biaya tidak
tetap 167.940.000 173.285.000 167.900.500 162.507.750

total biaya
produksi 170.300.000 175.645.000 170.260.500 164.867.750

Biaya
produksi/ekor 567.666 585.483 567.535 549.559

Tabel 2. Persentase biaya produksi penggemukan kambing
peranakan boer (F1) di CV. Agriranch tahun 2011

No
Uraian besarnya pengeluaran

(Rp)
persentase

biaya tetap

1 pajak 960.000 0.14%

2 sewa tanah 8.000.000 1.17%

3 penyusutan kandang 320.000 0.04%

4 penyusutan alat 160.000 0.02%

total biaya tetap 9.440.000 1.38%

biaya tidak tetap

1 pakan 388.800.000 57.08%

2 listrik 801.000 0.11%

3 tenaga kerja 19.200.000 2.81%

4 obat-obatan 240.000 0.03%

5 pembelian ternak 375.750.000 38.05%



6 telephone 562.250 0.08%

7 transportasi 830.000 0.12%

8 biaya lain-lain 2.000.000 0.29%

total biaya tidak tetap 778.983.250 97.80%

total biaya produksi 796.443.250 100%

Biaya tetap penggemukan kambing peranakan boer
(F1) terdiri dari pajak, sewa tanah penyusutan kandang dan
penyusutan alat, sedangkan biaya tidak tetap meliputi pakan,
listrik, tenaga kerja, obat-obatan, pembelian ternak biaya
telephone, biaya transportasi serta biaya lain-lain.

Biaya lain-lain meliputi biaya uang keamanan, biaya
kebersihan lingkungan, biaya sumbangan kegiatan warga, dan
biaya amal.

Setiap periode terjadi perbedaan biaya
produksi.Peningkatan biaya produksi dari periode I ke periode
II yang paling menonjol dikarenakan naiknya biaya pakan dan
naiknya harga ternak per kilogramnya.

Periode II menuju periode III terjadi penurunan biaya
produksi secara signifikan, hal ini disebabkan oleh banyaknya
pakan terutama hijauan yang tersedia pada musim hujan yaitu
pada bulan oktober-desember, sedangkan harga ternak per
kilogramnya sama dengan periode II.

Biaya produksi pada periode IV juga terjadi
penurunan secara signifikan, hal ini dipengaruhi oleh turunnya
biaya pakan karena melimpahnya bahan pakan pada saat
musim penghujan bila dibandingkan dengan periode III.



4.2. Pemasaran

Kambing yang sudah memenuhi target bobot badan
dan waktu pemeliharaan dijual ke pemborong atau konsumen
langsung yang mendatangi perusahaan. Maka rantai
pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah rantai
pemasaran nol tingkatan dan rantai pemasaran dua tingkatan.
Berikut pernyataan dari Nurbaity (2004):

Tabel 3. Rantai pemasaran
Tingkatan Produksi Grosir Pemborong Pengecer Konsumen

nol tingkatan √ √

satu tingkatan √ √ √

dua tingkatan √ √ √ √

tiga tingkatan √ √ √ √ √

Pamasaran menurut Stanton yang dilansir oleh
Prasetyo (2003) menyatakan bahwa suatu sistem pemasaran

dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan,
menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan

dari barang-barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan
kepada pembeli yang ada maupun yang potensial. Keputusan

dalam pemasaran harus dibuat untuk menentukan produk,
pasar dan harga dari produksi. Kegiatan pemasaran tidak

bermula pada saat selesainya proses produksi atau produk itu
berakhir, tetapi pada waktu penjualan produk itu yang

dilakukan.



Tabel 4. Harga jual ternak
Periode Harga Jual/kg (Rp) Harga Jual/ekor

I 23.000 690.000

II 24.000 720.000

II 24.000 720.000

IV 24.500 735.000

Sumber : data primer yang diolah

Harga jual kambing peranakan boer (F1) di
perusahaan dihitung per kilogram bobot badan, masing-masing

periode harga jual ditentukan oleh beberapa aspek, misalnya
harga daging pada saat itu. Beberapa harga jual daging per
kilogramnya pada beberapa periode menurut sumber dari

perusahaan ialah pada peride I harga jual daging sebesar Rp
23.000,- per kilogramnya, sedangkan pada periode II terjadi
peningkatan sebesar Rp 1.000,- untuk per kilogram daging
sehingga pada periode II harga jual daging mencapai Rp

24.000,- per kilogram.

Periode III harga jual daging sebesar Rp 23.000 per
kilogram, hal ini karena terjadi penurunan harga daging pasar

pada saat itu, sedangkan pada perode IV harga daging per
kilogramnya naik menjadi Rp 24.500,- per kilogram daging,

sehingga dari periode III ke periode IV harga daging
mengalami kenaikan sebesar Rp 500,- untuk per kilogram

daging.

4.3. Penerimaan

Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan
oleh suatu proses produksi yang disebut pendapatan kotor
usaha tani atau nilai produksi (value of prodktion) yang
didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam
jangka waktu tertentu baik yang dijual maupun yang tidak
dijual (Boediono, 1982).



Tabel 5. Penerimaan perusahaan penggemukan kambing
peranakan boer (F1) tahun 2010/2011 (dalam rupiah)

Bulan Periode I Periode II periode III periode IV

April 207. 000.000 − − −

Agustus − 216.000.000 − −

Desember − − 216.000.000 −

April − − − 220.500.000

Sumber : data primer yang diolah

Penerimaan perusahaan penggemukan kambing
tergantung dari harga pasar dan jumlah terna yang dijual untuk
setiap periode. Total produksi untuk setiap periode mencapai
300 ekor ternak dan untuk masa penggemukan kurang lebih
sekitar 120 hari atau 4 bulanan.

Tabel 6 . Rincian Penerimaan perusahaan penggemukan
kambing peranakan boer (F1) tahun 2010/2011 (dalam rupiah)

Periode Harga Jual/kg
(Rp)

Bobot Ternak
(rata-rata)

Total (Rp)

I 23.000 30 207.000.000

II 24.000 30 216.000.000

II 24.000 30 216.000.000

IV 24.500 30 220.500.000

Sumber : data primer yang diolah

Pada periode I penerimaan kotor perusahaan mencapai
Rp 207.000.000 karena harga per ekor kambing sebesar Rp
690.000, sedangkan pada periode II terjadi peningkatan
sebesar Rp 30.000 untuk setiap ekornya, maka penerimaan
kotor yang dihasilkan perusahaan sebesar Rp 216.000.000
dengan harga kambing per ekornya mencapai Rp 720.000.



Periode III total penerimaan kotor perusahaan hampir
sama dengan periode II yaitu sebesar Rp 216.000.000 dengan
harga kambing per ekornya sekitar Rp 720.000, sedangkan
pada periode IV terjadi kenaikan harga daging yag mencapai
Rp 24.500 per kilogramnya, sehingga penerimaan kotor
perusahaan mencapai Rp 220.500.000.

4.4. Keuntungan

Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dan
besarnya biaya produksi atau pengeluaran (Jakfar. 2008).Besar
kecilnya keuntungan pada usaha penggemukan kambing
tergantung dari besarnya jumlah penerimaan dan besarnya
biaya operasional.Keuntungan ialah tujuan utama dalam
pembukaan usaha yang direncanakan.Semakin besar
keuntungan yang diterima, maka semakin layak pembukaan
usaha yang dikembangkan.

Tabel 7. Uraian analisis usaha penggemukan peranakan
kambing boer (F1) di CV. Agriranch tahun 2010/2011

Uraian
Jumlah

Periode I Periode II Periode III Periode IV

Biaya Total
(Rp)

170.300.000 175.645.000 170.260.500 164.867.750

Penerimaan
(Rp)

207.000.000 216.000.000 216.000.000 220.500.000

Keuntungan
(Rp)

36.700.000 40.355.000 45.739.500 55.632.250

Sumber : data primer yang diolah

Pada uraian analisi usaha (tabel 4) keuntungan pada
masing-masing periode selalu mengalami kenaikan, hal ini
bisa didefinisikan bahwa semakin lama perusahaan semakin
baik dalam mengontrol penekanan biaya produksi dan
pemaksimalan jumlah penerimaan.



Periode I keuntungan perusahaan sebesar Rp
36.700.000, hal ini berarti per harinya perusahaan bisa profit
sebesar Rp 305.833 selama masa penggemukan yang berkisar
120 hari atau 4 bulanan masa penggemukan.Pada periode II
keuntungan perusahaan sebesar Rp 40.355.000, berarti ada
peningkatan sebesar Rp 30.458 per harinya, jadi keuntungan
perhari mencapai Rp 336.291.

Periode III keuntungan bersih perushaan perhari
sebesar Rp 381.162 maka selama kurang lebih 120 hari
menjadi Rp 45.739.500, hal ini berarti terjadi peningkatan
profitabilitas harian dibanding periode II yang hanya mendapat
keuntungan sebesar Rp 336.291 per hari.Puncak produksi yang
dialami perusahaan terjadi pada periode IV, dimana
profitabilitas produksi mencapai Rp 463.602 perhari, sehingga
keuntungan bersih perusahaan mencapai Rp 55.632.250.

4.5.Benefits Cost (B/C) Ratio

Analisis B/C Rasio merupakan analisi yang digunakan
untuk mengetahui besaran kuntungan atau kerugian serta
kelayakan suatu proyek. Dalam perhitungannya, analisis ini
memperhitungkan biaya serta manfaat yang akan diperoleh
dari pelaksanaan suatu usaha (Yustiarini, 2009).

Analisis B/C Rasiosering digunakan untuk
memutuskan apakah suatu proyek atau usaha mampu
memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Analisis cost benefitini dijadikan
suatu alat dalam proses pengambilan keputusan guna
mengevaluasi kelayakan suatu proyek atau usaha yang akan
dilaksanakan, sehingga apabila memberikan kontribusi
negative lebih besar dari pada kontribusi positif terhadap
kesejahteraan, maka hendaknya kelanjutan proyek atau saha
tersebut dapat dipertimbangkan kembali untuk dicarikan
alternatif lain atau bahkan dihapus atau ditolak (Rusdiana,
2008).



Tabel 8. Analisis benefits cost (B/C) ratio pada penggemukan
peranakan kambing boer (F1) di CV. Agriranch tahun
2010/2011

Periode B/C Ratio
I 1,215
II 1,229
III 1,268
IV 1,337

Sumber : data primer yang diolah

Pada tabel 5 di atas, telah diketahui bahwa kenaikan
nilai cost benefit perusahaan bisa berdampak baik untuk
kelancaran produksi. Pada periode I nilai B/C ratio didapat
sebesar 1,215 itu artinya setiap pengeluaran Rp 1.000.000
untuk modal produksi akan menghasilkan keuntungan sebesar
Rp 1.215.000.

Pada periode II terjadi kenaikan nilai B/C ratio
menjadi 1,229 lalu pada periode III menjadi 1,268 sedangkan
pada periode IV terjadi puncak produksi yang mencapai 1,337
yang berarti setiap mengeluarkan Rp 1.000.000 untuk modal
mampu menghasilkan keuntungan sebesar Rp 1.337.000.

Usaha penggemukan kambing boer (F1) dikatakan
layak dikembangkan, hal ini bisa diketahui dengan pendekatan
analisa B/C rasio yang lebih dari 1, sesuai dengan pendapat
Wahab (2011) yang menyatakan bahwa suatu usaha akan
layak untuk dikembangkan apabila nilai B/C rasio lebih dari 1
(>).

4.6. Break Even Point (BEP)

Perhitungan BEP bertujuan untuk mengetahui titik
impas dari suatu usaha atau untuk mengetahui berapa volume
penjualan yang harus dacapai agar perusahaan tidak menderita
kerugian (Yulida, 2008).



Tabel 9. Analisa Break Event Point pada penggemukan
peranakan kambing boer (F1) di CV. Agriranch tahun
2010/2011

Uraian Periode I Periode II Periode III Periode IV
BEP Hasil
(ekor)

247 244 237 225

BEP Harga
(Rp)

567.666 585.483 567.535 549.559

Sumber : data primer yang diolah

Harga jual produk oleh peternakan penggemukan
kambing pada periode I sebesar Rp 690.000/ekor, periode II
sebesar Rp 720.000/ekor, periode III sebesar Rp 720.000/ekor,
dan pada periode IV sebesar Rp 735.000/ekor. BEP harga
dihitung dari produksi selama satu periode sebanyak 300 ekor
ternak.

BEP hasil  pada periode I,II,III dan IV masing-masing
246,811, 243,951, 236,472 dan 224,309. Artinya, pada periode
I jumlah ternak minimal yang harus terjual ialah 286,23 ekor,
hal ini karena untuk menghindari perusahaan mengalami
resiko kerugian, namun jika perusahaan tidak menjual sampai
246,811 ekor maka perusahaan tersebut akan mengalami
defisit profitabilitas yang diharapkan.

BEP harga pada periode I, II, III dan IV masing-
masing Rp 567.666, Rp 585.483, Rp 567.535 dan Rp 549.559.
Artinya, pada periode I harga satu ekor terak minimal Rp
567.666, dan jika perusahaan menjual satu ekor ternak kurang
dari harga tersebut maka perusahaan akan mengalami
kerugian. Kenyataan di lapangan, pada periode I perusahaan
menjual satu ekor ternak seharga Rp 690.000 yang artinya
perusahaan mengalami keuntungan untuk penjualan ternak per
ekornya sebesar Rp 122.334.



4.7. Return Of Investment (ROI)

Analisis Return Of Investment atau rasio
pengembalian atas investasi merupakan rasio perbandingan
antara laba setelah pajak dengan total aktiva yang dimiliki oleh
perusahaan (Anggraeni, 2012). Analisis ROI juga
menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari
aktiva yang dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, akan
dapat diketahui apakah perusahaan efesien dalam
memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional
perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik
atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan afektifitas
manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh
pendapatan.

Tabel 10. Nilai ROI pada penggemukan peranakan kambing
boer (F1) di CV. Agriranch tahun 2010/2011

Uraian
Periode

I II III IV
Laba (Rp) 36.700.000 40.355.000 45.739.500 55.632.250
Total Aset
(Rp)

170.300.000 175.645.000 170.260.000 164.867.750

Nilai ROI 21,55% 22,97% 26,86% 33,74%
Sumber : data primer yang diolah

Nilai ROI dari data primer yang diolah secara
berurutan dari periode I, II, III dan periode IV ialah 21,55%,
22,97%, 26,86%, 33,74%, semakin tinggi nilai ROI maka
semakin baik nilai investasi suatu perusahaan (Dodo, 2007)
sedangkan nilai ROI di atas selalu ada peningkatan pada setiap
periodenya.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Analisis finansial penggemukan kambing peranakan
boer (F1) terhadap kondisi keuangan peternakan CV.
Agriranch untuk sektor bagian usaha  penggemukan kambing
peranakan boer (F1)  dinyatakan layak sebagai agribisnis
jangka panjang, hal ini karena tingkat profitabilitasnya naik
untuk setiap periodenya. Beberapa analisis kelayakan yang
telah diuji antara lain analisis Cost Ration (B/C Ration),
analisis Break Event Point (BEP) dan analisis Return Of
Investment (ROI).

Analisis B/C Rasio pada periode I sebesar 1,215,
perode II sebesar 1,229, periode III sebesar 1,268 dan pada
periode IV mencapai 1,337. Analisis BEP terhadap harga pada
periode I sebesar Rp 567.666, periode II sebesar Rp 585.483,
periode III sebesar Rp 567.535 sedangkan pada periode IV
BEP harga mencapai Rp 549.559. Analisis BEP terhadap
produk pada periode I sebesar 247 ekor, periode II sebesar 244
ekor, periode III sebesar 237 ekor, sedangkan pada periode IV
sebesar 225. Analisis ROI menunjukkan kenaikan beruntun
pada peroide I sebesar 21,55%, periode II sebesar 22,97%,
periode III sebesar 26,86% sedangkan pada periode IV
mencapai 33,74%.

5.2. Saran

Perusahaan hendaknya mengefesienkan biaya
produksi guna meningkatkan nilai profitabilitas agribisnis,
salah satu cara yang digunakan adalah memiliki pejantan
kambing boer untuk dikawinkan dengan indukan kambing
lokal. Efesiensi biaya produksi akan meningkatkan nilai B/C
Rasio, meningkatkan BEP produk dan menurunkan BEP
harga, serta meningkatkan nilai ROI.
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Lokasi Peternakan CV. Agriranch
Karangploso Malang



Lampiran 2. Denah Area  Peternakan CV. Agriranch
Karangploso Malang

Keterangan :

1. Kandang anjing 13. Kandang domba
2. Kantor 14. Kandang domba
3. Tempat makan (kantin) 15. Ladang hijauan
4. Tempat cooper 16. Ladang hijauan
5. Kandang kambing 17. Kandang domba
6. Mes karyawan 18. Kandang domba
7. Kandang domba 19. Kandang domba
8. Kandang domba 20. Kandang domba
9. Kandang domba 21. Ladang hijauan
10. Kandang karantina 22. Kantor koordinator gudang
11. Kandang domba 23. Gudang



12. Kandang domba 24. Ladang hijauan
Lampiran 3.  Gambar Kandang Besar Peternakan CV.

Agriranch Karang ploso Malang (Tampak
Samping dan Atas)



Lampiran 4.  Gambar Kandang Kecil Peternakan
CV. Agriranch Karangploso Malan (Tampak
Samping dan Atas)



Lampiran 5.   Gambar Kandang Besar Peternakan CV.
Agriranch Karangploso Malang (Tampak
Depan)



Lampiran 6.   Gambar Kandang Tampak Dalam
Peternakan CV. Agriranch Karangploso
Malang



Lampiran 7. Data Recording Kandang 1812

Tgl Estimasi
03-

Nop-11
10-

Nop-11
17-

Nop-11
24-

Nop-11
01-

Dec-11
08-

Des-11
BB Total 407,3 425,2 443 460,9 478,7 496,6

BB Rata2 24 25 26,1 27,1 28,2 29,2
Pemberian
CT

1812 1812 1812 1812 1812 1812

Tipe G G G G G G

CT (Kg) 13,7 14 14,4 14,7 15,1 15,4

MKK (Kg) 4,4 4,6 4,7 4,8 4,9 5

CF 18,1 18,6 19,1 19,5 19,9 20,4

Kdg # 1812

Masuk
Kode 206

Tgl Masuk 23-Sep-11

Jmlh Ekor 17

BB Total 322,5

BB Rata2 19,0

Timbang
Ulang tahap I

Tgl Timbang 8-Okt-11

Jmlh Ekor 17

BB Total 341,0

BB Rata2 20,1



Lampiran 8.  Penyusutan kandang (dalam rupiah)

Jenis kandang

Harga Awal 30.000.000

Harga Akhir 24.000.000

Daya Tahan (Tahun) 25

Penyusutan Per Bulan 20.000

Penyusutan Per Periode 80.000

Lampiran 9. Penyusutan peralatan kandang
(dalam rupiah)

No. Peralatan Jumlah
Penyusutan/

Tahun
Penyusutan/Periode

1
Gerobak
sorong

2 16.000 4.000

2 Sekop 2 2.000 500

3
Sapu
ijuk

2 2.000 500

4 Sapu lidi 4 4.000 1.000

5
Mesin
cooper

1 100.000 25.000

6
Lampu
bohlam

12 20.000 5000

7 Sabit 1 4.000 1.000

8
Selang
air

1 12.000 3.000

Jumlah 160.000 40.000



Lampiran 10. Analisis Benefits Cost (B/C) Ratio pada
Penggemukan Peranakan Kambing Boer
(F1) di CV. Agriranch Tahun 2010/2011

Periode B/C Ratio

I 1,215

II 1,229

III 1,268

IV 1,337
Sumber : data primer yang diolah

Periode I Periode II

=  1,215 = 1,229

Periode III Periode IV

= 1,268 = 1,337

Lampiran 11. Analisis Break Event Point pada
Penggemukan Peranakan Kambing
Boer (F1) di CV. Agriranch Tahun
2010/2011

Uraian Periode I Periode II
Periode

III
Periode IV

BEP Hasil (ekor) 246,951 243,951 236,472 224,309

BEP Harga (Rp) 567.666 585.483 567.535 549.559



Sumber : data primer yang diolah

BEP Hasil

Periode I Periode II

= 246,811 = 243,951

Periode III Periode IV

= 236,472 = 224,309

BEP Harga

Periode I Periode II

= Rp 567.666 =Rp 585.483

Periode III Periode IV

=Rp 567.535 = Rp 549.559



Lampiran 12. Nilai ROI pada Penggemukan Peranakan
Kambing Boer (F1) di CV. Agriranch
Tahun 2010/2011

Uraian
Periode

I II III IV

input (Rp) 207.000.000 216.000.000 216.000.000 220.500.000

total aset (Rp) 170.300.000 175.645.000 170.260.000 164.867.750

nilai ROI 21,55% 22,97% 26,86% 33,74%

Sumber : data primer yang diolah

Periode I Periode II

= x 100% = x 100%

= 21,55% = 22,97%

Periode III Periode IV

= x 100% = x 100%

= 26,86% = 33,74%

Lampiran 13. Biaya Pakan

Periode I

Biaya total pakan : Rp 97.200.000

Biaya pakan per ekor dalam 1 periode  =

= Rp 324.000



Jadi, biaya pakan untuk 1 ekor ternak selama 1 periode adalah
Rp 324.000

Biaya pakan per ekor dalam 1 bulan =

= Rp 81.000
Jadi, biaya pakan untuk 1 ekor ternak selama 1 bulan adalah
Rp 81.000

Biaya pakan per ekor dalam 1 hari =

= Rp 2.700
Jadi, biaya pakan untuk 1ekor ternak selama 1 hari sebesar Rp
2.700
A. Konsentrat

@ Rp 2.400/hari/ekor  x  120 hari  x  300 ekor =
Rp 86.400.000

B. Hijauan
@ 300/hari/ekor  x  120 hari  x  300 ekor =
Rp 10.800.000

Periode II

Biaya total pakan = @ Rp 2.800/hari/ekor  x  120 hari  x
300 ekor

= Rp 100.800.000
A. Konsentrat

@ Rp 2.500/hari/ekor  x  120 hari  x 300 ekor =
Rp 90.000.000

B. Hijauan
@ Rp 300/hari/ekor  x 120 hari  x  300 ekor =
Rp 10.800.000

Periode III



Biaya total pakan = @ Rp 2.700/hari/ekor  x  120 hari  x
300 ekor

= Rp 97.200.000

A. Konsentrat
@ Rp 2.400/ekor/hari x  120 hari  x  300 ekor =
Rp 86.400.000

B. Hijauan
@ Rp 300/ekor/hari  x  120 hari  x 300 ekor =
Rp 10.800.000

Periode IV

Biaya total pakan = @ Rp 2.700/hari/ekor  x  120 hari  x
300 ekor

= Rp 93.600.000
A. Konsentrat

@ Rp 2.400/ekor/hari  x  120 hari  x  300 ekor =
Rp 86.400.000

B. Hijauan
@ Rp 200/ekor/hari  x  120 hari  x 300 ekor =
Rp 7.200.000

Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian

Bubuk kopra untuk
campuran konsentrat

Jagung untuk
campuran konsentrat



Model kandang

Padang hijauan
rumput gajah

Pemberian vaksin
dan vitamin c



Pencacahan
rumput gajah

Bakalan
kambing
penggemukan

Area
peternakan



Tempat hijauan
setelah
dicowper

Pemberian
pakan kambing
(dari samping)

Pemberian
pakan kambing
(dari depan)


