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RINGKASAN 

 

Ternak kambing khususnya kambing Peranakan 

Ettawah (PE), merupakan salah satu sumber daya penghasil 

bahan makanan berupa daging dan susu yang memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi, dan penting artinya bagi masyarakat. 

Peternakan kambing memiliki peluang yang cukup besar 

dengan semakin sadarnya masyarakat akan kebutuhan gizi 

yang perlu segera dipenuhi. Kambing Peranakan ettawah 

merupakan komoditas baru di Indonesia yang kemungkinan 

memiliki prospek pengembangan yang baik. 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan 16 Februari – 17 

Maret 2014 di peternakan kambing Peranakan Ettawah (PE) 

UD. Panen Raya Farm milik ibu Warsi yang berada di 

Kabupaten Nganjuk. Penepatan lokasi dilakukan dengan 

purposive methode. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

usaha di UD. Panen Raya Farm yang meliputi struktur modal, 

biaya produksi, penerimaan, keuntungan, serta untuk 
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meakukan analisis ekonomi usaha peternakan kambing 

Peranakan Ettawah (PE) ditinjau dari analisis ekonomi ( R/C 

Ratio dan Rentabilitas). Hasil penelitian diharapkan dapat 

dipakai sebagai informasi tentang analisis usaha peternakan 

kambing Peranakan Ettawah (PE).    

Materi penelitian adalah peternakan kambing 

Peranakan Ettawah (PE) UD. Panen Raya Farm milik ibu 

Warsi yang berada di Kabupaten Nganjuk. Metode penelitian 

yang digunakan pada pelaksanaan penelitian adalah survey dan 

pengamatan terhadap populasi ternak kambing Peranakan 

Ettawah (PE). Data yang diambil adalah data primer. 

Pengambilan data primer dilakukan dengan pengamatan secara 

langsung yang meliputi: jumlah ternak, biaya operasional 

peternakan, hasil produksi ternak dan penerimaan. Data yang 

diperoleh dianalisis secara deskritif yaitu dengan menggunakan 

tabel-tabel dari angka-angka yang tersedia, kemudian 

melakukan uraian dengan menggunakan rumus-rumus ekonomi 

yang sesuai dengan tujuan penelitian.  

Hasil dari penelitian adalah usaha peternakan kambing 

Peranakan Ettawah (PE) UD. Panen Raya Farm adalah 

perusahaan peternakan yang bergerak dalam bidang pembibitan 

dan penjualan kambing Peranakan Ettawah (PE) memiliki 

modal sendiri Rp. 355.925.960,- atau Rp. 49.829.634,- 

/UT/tahun, biaya produksi pada peternakan kambing Peranakan 

Ettawah didapatkan Rp. 176.705.960,- pertahun atau Rp. 

24.738.834,- /UT/tahun, penerimaan pertahun Rp. 

199.750.000,- dan laba bersih yang didapat UD. Panen Raya 

Farm yaitu Rp 23.044.040,- pertahun atau Rp3.226.166 
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/UT/tahun. Usaha peternakan kambing Peranakan Ettawah 

layak untuk dikembangkan dilihat dari R/C Ratio UD. Panen 

Raya Farm adalah 1,1  R/C pada peternakan kambing 

Peranakan Ettawah didapatkan >1 dan nilai rentabilitas adalah 

6% pertahunnya, jadi manajemen  usaha peternakan kambing 

Peranakan Ettawah UD. Panen Raya Farm dalam katagori 

buruk  karena diantara 1-25 %. Saran perlu diadakan 

pengolahan limbah supaya dapat menjadi sumber pendapatan 

lain selain dari penjualan kambing Peranakan Ettawah (PE). 

Perlu melengkapi catatan (recording) agar memudahkan dalam 

pengawasan ternak. Penjualan kambing Peranakan Ettawah 

(PE) sebaiknya dilakukan dengan metode bobot badan tidak 

dengan metode perkiraan. Penggunaan bobot badan membuat 

pendapatan peternak lebih tinggi jika dibanding dengan metode 

perkiraan bobot badan. 

 

 

 

 

 

 


