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            BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ternak kambing khususnya kambing Peranakan Etawa 

(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. Dodo, (2007) menyatakan bahwa kambing perah 

merupakan komoditas baru di Indonesia yang kemungkinan 

memiliki prospek pengembangan yang baik. Walaupun belum 

terbukti secara Ilmiah, anggapan yang berkembang di 

masyarakat adalah bahwa susu kambing dapat menyembuhkan 

berbagai penyakit pernafasan, seperti asma dan tbc. Permintaan 

cenderung semakin meningkat dan harga yang masih cukup 

tinggi. Kambing perah dapat berperan ganda sebagai peghasil 

susu dan daging. Kebutuhan investasi, usaha kambing pernah 

memerlukan investasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan 

sapi perah dan disamping ini relatif lebih mudah dalam 

manajemen. 

Pembangunan sub sektor peternakan sangat penting 

untuk memenuhi permintaan masyarakat akan hasil ternak 

khususnya daging. Pengembangan ternak kambing melalui 

berbagai kegiatan yang selama ini diupayakan tidak lain 

dimaksudkan untuk meningkatkan populasi ternak dalam 

negeri. Peternakan kambing untuk menjaga keseimbangan stok 

ternak nasional atau lokal. Namun demikian upaya yang telah 

dirintis tersebut belum sepenuhnya berjalan seperti apa yang 
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diharapkan. Kegiatan pengembangan ternak di beberapa 

wilayah bibit potensial, secara umum telah berdampak positif 

terhadap pengembangan populasi ternak yang dikembangkan. 

Perkembangan populasi kambing di Indonesia dalam kurun 

waktu lima tahun ( 2009-2013) menunjukan peningkatan yaitu 

pada tahun 2009 sebesar 15.815.317 ekor yang meningkat pada 

tahun 2013 sebesar 18.576.192 ekor. Provinsi Jawa Timur juga 

terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2009 sebesar 2.779.542 

ekor yang meningkat pada tahun 2013 sebesar 2.951.463 ekor 

2013). Perkembangan populasi kambing di Indonesia adalah 

salah satu komoditas ternak dengan permintaan tinggi, di sisi 

lain diiringi pasokan yang cukup, tidak ada impor seperti 

halnya daging sapi, susu, ataupun bahan baku pakan ternak 

lainnya (Ditjennak, 2013).  

Mulyono dan Sarwono (2007) menyatakan bahwa nilai 

ekonomi, sosial dan budaya yang diberikan peternakan 

kambing sangat nyata yaitu dapat menyumbangkan 14–25% 

dari total pandapatan keluarga petani. Kambing berperan 

sebagai ternak potong dalam upacara agama atau adat 

merupakan  sumbangan terhadap ketahanan budaya bangsa dan 

status sosial peternak. Kambing memiliki potensi untuk 

agribisnis belum banyak dilirik orang karena belum 

memperhatikan peluang pasar. Sistem penjualan ternak masih 

didasarkan atas kebutuhan uang tunai, sehingga pengelolaan 

ternak yang dilakukan tidak menjamin kontinuitas pendapatan 

dan sulit meramalkan ketersediaan ternak sebagai barang 

dagangan. Skala agribisnis peluang meningkatkan potensi 

ternak kambing masih cukup besar. Kambing cukup potensial 

dikembangkan sebagai ternak pedaging  karena calving interval 

(jarak beranak) pendek. Anak kambing pada umur 1-2 tahun 
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sudah bisa dipotong untuk dikonsumsi dagingnya. Pengelolaan 

ternak dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang 

diharapkan maka pakan ternak, kandang, perkembangbiakan, 

kesehatan, ketersediaan bibit, kondisi lingkungan setempat, dan 

permintaan pasar perlu diperhatikan. 

Potensi ekonomi ternak kambing memiliki potensi 

ekonomi yang baik, antara lain : 

a. Mempunyai badan yang relatif kecil dan pertumbuhan yang 

cepat sehingga tingkat reproduksi dan produksi lebih tinggi 

b. Modal usaha (uang) cepat berputar karena pemasarannya 

mudah 

c. Ternak kambing tidak memerlukan lahan yang luas, apalagi 

dapat dilakukan kemitraan dengan pihak pengadaan pakan 

hijauan 

d. Ternak kambing suka bergerombol, sehingga dalam hal 

tenaga kerja, sistem  pengembalaan akan lebih efisien 

e. Proses perkembangbiakan dapat diatur (terpola) karena 

betina/induk dapat  dilakukan penjadwalan birahi/estrus 

f. Skala usaha pembibitan kambing yang dianjurkan adalah 8-

12 ekor induk dengan harapan setiap kali melahirkan akan 

diperoleh anak sapih sekitar 12 -18 ekor (Mulyono, 1998). 

Perkembangan populasi kambing di Kabupaten 

Nganjuk  pada tahun 2011-2012 mengalami peningkatan yaitu 

pada tahun 2011 sebesar 118.393 ekor dan meningkat pada 

tahun 2012 sebesar 119.288 ekor. Potensi untuk sentra 

peternakan kambing dapat dikembangkan. Kabupaten Nganjuk 

adalah salah satu sentra peternakan kambing Peranakan 

Ettawah yang ada di Jawa Timur, diantaranya adalah UD. 

Panen Raya Farm milik Ibu Warsi yang terletak di Desa Giri 

Rejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Tempat terletak di 
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pinggiran kota dekat dengan aliran sungai sehingga 

memudahkan pekerja untuk mengurus ternak karena 

tersedianya sumber air yang terus menerus. Peternakan juga 

dekat dengan jalan raya sehingga mempermudah dalam 

memasarkan dan akses ke peternakan. 

Sumber usaha utama yang ada UD. Panen Raya Farm 

adalah penjualan kambing peranakan Ettawah. Jumlah 

kepemilikan ternak dari ibu Warsi adalah 70 ekor, selain 

peternakan kambing Peranakan Ettawah yang diusahakan, ibu 

Warsi juga mempunyai usaha jual beli pakan dan obat ternak. 

Modal yang dimiliki oleh UD. Panen Raya Farm sendiri 

merupakan modal pribadi dari ibu Warsi. Kendala yang 

dihadapi adalah pemasaran kambing peranakan Ettawah. 

Penawaran penjualan kambing peranakan Ettawah yang 

diberikan dapat optimal yaitu dengan langsung memasang 

harga tertentu pada ternak sesuai umur kambing peranakan 

ettawah.  

UD. Panen Raya Farm menarik untuk diteliti 

khususnya tentang analisa ekonomi usaha yang terdiri dari 

biaya produksi, penerimaan, pendapatan, rentabilitas dan R/C 

Ratio  karena dengan mengetahui perhitungan ekonomi suatu 

usaha yang terdiri dari biaya produksi, penerimaan, 

pendapatan, rentabilitas dan R/C Ratio karena dengan 

mengetahui perhitungan suatu usaha maka dapat dilihat 

efisiensi dari suatu usaha peternakan, sehingga peneliti 

mengangkat judul Analisis Finansial Usaha Peternakan 

Kambing Peranakan Ettawah (PE) (Studi Kasus pada “ UD. 

Panen Raya Farm” Di Kabupaten Nganjuk). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah: 

1. Bagaimana usaha peternakan kambing Peranakan 

Ettawah di UD. Panen Raya Farm yang meliputi 

struktur modal, biaya produksi, penerimaan dan 

keuntungan. 

2. Bagaimana R/C Ratio dan Rentabilitas di peternakan 

kambing Peranakan Ettawah UD. Panen Raya Farm. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian adalah 

1. Untuk mengetahui analisis finansial usaha peternakan 

kambing Peranakan Ettawah di UD. Panen Raya Farm 

yang meliputi struktur modal, biaya produksi, 

penerimaan dan keuntungan. 

2. Untuk mengetahui, R/C Ratio dan Rentabilitas di 

peternakan kambing Peranakan Ettawah UD. Panen 

Raya Farm. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan harapan pada akhirnya 

memberikan beberapa kegunaan diantaranya: 

1. Sebagai bahan evaluasi bagi peternakan kambing 

Peranakan Ettawah UD. Panen Raya Farm untuk 

meningkatkan efisiensi dan pembangunan peternakan 

kambing Peranakan Ettawah. 
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2. Sebagai bahan informasi kepada para investor untuk 

menanam modal di peternakan kambing Peranakan 

Ettawah UD. Panen Raya Farm. 

3. Untuk mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin 

mengetahui kegiatan agribisnis kambing Peranakan 

Ettawah atau ingin menggeluti agribisnis kambing 

Peranakan Ettawah. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Peternakan kambing Peranakan Ettawah membutuhkan 

modal yang terdiri dari kandang, peralatan, ternak dan lahan 

sedangkan modal tidak tetap terdiri dari pakan, tenaga kerja, 

listrik, telepon, obat-obatan dan lain-lain. Pengelolaan usaha 

peternakan kambing Peranakan Ettawah dalam menjalankan 

usahanya memperoleh penerimaan yang berasal dari penjualan 

kambing Peranakan Ettawah dan biaya produksi yang 

dikeluarkan terdiri dari biaya tetap dan tidak tetap. 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah 

meski tidak berubah meski produk yang dihasilkan berubah. 

Biaya tetap terdiri dari penyusutan alat dan penyusutan 

kandang. Biaya tidak tetap yang dikeluarkan adalah biaya 

pakan, gaji karyawan, obat-obatan, listrik, telepon dan lain-

lain. Penerimaan dan biaya produksi sangat mempengaruhi 

pendapatan peternakan kambing Peranakan Ettawah. 

Penerimaan adalah jumlah yang diperoleh dari seluruh hasil 

penjualan produk, penerimaan diperoleh dengan cara 

mengalikan seluruh hasil penjualan produk dengan harga 

produk. Pendapatan yang diperoleh peternak kemudian dilihat 

efisiensinya, yaitu dengan menghitung R/C Ratio dan 

Rentabilitas.  
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R/C Ratio adalah suatu teknik analisa untuk mengukur 

biaya dari suatu produksi. R/C Ratio salah satu ukuran efisiensi 

suatu usaha dapat dilihat dari rasio perbandingan antara 

penerimaan penjualan dengan biaya- biaya yang dikeluarkan 

selama proses produksi. Rentabilitas yaitu perbandingan laba 

yang diperoleh dengan modal usaha. Rentabilitas ada dua yaitu 

rentabilitas ekonomi dan rentabilitas usaha. Rentabilitas 

ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan  modal 

sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase 

dan rentabilitas usaha yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan skala usaha untuk menghasilkan pendapatan  guna 

memperoleh gambaran yang jelas, maka alur kerangka pikir 

tersebut dapat disampaikan secara skematis pada gambar 1. 

 

   


