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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Profil Usaha UD. Panen Raya Farm 

UD. Panen Raya Farm adalah perusahaan peternakan 

yang bergerak dalam bidang pembibitan dan penjualan bibit 

kambing peranakan ettawah yang berada di kabupaten 

Nganjuk, Jawa Timur. Perusahaan berdiri pada tanggal 5 

Januari 2009, pemilik dari perusahaan adalah ibu Warsi. UD. 

Panen Raya Farm terletak di Desa Giri Rejo, Kecamatan Bagor 

lokasi penduduknya kebanyakan bermata pencaharian sebagai 

petani dan peternak meskipun dalam kepemilikan ternaknya 

sendiri hanya skala kecil. Melihat peluang tersebut pemilik 

membuka usaha di bidang peternakan khususnya pembimbitan 

dan penjualan. Peternakan kambing Peranakan Ettawah tidak 

membutuhkan modal terlalu tinggi adalah salah satu alasan dari 

ibu Warsi untuk mendirikan atau bergerak di bidang 

peternakan kambing Peranakan Ettawah, selain itu potensi 

yang ada di Nganjuk yaitu lahan yang masih luas untuk dibuat 

kandang, selain itu tenaga kerja yang ada di Nganjuk cukup 

banyak.  

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 
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merupakan modal pribadi. Kendala yang dihadapi adalah 

pemasaran kambing peranakan Ettawah. Pengepul biasanya 

menawar dengan harga yang tidak sesuai, hal ini disebabkan 

karena pengepul mengangap harga kambing peranakan ettawah 

sama dengan kambing lokal. penawaran yang diberikan dapat 

optimal yaitu langsung memasang harga tertentu pada ternak 

sesuai umur kambing peranakan ettawah.  

Kendala lain yang dihadapi saat ini sendiri adalah 

penanganan limbah, penanganan yang dilakukan untuk limbah 

sendiri dilakukan dengan mengumpulkan feses dari kambing 

peranakan ettawah dan dibuat kompos. Untuk kedepannya 

sendiri pemilik berencana untuk menambah jumlah populasi 

ternak yang dipeliharanya dan kandang, hal tersebut terkait 

juga dengan modal yang dimiliki yang belum mencukupi untuk 

menambah jumlah populasi ternak yang ada, selain itu UD. 

Panen Raya Farm ingin membangun pengolahan limbah 

supaya bisa mengoptimalkan pendapatan mereka dalam 

penjualan kompos. 

 

4.2. Komposisi Ternak Kambing PE 

  Komposisi ternak kambing PE erat kaitannya dengan 

usaha yang dilakukan oleh UD. Panen Raya Farm dalam 

melakukan kegiatan usahanya, semakin banyak kambing PE 

yang dipelihara maka semakin banyak pula biaya produksi 

yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.   
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Tabel 2. Komposisi Ternak di UD. Panen Raya Farm 

Sumber: data primer diolah (2014) 

 

Jumlah komposisi  kambing PE yang dipelihara di UD. 

Panen Raya Farm dapat dilihat pada lampiran 6. Tabel 2 dapat 

diketahui bahwa jumlah komposisi kambing Peranakan 

Ettawah yang banyak dipelihara di perusahaan tersebut adalah 

kambing Peranakan Ettawah betina, kambing Peranakan 

Ettawah dara pejantan, kambing Peranakan Ettawah dara betina 

kambing Peranakan Ettawah dara pejantan, anak betina dan 

pejantan. Komposisi kambing Peranakan Ettawah yang 

dipelihara terbagi atas komposisi ternak awal dan komposisi 

ternak akhir. Komposisi ternak awal adalah jumlah ternak 

kambing Peranakan Ettawah sebelum di jual, jumlah komposisi 

ternak awal 70 ekor atau 7,665 /UT pada komposisi ternak 

awal jumlah terbesar adalah kambing Peranakan Ettawah 

betina sebesar 66 % dan komposisi ternak akhir adalah jumlah 

komposisi ternak kambing Peranakan Ettawah awal dikurangi 

jumlah kambing Peranakan Ettawah yang terjual, pada 
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komposisi ternak akhir jumlah terbesar adalah kambing 

Peranakan Ettawah betina sebesar 76 %. Masa produktif 

kambing PE jantan dapat mencapai umur 8 tahun (Sarwono, 

2007). Kambing PE jantan siap dikawinkan pada usia 6 – 8 

bulan, saat itu kambing jantan telah mampu mengawini 

kambing betina, namun untuk kambing PE baru menjadi 

pejantan yang baik jika usianya telah mencapai antara 10 – 18 

bulan (Sarwono, 2007). 

 

4.3. Profil Pakan Di UD Panen Raya Farm 

Pakan hijauan yang diberikan di UD. Panen Raya Farm 

adalah jenis hijauan berupa rumput gajah. Cara pemberian 

pakan hijauan di UD. Panen Raya Farm diberikan sesudah 

pemberian pakan tambahan atau pakan konsentrat. Biaya pakan 

kambing Peranakan Ettawah di UD. Panen Raya Farm dapat di 

lihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Jumlah dan komposisi pakan kambing Peranakan 

Ettawah di UD. Panen Raya Farm. 

 

Pakan Kambing PE Volume 

Rumput gajah (kg/hari) 30 

Tumpi (kg/hari) 6 

Kangkung kering (kg/hari) 8 

Dedak (kg/hari) 10 

Ampas tahu (kg/hari) 8 

Sumber: data primer diolah (2014) 
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Kambing PE diberikan pakan daun-daunan sebagai 

pakan dasar dan pakan tambahan (konsentrat). Pakan tambahan 

dapat disusun dari (bungkil kalapa, bungkil kedelai), dedak, 

tepung ikan ditambah mineral dan vitamin. Pakan dasar 

umumnya adalah rumput kayangan, daun lamtoro, gamal, daun 

nangka, dsb. Pemberian Hijauan diberikan mencapai 3 % berat 

badan (dasar bahan kering) atau 10 - 15 % berat badan (dasar 

bahan segar). Pemberian pakan selain campuran hijauan, pakan 

tambahan diberikan saat bunting tua dan baru melahirkan, 

sekitar 1,5 % berat badan dengan kandungan protein 16% 

(Kuswandi dan Thalib. 2005). UD. Panen Raya Farm biaya 

yang harus dibayarkan dari per kg hijauan sebesar Rp. 300 per 

kg, hijauan yang digunakan adalah rumput gajah sebesar 30 

kg/hari dari total komposisi pakan. Pakan tambahan di berikan 

0,5 kg perekor perhari berupa campuran tumpi, kangkung 

kering, dedak dan ampas tahu. Handayanto (2000), ada 

kecenderungan bahwa porsi konsentrat dalam pakan sangat 

berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan pakan secara 

keseluruhan. Pemberian pakan secukupnya sebanyak 2 kali 

sehari pagi dan sore secara rutin agar kesehatan kambing tetap 

terjaga.  
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4.4. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian adalah perusahaan 

peternakan kambing peranakan ettawah yang ada di Desa Giri 

Rejo Kecamatan Bagor yaitu UD. Panen Raya Farm. 

UD.Panen Raya Farm berdiri sejak 2009, Luas peternakan 

adalah 394 m
2
 dengan jumlah kepemilikan ternak yaitu 

sebanyak 70 ekor. 

Pengambilan responden digunakan sebagai sumber data 

primer dan dijadikan informasi tentang identitas perusahaan 

serta keadaan usahanya, data meliputi: nama perusahaan, nama, 

umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah kepemilikan 

ternak. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 4 

berikut ini. 

Tabel. 4 Karakteristik Responden 

 

Sumber: data primer diolah (2014) 

4.4.1. Usia Pemilik UD Panen Raya Farm 

 Data yang diperoleh menunjukkan bahwa peternak 

dalam penelitian mempunyai usia yaitu 62 tahun. Menunjukkan 

bahwa usai dari peternak tersebut masuk dalam usia produktif 
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untuk bekerja tapi dari segi pengalaman di bidang peternakan 

sudah banyak dikuasai. Arikunto (2001) menyatakan bahwa 

perubahan tingkat pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu pendidikan, informasi, sosial ekonomi dan budaya, 

lingkungan, pengetahuan, dan usia. Semakin muda umur dari 

peternak maka semakin mudah inovasi-inovasi yang akan 

diterima oleh peternak, hal tersebut akan membuat peternakan 

tersebut dapat berkembang secara optimal. 

Usia berkaitan dengan kemampuan fisik dan berfikir 

terhadap tingkat adopsi dan inovasi peternak. Usia merupakan 

salah satu variabel yang menentukan di dalam melakukan suatu 

usaha. Umur berkaitan erat dengan kemampuan fisik dan daya 

pikir peternak. Mantra (2000) menyatakan bahwa usia 

produktif berkisar antara umur lebih dari 15 tahun dan kurang 

dari 64 tahun. 

 

4.4.2. Pendidikan Pemilik UD Panen Raya Farm 

Tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai sebuah 

indikasi awal untuk mengetahui tingkat kemampuan peternak 

dalam menerima suatu informasi, serta kemampuan peternak 

dalam menerima dan mengelola usaha peternakannya. Peternak 

dalam penelitian telah menjalankan pendidikan formal. Data 

pada tabel 4 menunjukkan bahwa  pemilik UD Panen Raya 

Farm tersebut mempunyai pendidikan terakhir adalah sekolah 

rakyat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar 

peluang tingkat pengetahuan yang diperoleh, selain tinggi 

rendahnya pendidikan, lama pengalaman beternak juga 

berpengaruh besar terhadap tingkat pengetahuan, semakin lama 
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semakin besar peluang peningkatan pengetahuan, sebaliknya 

dari faktor usia, semakin tua umur peternak yaitu 60 tahun 

keatas maka daya ingat yang ditangkap berkurang sehingga 

pengetahuan yang diperoleh tetap. (Rohani, dkk, 2011).  

Heru (2011) menyatakan  bahwa pendidikan adalah 

kemahiran menyerap pengetahuan pendidikan seseorang 

berhubungan dengan sikap seseorang terhadap pengetahuan 

yang diserapnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin 

mudah untuk dapat menyerap pengetahuan. Semakin tinggi 

pendidikan peternak maka semakin mudah informasi maupun 

inovasi yang diserap oleh peternak, hal ini menyebabkan 

peternakan yang dimiliki oleh peternak tersebut dapat 

berproduksi secara optimal.  

 

4.5. Analisis Ekonomi UD Panen Raya Farm 

4.5.1. Modal 

Modal atau sering juga disebut investasi dalam usaha 

suatu peternakan merupakan dana awal untuk memenuhi 

kebutuhan suatu usaha. Usaha peternakan kambing Peranakan 

Ettawah di UD. Panen Raya Farm dalam pengelolaan modal 

terdiri dari, pembuatan kandang, peralatan dan tenaga kerja 

yang merupakan modal tetap, sedangkan untuk modal kerja 

terdiri dari pakan, listrik, obat-obatan dan lain-lain. Hasil dari 

penelitian menunjukan bahwa modal menunjukan jumlah 

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

modal tetap ini memiliki nilai yang lebih besar dari pada modal 

kerja. Modal tetap tidak akan habis daam satu kali proses 

produksi, proses perputaran modal dalam jangka panjang, dan 
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disusutkan dalam biaya produksi. Modal tetap akan bernilai 

efektif dan efisien apabila peternak mampu menggunakan 

modal tetap dalam jangka waktu yang lama sehingga umur 

ekonomis lebih tinggi. Usaha kambing Peranakan Ettawah di 

peternakan tersebut berasal dari modal pribadi karena milik 

perorangan. Asumsi modal yang digunakan adalah untuk usaha 

peternakan kambing Peranakan Ettawah dalam 1 tahun dapat 

dilihat pada tabel 5.  

Tabel 5. Modal Perusahaan di UD. Panen Raya Farm. 

Modal tetap  farm (Rp) UT (Rp)  (%) 

Kandang       20.000.000     2.800.000  0,05 

Peralatan         2.470.000          345.800  0,00 

Ternak Kambing PE 156.750.000    21.945.000  0,44 

Total Modal tetap    179.220.000     25.090.800  0,5 

Modal Kerja    

Total biaya tetap         6.690.500         936.670  0,01 

Total biaya variabel 170.015.460    23.802.164  0,47 

Total modal kerja    176.705.960     24.738.834  0,49 

Jumlah modal   355.925.960     49.829.634  100 

Sumber: data primer diolah (2014) 

  

Tabel 5 menunjukan jumlah modal sendiri Rp. 

355.925.960,- atau Rp. 49.829.634,- per UT, modal tetap ini 

memiliki nilai yang lebih besar dari pada modal kerja. Modal 

tetap tidak akan habis daam satu kali proses produksi, proses 

perputaran modal dalam jangka panjang, dan disusutkan dalam 

biaya produksi. Modal tetap akan bernilai efektif dan efisien 
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apabila peternak mampu menggunakan modal tetap dalam 

jangka waktu yang lama sehingga umur ekonomis lebih tinggi.  

Modal tetap yang paling besar adalah Ternak dari total 

modal tetap yaitu Rp. 156.750.000,- ,Rp. 20.450.098,- per UT 

atau 55% dari modal tetap karena skala usaha UD.Panen Raya 

Farm cukup besar yaitu 70 ekor dan kambing PE memiliki 

harga relatif lebih tinggi dari pada kambing lokal di pasaran, 

biaya peralatan merupakan paling kecil yaitu Rp 2.470.000,- , 

Rp 322.034,-. per UT atau 1% dari modal tetap karena 

peralatan yang digunakan UD.Panen Raya Farm masih sedikit 

dan harganya relatif murah.  

Modal kerja yang dikeluarkan oleh UD.Panen Raya 

Farm sebesar Rp. 148.205.960,- atau Rp.  20.748.834 per UT 

yang terdiri dari total biaya tetap dan total biaya variabel. Total 

biaya variabel lebih besar dari pada total biaya tetap yaitu Rp. 

170.015.460,- atau Rp. 23.802.164 per UT dan total biaya tetap 

sebesar Rp. 6.690.500 atau Rp. 872.295,- karena biaya variabel 

adalah biaya yang selalu berubah sesusai dengan perubahan 

volume produksi yang dilaksanakan. Jadi semakin besar skala 

usaha maka modal yang dibutuhkan juga akan semakin besar. 

   Modal atau disebut juga investasi dalam usaha 

peternakan merupakan dana awal untuk memenuhi suatu usaha. 

Peternakan pada umumnya mempunyai tanah yang digunakan 

sebagai lahan perkandangan usaha. Investasi yang dimiliki 

peternakan pada umumnya selain tanah, juga dapat berupa 
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kandang beserta peralatannya, bibit atau ternak, pakan, obat, 

vaksin, mineral, dan desinfektan (Soekartawi, 2002 ).   

4.5.2. Laporan Rugi Laba Usaha UD Panen Raya Farm 

Laporan rugi laba digunakan untuk mengetahui 

perkembangan usaha dalam kurun waktu tertentu. Komponen 

rugi laba terdiri dari penerimaan, biaya operasional, 

penyusutan, dan biaya lain di luar usaha dan pajak penghasilan. 

Biaya produksi yang ada di UD. Panen Raya Farm dapat 

dilihat pada tabel 6 termasuk ke dalam biaya tetap, biaya tidak 

tetap dan niai ternak awal, karena dalam satu siklus produksi 

memakan waktu sekitar satu tahun. Besar total biaya produksi 

sangat bervariasi atau tidak tetap yang disebabkan 

meningkatnya harga-harga dari faktor-faktor produksi juga 

penambahan modal pada UD. Panen Raya Farm. 
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Tabel 6. Laporan rugi laba UD. Panen Raya Farm selama 1 

Tahun 

 

Sumber: data primer diolah (2014) 

4.5.2.1. Biaya Produksi 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa biaya yang 

dipakai peternak berupa biaya tetap dan biaya variabel/tidak 

tetap. Biaya tetap peternak berupa penyusutan kandang, 

penyusutan peralatan kandang, sewa tanah. Biaya variabel 

peternak berupa biaya pakan, tenaga kerja, obat-obatan, listrik, 
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biaya transportasi, biaya lain-lain dan biaya bakalan. Biaya 

produksi pada UD. Panen Raya Farm dalam 1 tahun adalah Rp. 

176.705.960,- /farm/tahun atau Rp. 3.226.166,- /farm/tahun. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Farida (2012), bahwa biaya 

dapat digolongkan menjadi biaya tetap (fixed cost) dan biaya 

tidak tetap (variable cost). Biaya tetap adalah biaya yang 

jumlahnya tidak berubah walaupun terjadi perubahan vulome 

produksi. Biaya variabel 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. Hasil penelitian pada Tabel 6 menunjukan bahwa biaya 

tidak tetap merupakan biaya terbesar dari total biaya produksi 

yang dikeluarkan selama 1 tahun masa pemeliharaan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat kholis dan sitangga (2002) yang 

menyatakan bahwa biaya pakan biasanya merupakan biaya 

yang terbesar dalam usaha peternakan, yaitu berkisar antara 60 

– 80 persen dari total biaya. 

 

4.5.2.2. Biaya Tetap 

Komponen yang termasuk dalam biaya tetap adalah 

Penyusutan ternak, penyusutan bangunan, penyusutan 

peralatan dan sewa tanah. Biaya tetap peternakan kambing 

peranakan ettawah UD. Panen Raya Farm adalah Rp.    

6.690.500,- pertahun atau Rp. 77.896 /UT/tahun. Rincian 

biaya-biaya penyusutan dapat dilihat pada lampiran 6. Biaya 

sewa tanah  merupakan biaya terbesar dari biaya tetap yaitu 

Rp. 5000.000,- atau Rp. 58.214,- karena sewa tanah/ lahan  
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merupakan bagian utama yang ada untuk dapat berjalanya 

suatu usaha ternak kambing PE.  

Penyusutan alat pada UD. Panen Raya Farm dapat 

dilihat pada lampiran 6. penyusutan alat di UD. Panen Raya 

Farm merupakan biaya tetap terkecil yaitu Rp. 690.500,- 

pertahun atau Rp. 8.039,-/UT/tahun,  penyusutan alat 

dipengaruhi oleh jumlah ternak yang dipelihara oleh UD. 

Panen Raya Farm dan alat-alat yang digunakan oleh UD. 

Panen Raya Farm, jadi semakin banyak ternak yang dipelihara 

semakin banyak pula alat yang digunakan .  

 

4.5.2.3. Biaya Variabel 

Biaya tidak tetap yang terdiri dari pakan, tenaga kerja, 

biaya listrik, obat-obatan, biaya transportasi ,biaya lain-lain dan 

biaya bakalan . Pakan merupakan biaya paling besar pada 

usaha peternakan UD. Panen Raya Farm, asumsi biaya pakan 

UD. Panen Raya Farm yang harus dikeluarkan Rp. 

149.313.150,- atau Rp. 20.903.841 / UT. Pakan terdiri dari 

hijauan dan pakan tambahan berupa campuran tumpi, 

kangkung kering, dedak dan ampas tahu. 

Biaya listrik dan biaya obat-obatan merupakan biaya 

terkecil. Biaya listrik yang dikeluarkan sebesar Rp. 600.000,-

/tahun atau Rp 6.986,-/UT/tahun. Biaya listrik yang harus 

dibayarkan setiap tahunnya oleh tiap-tiap peternak berbeda-

beda, tergantung dari pemakain lampu yang terpasang pada 

kandang kambing yang mereka miliki. Perawatan kesehatan 

sangat mempengaruhi produksi kambing Peranakan Ettawah, 

semakin terjaga kesehatan dari suatu ternak kambing 
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Peranakan Ettawah maka semakin optimal pula PBB yang 

dihasilkan oleh kambing di lokasi peternakan. Obat-obatan 

yang biasa disediakan oleh peternak adalah amoxan, oralit, 

atagip, ampicilin, diatabs, gusanex dan antibiotic. Biaya obat-

batan yang disiapkan atau dianggarkan oleh UD. Panen Raya 

Farm adalah Rp. 600.000,-/tahun atau Rp. 6.986,-/UT/tahun. 

Semakin banyak ternak yang dipelihara maka semakin banyak 

pula biaya obat-obatan yang dikeluarkan oleh peternak. Biaya 

obat-obatan adalah biaya yang dikeluarkan oleh UD. Panen 

Raya Farm untuk ternak yang dipelihara dalam satu tahun. 

Sanitasi dan kebersihan ternak dapat mengurangi biaya obat- 

obatan yang digunakan. Jadi semakin besar skala produksi 

maka semakin besar pula biaya lain-lain yang digunakan. Hasil 

perhitungan biaya tetap lebih rendah dari biaya variabel hal ini 

dikarenakan jumlah ternak yang dipelihara banyak. Prosentase 

biaya tetap memiliki kecenderungan bahwa semakin besar 

skala usaha maka biaya tetap akan semakin kecil karena biaya 

tetap tidak tergantung dari jumlah output yang dihasilkan 

sehingga apabila biaya tetap dibagi dengan jumlah pemilikan 

yang semakin besar maka prosentasenya akan semakin kecil. 

Prosentase semakin kecil berarti biaya semakin efisien. 

Peternak mampu memanagemen biaya tetap yang telah 

disesuaikan dengan skala usaha sehingga memiliki 

kecenderungan biaya tetap efisien dengan komposisi ternak.  
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4.6. Penerimaan 

Penerimaan (revenue) merupakan uang yang diperoleh 

perusahaan dari penjualan hasil produksi. Hasil dari penelitian 

menunjukan bahwa penerimaan usaha ternak kambing 

Peranakan Ettawah terdiri dari penjualan kambing Peranakan 

ettawah, dan nilai tambah ternak. UD. Panen Raya Farm Untuk 

penjualan kambing Peranakan Ettawah dalam 1 tahun terjual 

80 ekor atau  Rp. 128.000.000,- dengan rincian, 3 induk jatan, 

2 induk betina, 9ekor muda betina, 16 ekor muda jantan, 21 

ekor anak betina dan 29 ekor anak jantan, nilai tambah ternak 

sebesar Rp. 71.750.000,-. Jadi jumlah penerimaan sebesar Rp. 

199.750.000,- pertahun. Perbedaan penerimaan usaha ternak 

kambing dipengaruhi dengan jumlah pemilikan ternak 

kambing, Penjulaan ternak, nilai tambah ternak. 

Tabel. 7.  Penerimaan peternakan kambing Peranakan 

Ettawah di UD. Panen Raya dalam 1 tahun. 

 
Penerimaan usaha ternak kambing meliputi seluruh 

penerimaan yang dihasilkan dari usaha pemeliharaan kambing. 
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Penerimaan meliputi penerimaan tunai dan penerimaan yang 

diperhitungkan. Penerimaan tunai usaha ternak kambing 

meliputi hasil penjualan ternak dan kotoran ternak. Penerimaan 

yang diperhitungkan meiputi kenaikan nilai ternak 

(Budiraharjo dan Setiadi, 2004).  

Priyanto (2001) mengatakan faktor-faktor yang 

dianggap mempengaruhi penerimaan usaha ternak kambing di 

pedesaan adalah (1) harga kambing ditingkat peternak 

(penjualan ternak dan kenaikan nilai ternak); (2) jumlah ternak 

yang dipelihara (skala pemilikan), serta (3) biaya usaha 

pertanian; berpengaruh positif terhadap penerimaan usaha 

ternak kambing. Parwati (2003) menambahkan pendapatan 

petani merupakan ukuran penghasilan yang diterima oleh 

petani dari usahataninya.   

4.6.1 Hubungan Keuntungan Dengan UMR Kabupaten 

Nganjuk 

  Keuntungan yang diperoleh oleh setiap peternak dalam 

penjualan kambing Peranakan Ettawah dapat diperoleh 

keuntungan per bulan apabila dibandingkan dengan UMR yang 

ada di Nganjuk UMR (Upah Minimum Regional) yang ada di 

Nganjuk sebesar Rp. 1.131.000,-, dari keuntungan yang didapat 

di UD. Panen Raya Farm  adalah Rp. 23.044.040,-/ pertahun, 

maka dapat dihitung laba dalam satu bulannya adalah UD. 

Panen Raya Farm  adalah Rp. 1.920.336. Untuk menghasilkan 

UMR Rp. 1.131.000,- maka keuntungan yang dimiliki oleh 

UD. Panen Raya Farm  harus memelihara  4 ekor kambing 

Peranakan Ettawah (Rp. 1.920.336: 1.131.000,- = 1,6 UT 
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4.7. R/C Ratio  

Hasil perhitungan nilai R/C ratio selama tahun untuk 

UD. Panen Raya Farm mendapatkan nilai sebesar 1,1. UD. 

Panen Raya Farm mendapatkan nilai R/C ratio diatas 1, ini 

berarti usaha yang dijalankan bersifat menguntungkan. Hasil 

perhitungan R/C pada peternakan kambing Peranakan Ettawah 

didapatkan 1,3 jadi R/C Ratio >1 usaha peternakan kambing 

Peranakan Ettawah layak untuk dikembangkan. Nilai R/C ratio 

sebesar 1,1 maka dapat diartikan bahwa setiap penggunaan 

biaya produksi peternakan kambing Peranakan Ettawah pada 

UD. Panen Raya Farm sebesar Rp. 1.000.000,- akan 

memperoleh penerimaan sebesar Rp. 1.100.000,-. Tabel 8 

dibawah ini. R/C Ratio perbandingan antara R dan C (R/C) 

bernilai lebih besar dari satu. Revenue Cost Ratio (R/C Ratio), 

yaitu perbandingan antara penerimaan dengan total biaya 

produksi (Soemarso, 2004).  

Tabel 8. R/C Ratio UD panen Raya Farm 

Sumber: data primer diolah (2014) 

Kriteria : R/C Ratio > 1, usaha peternakan layak dikembangkan  

   R/C Ratio < 1, usaha peternakan tidak layak 

dikembangkan 

    R/C Ratio = 1, usaha peternakan impas 
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 Hal ini mengindikasikan bahwa usaha peternakan 

kambing Peranakan Ettawah UD. Panen Raya Farm   layak 

untuk dijalankan dan dikembangkan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Salam, T. (2009), yang menyatakan bahwa suatu 

usaha dikatakan menguntungkan jika perbandingan antara R 

dan C (R/C) bernilai lebih besar dari satu. Revenue Cost Ratio 

(R/C Ratio), yaitu perbandingan antara penerimaan dengan 

total biaya produksi. Hasil perhitungan untuk R/C ratio per 

periodenya dapat dilihat pada. 

 

4.8. Rentabilitas 

Rentabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat keuntungan yang diperoleh suatu usaha. Rentabilitas 

adalah perbandingan antara laba dengan modal, dengan kata 

lain rentabilitas adalah perbandingan adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu. 

Hasil perhitungan rentabilitas pada peternakan kambing 

Peranakan Ettawah didapatkan 6%. Kriteria persentase 

rentabilitas usaha 1-25 % dalam kategori buruk jadi 

manajemen  usaha peternakan kambing Peranakan Ettawah 

UD. Panen Raya Farm dalam katagori buruk. Analisa 

rentabilitas yang di miliki oleh UD. Panen Raya Farm. Dalam 

perhitungan rentabilitas modal sendiri hal ini yang harus dicari 

ialah besarnya untung bersih dan jumlah modal sendiri.  

Jadi rumusan dari rentabilitas modal sendiri ialah :  
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Rentabilitas 
sendiri 

 

Modal

bersihLaba
= x 100%. Rentabilitas pada 

perusahaan peternakan kambing Peranakan Ettawah di UD. 

Panen Raya Farm dilihat dari tabel 9.  

 

Tabel 9. Rentabilitas Usaha UD. Panen Raya Farm       

Uraian Jumlah 

Laba bersih  23.044.040 

Modal  355.925.960  

Rentabilitas 6% 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

 

Manajemen  usaha dalam katagori buruk di pengaruhi 

seberapa besar modal yang digunakan dan laba bersih yang 

dihasilkan oleh UD. Panen Raya Farm. Rentabilitas modal 

sendiri adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia 

bagi pemilik modal sendiri disatu pihak dengan jumlah modal 

sendiri yang menghasilkan laba tersebut dilain pihak (Riyanto, 

2000). Munawir (2001) menyatakan bahwa “rentabilitas modal 

sendiri adalah perbandingan antara laba yang tersedia untuk 

pemilik perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang 

dimasukan oleh pemilik perusahaan tersebut. 


