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ABSTRACT 

Research was aimed to examine (i) production cost, 

revenue, and profit; (ii) Cost Ration (B/C Ration), Break 

Even Point (BEP), Margin of safety (MOS), Return Of 

Investment (ROI), Net Present Value (NPV), and 

rentability. The data collection methodswere interview, 

observation, and documentation at CV. Agriranch. 

Primary data was collected from December 2015 to 

January 2016. Primary data were obtained by survey, 

directly interview using structured questionnaire. Data 

were descriptively analysed using financialcriteria namely 

production cost, revenue, profit, Benefit Cost Ratio, Break 

Even Point, Margin Of Safety, Return On Investment, Net 

Present Value, and rentability. Result of research 

indicated that fat tailed sheep farm at CV. Agriranch 

having value B/C ratio in 2012-2014 1.16, 1.17, and 1.18 

this showed that the CV.Agriranch is got the profit. BEP 

sale price for fat tailed sheep every year that is in 2012 

IDR 649.079,88/farm 2013 IDR 649.818,69/farm and 

2014 IDR 631.529,65/farm, the farm will made a break 

even when produced in 2012 of 49.74/head, 2013 of 

49.46/head and 2014 of 49.08/head. The margin of safety 
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in 2012 of 88.95%, 2013 of 88.01%, and 2014 as much as 

88.09%. ROI on  fat-tailed sheep at CV.Agriranch of 

2012 until 2014 respectively is 91.52%, 95.40% and 

98.88%. NPV on fat tailed sheep for 3 years in the interest 

rates on deposits 5% each year is IDR 872.649.587,30. 

Rentability at CV. Agriranch in 2012- 2014 which was 

91.52% %, 95.40%, and 98.88% included in a category 

good. Based on the analysis Benefit Cost Ratio, Break 

Even Point, Margin Of Safety, Return On Investment, Net 

Present Value, and rentability, this business stated was 

appropriated. 

Keywords: Fat-tailed sheep, Fixed cost, Variabel cost, 

Financial analysis. 
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RINGKASAN 

Populasi domba di Jawa Timur terjadi 

peningkatan dari tahun ke tahun, berdasarkan pada data 

Badan Pusat Statistik Jawa Timur, dalam kurun waktu 

tiga tahun (2012-2014) menunjukan peningkatan yaitu 

pada tahun 2012 sebanyak1.008.602 ekor pada tahun 

2013 sebanyak1.185.472 ekor, dan tahun 2014 sebanyak 

1.221.758 ekor. Salah satu daerah yang mengalami 

kenaikan populasi domba adalah Kabupaten Malang 

selama tiga tahun (2012-2014). Tahun 2012 populasi 

domba di Kabupaten Malang sebanyak 26.976 ekor, tahun 

2013 sebanyak 30.392 ekor dan tahun 2014 sebanyak 

31.496 ekor. 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 

2015 sampai Januari 2016 di CV. Agriranch Karangploso, 

Malang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis 

biaya produksi, penerimaan, dan keuntungan dari usaha 

penggemukan domba ekor gemuk dan menganalisis 

kelayakan usaha melalui perhitungan Cost Ration (B/C 

Ration),Break Even Point (BEP), Margin of safety 
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(MOS), Return Of Investment (ROI), Net Present Value 

(NPV), dan rentabilitas. 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara 

sengaja (purposive), Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode studi kasus (case study) yaitu menilai 

kelayakan usaha. Metode pengumpulan data dengan cara 

survei untuk melakukan wawancara yaitu tanya jawab. 

Data yang diambil adalah data primer dan sekunder 

selama 3 tahun yaitu tahun 2012-2014. 

Modal pada peternakan domba ekor gemuk CV. 

Agriranch menggunakan modal sendiri, total modal pada 

tahun 2012 sebesar Rp. 444.565.000,00,-/farm atau Rp. 

14.599.835,80,-/ST tahun 2013 sebesar Rp. 478.336.190,-

/farm atau Rp. 17.083.435,36,-/ST dan tahun 2014 sebesar 

Rp. 529.926.180,-/farm atau Rp. 17.797.462,78,-/ST. 

Penerimaan pada usaha ternak DEG pada tahun 

2012 sebesar Rp. 787.400.000,-/farm atau Rp. 

25.858.784,89,-/ST, tahun 2013 sebesar Rp. 

881.000.000,-/farm atau Rp. 31.464.286,-/ST dan tahun 

2014 diperoleh sebesar Rp. 1.007.720.000,-/farm atau Rp. 

35.990.000,-/ST. Keuntungan bersih (EAT) yang 

diperoleh pada tahun 2012 sebesar Rp. 406.876.500,00-

/farm atau Rp. 13.362.118,23,-/ST, tahun 2013 sebesar 

Rp. 456.323.679,-/farm atau Rp. 16.297.274,25,-/ST dan 

tahun 2014 sebesar Rp. 524.012.238,-/farm atau Rp. 

18.714.722,79,-/ST. 

Nilai B/C ratio yang diperoleh CV. Agriranch 

selama 3 tahun >1, hal ini menunjukkan bahwa antara 

penerimaan yang yang masuk lebih besar daripada biaya 

produksi yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tersebut 

layak untuk dikembangkan. Nilai B/C ratio yang 

diperoleh CV. Agriranch selama 3 tahun tahun 2012-2014 

nilai BCR 1,16, 1,17, dan 1,18. Perbedaan nilai BCR 

untuk setiap tahunnya tersebut dipengaruhi oleh adanya 

biaya produksi dan total modal yang dikeluarkan selama 
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masa pemeliharaan yang dimana biaya produksi dan total 

modal per tahunnya memiliki nilai yang berbeda-beda. 

BEP pada usaha peternakan di CV. Agriranch pada BEP 

harga penjualan DEG pada tahun 2012 Rp. 649.079,88,-, 

tahun 2013 Rp. 649.818,69,- dan tahun 2014 Rp. 

631.529,65,-. Nilai BEP produk domba akan mengalami 

titik impas apabila domba yang diproduksi pada tahun 

2012 sebesar 49,74 ekor, tahun 2013 sebesar 49,46 ekor 

dan tahun 2014 sebesar 49,08 ekor. 

MOS atau tingkat penjualan setiap tahunnya pada 

usaha peternakan domba ekor gemuk yaitu pada tahun 

2012 sebesar 88,95%, tahun 2013 sebesar 88,01%, dan 

tahun 2014 sebesar 88,09%. Jumlah yang harus dicapai 

atau direalisasi oleh CV. Agriranch tidak boleh turun 

lebih dari penjualan yang direncanakan agar perusahaan 

tersebut tidak menderita rugi tapi juga tidak memperoleh 

laba. Nilai ROI pada usaha peternakan domba ekor gemuk 

CV. Agriranch dari tahun 2012 hingga 2014 secara 

berturut-turut adalah 91,52%, 95,40% dan 98,88%. Dari 

hasil ROI menunjukkan bahwa kemampuan peternak 

dalam mengembalikan investasi yang ditanamkan telah 

dilakukan dengan baik. 

Net Present Value (NPV) dihitung dengan 

menggunakan Social Discount Rate sebesar 5%, hal 

tersebut berdasarkan besarnya rata-rata tingkat suku 

bunga deposito per tahun pada peternakan domba ekor 

gemuk CV. Agriranch. Nilai Net Present Value (NPV) 

yang diperoleh di peternakan domba ekor gemuk selama 3 

tahun terakhir sebesar Rp. 872.649.587,30,- yang artinya 

usaha tersebut layak atau dapat dilanjutkan karena nilai 

NPV lebih dari nol. Nilai rentabilitas usaha peternakan 

domba ekor gemuk pada tahun 2012-2014 yakni sebesar 

91,52% %, 95,40%, dan 98,88% termasuk dalam kategori 

baik. 
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Berdasarkan nilai B/C Ratio,BEP,MOS,ROI, NPV, 

danrentabilitas usaha peternakan domba ekor gemuk 

layak untuk dikembangkan.Perusahaan hendaknya 

mengefesienkan biaya produksi guna meningkatkan nilai 

profitabilitas usaha peternakan, salah satu cara yang 

digunakan adalah dengan menekan biaya bakalan dan 

biaya pakan. Biaya bakalan yang memiliki persentase 

terbesar dalam usaha penggemukan dapat ditekan dengan 

menambah pejantan dan indukan sehingga akan 

menghasilkan anakan yang dapat digunakan sebagai 

bakalan dan dapat mengurangi biaya pembelian bakalan. 

Menekan biaya pakan dapat dilakukan penggunaan bahan 

pakan yang bernilai ekonomis namun mampu mencukupi 

nutrisi untuk ternak. Efesiensi biaya produksi akan 

meningkatkan nilai B/C Rasio, meningkatkan BEP 

produk dan menurunkan BEP harga, serta meningkatkan 

nilai MOS, ROI, NPV dan rentabilitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan sub sektor peternakan sangat 

penting guna memenuhi permintaan masyarakat akan 

hasil peternakan. Pendapatan masyarakat meningkat, 

bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran 

pemenuhan kebutuhan akan gizi, menyebabkan 

permintaan hasil-hasil peternakan semakin meningkat 

terutama produksi peternakan akan daging yang semakin 

bertambah. Kesadaran dan pengertian masyarakat tentang 

arti pentingnya gizi akan meningkat, sejalan dengan 

semakin meningkatnya taraf hidup suatu masyarakat. 

Meningkatnya taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari 

meningkatnya kebutuhan daging sebesar 2,7% per tahun. 

Ketersediaan daging di pasar hanya dicukupi dengan 

daging sapi, oleh karena itu diperlukan daging ternak lain 

khususnya daging domba (Priyanto, Siregar, 

Handiwiriawan dan Subandriyo, 2000). 

Ternak domba merupakan ternak ruminansia 

kecilyang memiliki banyak manfaat dan kegunaan salah 

satunya ternak domba merupakan alternatif penyedia 

daging yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani 

bagi masyarakat. Domba selain sebagai sumber penghasil 

daging, juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

hewan ternak penghasil daging lainnya.Domba memiliki 

sifat lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan, lebih 

mudah dalam perawatan, modal yang diperlukan untuk 

membuka usaha peternakan domba relative kecil 

(Winarso, 2010). 
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Nilai ekonomis domba ekor gemuk adalah sifat 

pertumbuhan, sifat pertumbuhan tersebut dapat diukur 

pada berat lahir, berat sapih. Domba ekor gemuk dengan 

pemeliharaan yang intensif dapat diperoleh pertambahan 

berat badan antara 51-55 gram/hari. Domba jantan 

bobotnya mencapai 40-60 kg dan domba betina mencapai 

25-35 kg. Untuk memenuhi permintaan daging, domba 

memiliki peluang yang cukup baik untuk dikembangkan. 

Usaha penggemukan domba di Indonesia biasanya 

dilakukan petani-ternak dengan cara sederhana. Pada 

umumnya, petani-ternak dalam melakukan usaha 

penggemukan adalah dengan membeli anak domba usia 

pasca sapih yang berkelamin jantan dengan berat 9-10 kg. 

Domba pasca sapih dipelihara selama 7-10 bulan dan 

dijual sesudah mencapai berat badan 20-30 kg (Cyrilla, 

dkk, 2010). Keberadaan domba ini merupakan modal 

usaha bagi peternak yang membudidayakan, sehingga 

keberadaan domba tidak hanya dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan maupun lapangan usaha, namun juga 

dapat memberikan penghasilan bagi pelaku usaha. 

Populasi domba di Jawa Timur terjadi 

peningkatan dari tahun ke tahun, berdasarkan pada data 

Badan Pusat Statistik Jawa Timur, dalam kurun waktu 

tiga tahun (2012-2014) menunjukan peningkatan yaitu 

pada tahun 2012 sebanyak1.008.602 ekor pada tahun 

2013 sebanyak1.185.472 ekor, dan tahun 2014 sebanyak 

1.221.758 ekor (Badan Pusat Statistik, 2015). Salah satu 

daerah yang mengalami kenaikan populasi domba adalah 

Kabupaten Malang selama tiga tahun (2012-2014). Tahun 

2012 populasi domba di Kabupaten Malang sebanyak 

26.976 ekor, tahun 2013 sebanyak 30.392 ekor dan tahun 
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2014 sebanyak 31.496 ekor (Dinas Peternakan Jawa 

Timur, 2015). 

Peternakan domba di Kabupaten Malang selain 

berkembang di masyarakat sebagai peternakan rakyat juga 

dijumpai perusahaan peternakan, salah satunya 

peternakan yang memiliki populasi domba terbanyak 

khususnya domba Ekor Gemukyaitu CV. Agriranch. 

Perusahaan ini bergerak di bidang penggemukan domba 

Ekor Gemuk. Sasaran bisnis CV. Agriranch bertujuan 

untuk dapat memenuhi permintaan pasar domba seperti 

untuk acara aqiqah, qurban dan pedagang sate. Dalam 

melakukan penjualan, perusahaan hanya menjual domba 

umur 1 tahun sesuai dengan permintaan pasar. 

Usaha peternakan domba Ekor Gemuk yang 

dilakukan CV. Agriranch seluruhnya berorientasi pada 

pencapaian keuntungan, untuk itu diperlukan suatu 

perhitungan dan analisa ekonomi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui biaya produksi, penerimaan, dan 

keuntungan, B/C ratio, BEP, MOS, ROI, NPV dan 

rentabilitas pada usaha peternakan domba Ekor Gemuk 

CV. Agriranch. 

 

1.2. RumusanMasalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas 

maka dapat dirumuskan suatu permasalahan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah biaya produksi, penerimaan, dan 

keuntungan dari usaha peternakan domba Ekor 

Gemuk  CV. Agriranch ? 
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2. Bagaimanakah kelayakan usaha CV. 

Agriranchberdasarkan nilaiCost Ration (B/C 

Ration), Break Even Point (BEP), Margin of 

safety (MOS), Return On Investment (ROI), Net 

Present Value (NPV), dan rentabilitas pada usaha 

peternakan domba Ekor Gemuk  CV. Agriranch ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis biaya produksi, penerimaan, dan 

keuntungan dari usaha penggemukan domba Ekor 

Gemuk  CV. Agriranch. 

2. Menganalisis kelayakanusaha peternakan domba 

Ekor Gemuk CV. Agriranch yang dapat 

dilihatberdasarkan nilaiCost ratio(B/C 

Ration),Break Even Point (BEP), Margin of 

safety (MOS),Return On Investment (ROI),Net 

Present Value (NPV), danrentabilitas. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan harapan pada 

akhirnya memberikan beberapa kegunaan diantaranya: 

1. Sebagai bahan evaluasi bagi usaha peternakan 

domba ekor gemuk CV.Agriranch untuk 

meningkatkan efisiensi dan pendapatan usaha 

peternakan domba Ekor Gemuk. 

2. Sebagai bahan informasi kepada para investor 

untuk menanam modal di peternakan domba Ekor 

Gemuk CV.Agrirach. 

3. Dapat memberikan informasi dan pertimbangan 

bagi masyarakat (peternakan rakyat) maupun 

usaha skala perusahaan untuk tertarik 
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mengembangkan usaha peternakan ternak domba 

Ekor Gemuk. 

1.5. Kerangka Pikir 

Pengembangan usaha ternak domba dipandang 

sangat cocok dalam segala kondisi lahan pertanian, karena 

ternak domba dikenal mudah beradaptasi pada berbagai 

kondisi agroekosistem pedesaan serta merupakan usaha 

komplementer dalam suatu sistem pertanian tanaman 

pangan. Usaha ternak domba merupakan salah satu 

sumber pertumbuhan baru dalam menunjang pendapatan 

petani disamping usaha pertanian lainnya. Penentuan 

usaha peternakan perkembanganya dapat dikatakan baik 

atau tidak baik dilatarbelakangi oleh banyak faktor dalam 

usaha, faktor- faktor tersebut antara lain yaitu pendapatan 

dari hasil usaha.  

Pendapatan usaha peternakan domba dipengaruhi 

oleh banyak faktor. Faktor- faktor yang mempengaruhi 

pendapatan adalah besarnya skala usaha yang dikelolanya. 

Besarnya skala usaha dalamusahapeternakan domba 

adalah jumlah produksi yang di hasilkan.Usaha 

peternakan perlu melakukan pertimbangan dalam usaha 

yaitu, menentukan besa rdan volume dalam usaha untuk 

memperoleh biaya produksi yang minimum sehingga 

diperoleh skala usaha yang ekonomis.Usaha yang lebih 

banyak diharapkan dapat mengurangi biaya produksi dan 

efisien dalam menggunakan penggunaan faktor-faktor 

produksi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha 

peternakan. 

Skala usaha peternakan merupakan faktor yang 

mempengaruhi besarnya biaya produksi dan besarnya 
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penerimaan yang di terima. Biaya produksi yang 

dikeluarkan untuk ternak domba terdiri dari biaya tetap 

dan biaya tidak tetap. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah 

sewatanah, pajak, penyusutan kadang, perawatan dan 

penyusutan peralatan, sedangkan biaya tidak tetap yang 

dikeluarkan adalah pakan, tenaga kerja, listrik, obat-

obatan, vitamin,pembelian ternak, biaya telepon, dan 

biaya transportasi. Instrumen penilaian yang dapat 

digunakan untuk mengukur efesiensi usaha peternakan 

adalah analisis finansial yang meliputi analisis Cost 

Ration (B/C Ration), Break Even Point (BEP), Margin of 

safety (MOS), Return On Investment (ROI),Net Present 

Value (NPV), dan rentabilitas. Hasil yang diperoleh dapat 

menggambarkan kondisi manajemen perusahaan, yang 

selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

pengembangan usaha di masa yang akan datang. 
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Peternakan CV. Agriranch

Modal

Penggunaan Modal

1. Perawatan

2. Sewa tanah

3. Pajak

4. Penyusutan kadang

5. Penyusutan peralatan

ROI

1. Pakan

2. Listrik

3. Vitamin

4. Obat-obatan

5. Pembelian ternak

6. Tenaga kerja

7. Biaya telepon

8. Biaya transportasi

Biaya Produksi

(B/C ratio) BEP MOS NPV Rentabilitas

Layak Tidak Layak

Evaluasi

Tetap (fixed cost) Tidak tetap (variabel cost)

Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 

Penggunakan modal berdasarkan kerangka 

konsep penelitian Gambar 1 digunakan untuk biaya 

produksi dalam menjalankan usaha peternakan domba 

Ekor Gemuk (DEG). Biaya produksi terdiri dari biaya 

tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variabel cost). 

Biaya tetap (fixed cost) merupakan biaya yang tidak habis 

dalam satu kali produksi atau biaya yang besarnya tidak 

berubah jika aktivitas berubah (volume bisnis berubah). 

Biaya tetap terdiri dari sewa tanah, perawatan, pajak, 
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penyusutan kandang, dan penyusutan alat. Biaya tidak 

tetap (variabel cost) merupakan biaya yang habis 

digunakan dalam satu kali proses produksi atau biaya 

yang besarnya berubah secara proporsional sejalan 

dengan perubahan aktivitas (perubahan volume produksi 

atau volume penjualan). Biaya tidak tetap terdiri dari 

biaya pakan, listrik,biaya tenaga kerja, vitamin, obat-

obatan, pembelian ternak, biaya telepon, dan  biaya 

transportasi.  

Konsep penelitian usaha peternakan domba Ekor 

Gemuk digambarkan adanya faktor-faktor penilaian 

efisiensi dari usaha peternakan, dengan cara menghitung 

B/C rasio, BEP, MOS, ROI, NPV dan rentabilitas. Cost 

Ratio (B/C Ratio) adalah untuk mengetahui berapa besar 

penerimaan yang akan diperoleh dari setiap rupiah yang 

dikeluarkan oleh petani ternak dalam kegiatan usaha. 

Analisis Break Even Point (BEP) untuk memberikan 

informasi mengenai jumlah volume penjualan minimum 

agar peternakan tidak menderita rugi. Margin of safety 

(MOS) merupakan selisih antara penjualan yang 

direncanakan dengan penjualan pada BEP, MOS 

digunakan untuk mengetahui penjualan pada tingkat 

break even dihubungkan dengan penjualan yang 

dibudgetkan atau pada tingkat penjualan tertentu, 

sehingga dapat diketahui tentang seberapa jauh volume 

penjualan boleh turun sehingga perusahaan tidak 

menderita rugi. Return On Investment (ROI) merupakan 

rasio perbandingan antara laba setelah pajak dengan total 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Net Present Value 

(NPV) atau nilai bersih sekarang adalah alat yang 

digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari laba 
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suatu investasi dengan mempertimbangkan selisih antara 

penerimaan biaya terhadap besarnya bunga atau lebih 

dikenal dengan istilah yang mempertimbangkan faktor 

diskonto pada waktu-waktu tertentu. Rentabilitas adalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. Berdasarkan analisis tersebut 

dapat diketahui kelayakan usaha yang dijalankan, apabila 

usaha yang dijalankan efisien dan memperoleh 

keuntungan yang lebih besar maka usaha tersebut perlu 

dikembangkan, namun jika usaha tersebut belum efisien 

maka perlu dilakukan evaluasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Bharoto dan Apsari (2012) menjelaskan bahwa 

memiliki hasil penelitian yaitu biaya terdiri dari biaya 

variabel yaitu biaya yang jumlah berubah-ubah secara 

langsung sesuai volume produksi yang dihasilkan. 

Besarnya biaya variabel dihitung sesuai sarana 

produksi/bahan yang dihabiskan dalam proses produksi 

misal pembelian bibit, pakan ternak dan lain-lain, biaya 

ini merupakan komponen biaya yang paling besar yaitu 

sebesar Rp. 211.750.000,- (99%), dan biaya tetap yaitu 

biaya yang tidak berubah (konstan) tidak tergantung dari 

volume produksi yang dihasilkan, misal biaya kandang, 

peralatan, mesin dan sebagainya. Menghitung biaya tetap 

dihitung penyusutannya selama periode tertentu, untuk 

penggemukan domba dihitung selama 4 bulan, besarnya 

biaya tetap sebesar Rp. 2.043.000,- (1%). Besarnya 

keuntungan yang diperoleh Rp. 63.969.500,- untuk 250 

ekor, sehingga keuntungan/ekor = Rp. 255.878,-. Output 

input ratio 1,29 lebih dari 1 (satu) dan analisa Return on 

Invesment (ROI) 29,9 %, ini jauh lebih besar dari bunga 

tabungan yang berlaku di bank, besarnya bunga tabungan 

di bank sekitar 5 % per tahun atau 0,41% per bulan yang 

berarti prosentase keuntungan atau ROI agribisnis 

penggemukan domba dengan pakan fermentasi jauh lebih 

besar dari bunga bank. 

 Penelitian Pakage (2008) menjelaskan bahwa 

penerimaan yang berasal dari penjualan ternak dan 

penerimaan dari nilai tambah. Penerimaan tertinggi yang 
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berasal dari penjualan ternak sebesar Rp. 6.100.000,- dan 

penerimaan terendah dari penjualan ternak adalah sebesar 

Rp. 600.000,- dari 10 ekor yang dipelihara. Bila dilihat 

dari perbandingan jumlah ternak yang dipelihara dengan 

penerimaan asal penjualan ternak, maka penerimaan 

terendah dari hasil penjualan ternak di atas tidak relevan 

karena ada peternak yang memiliki kurang dari 10 ekor 

kambing (5 ekor Rp. 900.000,-) namun penerimaan dari 

hasil penjualan ternak kambingnya lebih tinggi. 

Penerimaan yang berbeda antara peternak dapat 

disebabkan oleh tidak semua ternak kambing memiliki 

harga jual yang sama karena berbeda umur atau jenis 

kelamin. 

Rusdiana dan Priyanto (2009) menjelaskan 

penelitiannya tentang analisis ekonomi penggemukan 

ternak domba jantan berbasis tanaman ubi kayudi 

pedesaan memiliki hasil penelitian yaitu biaya yang 

dipergunakan untuk usaha penggemukan ternak domba 

skala 50 ekor sewa lahan sebesar Rp. 200.000,-/periode, 

pengemukan. Kendaraan pengangkut Rp. 150.000,- dan 

biaya tak terduga di pasar hewan Rp. 75.000,-. Hasil 

analisis usaha penggemukan ternak domba yg dijalankan 

selama 4 bulan dengan skala 50 ekor diperoleh 

keuntungan dari domba perlakuan Rp. 12.000.890,- 

sedangkan dari domba control Rp. 4.510.960,- dengan 

B/C ratio 1,4 dan 1,2 layak untuk dikembangkan. 

Rusdiana, Wibowo, dan Adiati, (2011) 

menjelaskan bahwa analisis finansial usaha ternak domba 

menjelang hari Raya Idul Adha memiliki hasil penelitian 

yaitu  pemeliharaan domba sebanyak 5 ekor dalam waktu 

3 bulan memperoleh penerimaan kotor sebanyak Rp. 
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6.250.000,- sedangkan biaya operasional yang meliputi 

biaya penyusutan dan biaya variabel mencapai Rp. 

5.218.125,- sehingga dapat dikalkulasikan bahwa 

pendapatan bersih (keuntungan) sebesar Rp. 1.218.125,-. 

Penerimaan yang diperhitungkan adalah penerimaan 

utama yaitu hasil penjualan domba, setiap ekor domba 

mempunyai harga Rp.1.250.000,- pada Hari Raya Idhul 

Adha, sehingga jumlah penerimaan mencapai 

Rp.6.250.000,- untuk 5 ekor domba. Biaya yang 

diperhitungkan adalah biaya penyusutan yang diperoleh 

nilai dalam satu tahun, namun demikian biaya penyusutan 

ini diperhitungkan berdasarkan periode waktu 

pemeliharaan, sehingga dalam tiga bulan pemeliharan 

memerlukan biaya penyusutan sebanyak Rp. 68.125,- atau 

1,3% dari biaya operasional. Nilai biaya pengadaan 

domba bakalan mencapai Rp. 4.250.000 atau 81,44% dari 

biaya operasional. Biaya pakan diperhitungkan dengan 

nilai rumput yang diberikan setiap hari untuk 5 

ekor.Tenaga kerja pencari rumput selama 3 jam mendapat 

upah sebesar Rp. 10.000, sehingga besarnya biaya pakan 

sehari disetarakan dengan Rp. 10.000. Nilai biaya pakan 

dalambiaya operasional mencapai 17,24%. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa dalam skala 

pemeliharaan 5 ekor, maka break event point atau nilai 

titik impas, dimana usaha tersebut tidak memperoleh 

keuntungan maupun kerugian maka pemelihara harus 

sudah menjual ternak sebanyak 4,17 ekor, artinya nilai 

BEP jumlah produksi lebih kecil dengan usaha yang 

dijalankan, demikian pula nilai BEP besarnya harga jual, 

maka diperoleh angka sebesarRp. 1.043.625,-/ekor, nilai 

BEP ini lebih kecil dengan nilai jual sesungguhnya, B/C 
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ratio-nya 1,19 artinya usaha penggemukan ternak domba 

yang dilakukan oleh masyarakat dapat dinilai  layak untuk 

dilanjutkan. 

Penelitian Salele, Roimpandey, Massie, 

Waleleng, (2014) menjelaskan bahwa nilai break even 

point pada perusahaan peternakan ayam ras petelur CV. 

Nawanua Farm berada pada nilai volume produksi 

10.955,83 unit atau 10.956 ekor dengan tingkat 

keuntungan Rp. 209.297.896,- per periode produksi. Hasil 

ini menunjukkan bahwa perusahaan peternakan ayam ras 

petelur CV. Nawanua Farm memperoleh tingkat 

keuntungan yang baik, artinya sudah melampaui titik 

impas. Hal ini dijelaskan oleh hasil analisis Margin Of 

Safety (MOS) sebesar 94,36%, artinya apabila tingkat 

produksi mengalami penurunan sebesar 94,36% maka 

usaha peternakan ayam ras petelur tersebut masih berada 

dalam kedudukan titik impas (tidak untung dan tidak 

rugi). 

Penelitian Setyawan, Santoso, dan Mukson 

(2005) menjelaskan bahwa rataan keuntungan bersih 

peternakan sapi di daerah PT. RMS sebesar Rp. 

41.663.089,83 sedangkan total keseluruhan investasi yang 

ditanamkan sebesar Rp. 203.797.500,-. Hasil perhitungan 

diperoleh menunjukkan bahwa nilai ROI sebesar 20,44%. 

Nilai ROI tersebut lebih besar daripada tingkat bunga 

deposito bank yang berlaku pada tahun 2003 sebesar 8% 

per tahun.Artinya usaha sapi perah PT. RMS dinyatakan 

layak untuk beroperasi dalan melakukan kegiatan 

produksi. 

Nilai NPV pada penelitian Zulfanita, Wiguna, dan 

Nurtini (2009) menjelaskna bahwa Hasil evaluasi 
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kelayakan usaha penggemukan sapi potong selama lima 

tahun yaitu BCR sebesar 1,05, NPV Rp. 1.798.664,07. 

Nilai BCR menunjukkan bahwa usaha gaduhan layak 

dijalankan karena peternak mendapat keuntungan dari 

pemeliharaan sapi gaduhan. Menurut Gray et al. (2005) 

proyek akan dipilih jika BCR lebih besar dari satu. 

Apabila nilai NPV lebih besar dari 0 maka usaha ini 

feasible untuk dilaksanakan. Hal ini dikatakan Purba 

(1997) bahwa benefit yang diperoleh lebih besar dari 

biaya produksi ditambah investasi. 

Ningsih,(2010) menjelaskan bahwa rentabilitas 

merupakan pencerminan kemampuan modal perusahaan 

yang bersangkutan untuk mendapatkan keuntungan atau 

laba.Rentabilitas merupakan pencerminan efisiensi suatu 

perusahaan di dalam menggunakan modal kerjanya. Hasil 

rentabilitas dari usaha ternak sapi potong adalah 34,04%, 

setiap modal yang ditanamkan akan menghasilkan 

keuntungan sebesar 34,04%. 

 

2.2. Domba Ekor Gemuk (DEG) 

Domba Ekor Gemuk (DEG)banyak terdapat di 

Jawa Timur maupun pulau-pulau lain seperti Pulau 

Lombok, Sumbawa, Kisar dan Sawu. Di Jawa Timur, 

domba ekor gemuk masih dianggap dominan di beberapa 

kabupaten seperti dan Pasuruan, Sumenep, Pamekasan, 

Situbondo, Probolinggo. Wilayah penyebaran tersebut 

merupakan daerah pantai dengan curah hujan yang relatif 

kurang.Lahan-lahan dengan tanaman rumput yang 

berukuran pendek yang menjadi kesukaan domba masih 

cukup banyak (Rismayanti, 2010), selain itu domba 

termasuk dalam ternak ruminansia kecil yang dalam 
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pemeliharaan tidak begitu sulit, hal ini disebabkan karena 

ternak domba badannya relatif kecil dan cepat dewasa 

sehingga secara otomatis cukup menguntungkan karena 

dapat menghasilkan wol dan daging. 

Prihatman (2000) mengatakan bahwa domba Ekor 

Gemuk merupakan domba tipe pedaging, berat jantan 

dewasa antara 50 kg, sedangkan berat badan betina 

dewasa 40 kg. Tinggi badan pada jantan dewasa antara 

60-65 cm, sedangkan pada betina dewasa 52-60 cm. 

Tanda-tanda yang merupakan karakteristik khas domba 

Ekor Gemuk adalah 1) Bentuk tubuh domba Ekor Gemuk 

lebih besar dari pada domba ekor tipis, 2) Memiliki ekor 

dengan ukuran besar dan lebar, 3) Bagian pangkal ekor 

membesar merupakan timbunan lemak, sedangkan bagian 

ujung ekor kecil tidak berlemak, 4) Warna bulu putih dan 

bulu wolnya kasar, 5) Kepala ringan dengan bentuk muka 

melengkung (concaf), 6) Tipe telinga kecil dengan arah 

menyamping dan mendatar, 7) Kebanyakan pejantan dan 

betina tidak memiliki tanduk (Malewa, dan Salmin 2008).  

Domba Ekor Gemuk tahan beradaptasi pada 

kondisi kering dan panas dimana penyimpanan cadangan 

tubuh dilakukan di bagian ekor dan dimanfaatkan apabila 

diperlukan. Kemurnian darah ekor gemuk akan tampil 

dari kemampuan perlemakan di ekor. Kelebihan domba 

Ekor Gemuk 1) Pemeliharaan domba Ekor Gemuk lebih 

mudah, karena sifat domba suka berkelompok sehingga 

mudah dalam penggembalaan, 2) Bulu domba lebih tebal 

dan membantu untuk menahan penguapan air dari 

tubunhya, 3) Tahan terhadap panas dan kering sehingga 

efisien dalam penggunaan air minum, 4) Kulit domba 

Ekor Gemuk memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi 
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disbanding kulit dari hewan ternak kecil lainnya, 5) 

Kemampuan adaptasi terhadap lingkungan baru lebih 

mudah dan daya tahan terhadap penyakit lebih kuat 

(Harianto, 2010). 

Usaha ternak domba yang efisien dan ekonomis 

untuk akan menjadi kenyataan bila kebutuhan hidup 

domba terpenuhi dengan biaya yang murah. Salah satu 

kebutuhan hidup domba yang utama adalah pemenuhan 

akan kebutuhan dan jumlah pakan yang memadai. 

Pemberian jumlah dan mutu pakan yang baik dapat 

menumbuhkan karkas sesuai sifat genetik yang dimiliki 

(Nuschati, Utomo, Prawirodigdo, 2010).Setiap 25 kg 

bobot domba membutuhkan pakan kering sebanyak ± 

20% dari BK hijauan. Pakan konsentrat 200-300 

gram/ekor/hari untuk domba anakan maupun domba 

jantan dan betina dewasa yang digemukkan.Sementara 

untuk induk yang sedang bunting atau menyusui, pakan 

penguat diberikan antara 250-375 gram/ekor/hari 

(Badriyah, dan Fatihah, 2011). 

 

2.3. Satuan Ternak 

Satuan Ternak (ST) atau Animal Unit (AU) 

merupakan satuan untuk ternak yang didasarkan atas 

bobot badan.Satuan Ternak (ST) yaitu ukuran yang 

digunakan untuk ternak yg konsumsi pakannya setara 

dengan konsumsi pakan seekor sapi betina dewasa. Mula-

mula ST digunakan untuk ternak ruminansia untuk 

mengetahui daya tampung suatu padang rumput terhadap  

jumlah ternak yg dipelihara. ST juga digunakan untuk 

ternak lainnya. 
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Tabel 1.Satuan Ternak 

Jenis 

ternak 
Kelompok Umur Umur 

Unit  

Ternak 

Sapi 

Dewasa  1 

Muda 1  -  2 tahun 0,5 

Anak < 1 tahun 0,25 

Kerbau 

Dewasa  1 

Muda 1  -  2 tahun 0,5 

Anak < 1 tahun 0,25 

Kambing/

Domba 

Dewasa  0,14 

Muda 0,5 – 1tahun 0,07 

Anak < 0,5 tahun 0,035 

Babi 

Dewasa  0,4 

Muda 0,5 – 1tahun 0,2 

Anak < 0,5 tahun 0,1 

Ayam/Itik 
Dewasa (100 ekor)  1 

Muda (100 ekor) 2  – 6 bulan 0,5 

Sumber : Ensminger dan Fowler (1961) 

 

Satuan ternak pada ternak domba adalah domba 

dewasa umur >1 tahun 0,14 ST, domba dara umur 0,5–1 

tahun 0,07 ST dan anak domba umur < 0,5 tahun 0,035 

ST,  jadi 1 ST domba = 1 / 0,14 ekor = 7,14 ekor atau (7 

ekor ternak domba), 1 ST domba dara = 1 / 0,07 ekor 

=14,28   ekor  atau (14 ekor ternak domba dara). 

 

2.4. Modal Usaha 

Modal adalah sejumlah uang yang digunakan 

untuk mengelola dan membiayai usaha dagangan setiap 

bulan atau setiap hari. Modal digunakan untuk 
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menghasilkan barang-barang konsumsi, jasa atau modal 

baru yang digunakan dalam proses produksi, meliputi 

ongkos untuk pembelian sumber-sumber produksi yang 

digunakan untuk memproduksi suatu output 

tertentu/opportunitycost dan untuk menggunakan input 

yang tersedia (Parasdya, Mastuti, dan Djatmiko, 2013). 

Dana yang digunakan bisa dipenuhi dari pemillik 

berupa modal sendiri maupun modal dari pihak lain atau 

hutang (Sutrisno, 2000).  

Sumber modal usaha terdiri dari : 

a. Tabungan atau investasi pribadi adalah modal 

yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. 

Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, 

hibah, saudara,dan lain sebagainya.  

b. Modal Asing (Pinjaman) modal asing atau modal 

pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh 

dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh 

dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman 

adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya 

tersedia dalam jumlah banyak. Sumber dana dari 

modal asing dapat diperoleh dari: 

1 Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari 

perbankan swasta maupun pemerintah 

atau perbankan asing. 

2 Pinjaman dari lembaga keuangan seperti 

perusahaan pegadaian, modal ventura, 

asuransi leasing, dana pensiun, koperasi 

atau lembaga pembiayaan lainnya. 

3 Pinjaman dari perusahaan non keuangan. 
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c. Kemitraanatau disebut dengan angel investor. 

Peternak bekerjasama dengan mitra pemilik 

modal untuk menjalankan ide-ide yang dimiliki. 

Mitra ini bisa datang dari teman atau keluarga, 

bahkan orang asing sekalipun (Pambudi, Edy, dan 

Hidayat, 2013). 

Kusnadi, dan Syadeli, (2002) menyatakan bahwa secara 

keseluruhan modal terbagi atas 3 bagian yaitu: 

1. Modal investasi adalah jenis modal usaha yang 

harus  dikeluarkan yang biasanya dipakai dalam 

jangka panjang. Modal usaha untuk investasi 

nilainya cukup besar karena dipakai untuk jangka 

panjang , namun modal investasi akan menyusut 

dari tahun ke tahun, bahkan bisa dari bulan ke 

bulan. 

2. Modal kerja adalah modal usaha yang harus 

dikeluarkan untuk membuat atau membeli barang 

dagangan. Modal kerja ini dapat dikeluarkan tiap 

bulan atau pada waktu-waktu tertentu. 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 

merupakan untuk memulai usahanya. Modal 

merupakan suatu sumber daya atau kekayaan 

yang digunakan dalam proses produksi. 

3. Modal operasional adalah modal usaha yang 

harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi 
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bulanan misalnya pembayaran gaji pegawai, 

listrik dan sebagainya. 

Munawir (2001) menyatakan bahwa modal dalam usaha 

peternakan dibedakan sifatnya menjadi dua yaitu: 

1. Modal tetap yaitu modal yang tidak habis dipakai 

pada satu periode produksi sehingga memerlukan 

perawatan agar berdaya guna dalam jangka waktu 

yang lama, seperti tanah, ternak, gudang dan 

peralatan. 

2. Modal tidak tetap (modal kerja) yaitu modal yang 

habis dipakai dalam sekali periode produksi 

seperti pakan, obat-obatan, kesehatan, 

penerangan, uang tunai dan 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 

jumlah modal kerja lebih mudah diperbesar atau 

diperkecil sesuai dengan kebutuhannya sedangkan modal 

tetap sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. 

Susunan modal kerja relative variable,elemen-elemen 

modal kerja akan berubah sesuai dengan kebutuhan 

sedangkan modal tetap susunannya relatif tetap tidak 

segera mengalami perubahan (Kusumastuti, 2012). 

 

2.5. Penerimaan 

Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh 

produsen dari hasil penjualan output, sehingga 

penerimaan merupakan perkalian antara total hasil dengan 
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harga, artinya penerimaan yang akan diperoleh dari suatu 

proses produksi dapat ditentukan dengan mengalikan 

jumlah hasil produksi dengan produk per unit (Tumober, 

Makalew, Salendu, dan Endoh, 2014). Munawir(2001) 

menyatakan bahwa produsen selalu membandingkan 

biaya produksi dengan penerimaan yang diperoleh dari 

hasil penjualan output. Ada beberapa konsep penerimaan 

yang penting untuk keperluan analisis : 

1. Total Penerimaan (Total Revenue) 

Penerimaan total produsen yang diperoleh dari 

hasil penjualan output. Total penerimaan 

diperoleh dengan memperhitungkan output 

dikalikan dengan harga jual. 

2. Penerimaan Rata-rata (Average Revenue) 

Penerimaan produsen per unit dari output yang 

dijualnya. 

3. Penerimaan Marginal (Marginal Revenue) 

Kenaikan dari total penerimaan yang disebabkan 

oleh tambahan penjualan satu unit output. 

Penerimaan dapat di rumuskan sebagai berikut : 

TR = Py x Y 

Keterangan : 

TR = Total Revenue(total penerimaan peternakan 

domba gemuk). 

Py = Harga jual domba Ekor gemuk, (Rp/ekor). 

Y = Jumlah produksi (per ekor). 

2.6. Keuntungan 

Priyanto, dkk (2000) menyatakan bahwa laba atau 

keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara, yang 
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pertama laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan 

sebagai peningkataan kekayaan seorang investor sebagai 

hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya 

yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. 

Sementara itu, laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai 

selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. 

Perbedaan diantara keduanya adalah dalam hal 

pendefinisian biaya. 

Kegiatan perusahaan sudah dapat dipastikan 

berorientasi pada keuntungan atau laba.Laba adalah dapat 

dipastikan berorientasi pada keuntungan atau laba. 

Soemarso (2004) menyatakan bahwa laba adalah selisih 

lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha 

untuk proses penjualan selama periode tertentu. 

Perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu 

memperoleh laba yang optimal dengan dengan 

pengorbanan yang minimal untuk mencapai hal tertentu 

perlu adanya perencanaan dan pengendalian dalam setiap 

aktivitas yang berlangsung secara terus 

menerus.Keuntungan dapat di rumuskan sebagai berikut : 

 

π = TR – TC 

Keterangan:  

Π = Keuntungan (Rp/Tahun)  

TR = Total Revenue atau total penerimaan 

(Rp/Tahun)  

TC = Total Cost atau total biaya (Rp/Tahun) 

 

 Laba berasal dari semua transaksi atau kejadian 

yang terjadi pada badan usaha dan akan mempengaruhi 

kegiatan perusahaan pada periode tertentu dan laba 
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didapat dari selisih antara pendapatan dengan beban, 

apabila pendapatan lebih besar daripada beban maka 

perusahaan akan mendapatkan laba, apabila terjadi 

sebaliknya maka perusahaan akan mendapatkan rugi. 

 

2.7. Biaya Produksi 

Rusdiana, dkk (2011) menyatakan bahwa biaya 

dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang 

mengurangi tujuan bisnis. Komponen-komponen biaya 

tersebut pada dasarnya terdiri dari barang-barang fisik, 

tenaga kerja, tanah, biaya tak terduga (contingency 

allowance) dan biaya-biaya yang dikeluarkan dimasa lalu 

sebelum investasi baru yang direncanakan akan 

ditetapkan. Manfaat dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

dapat menimbulkan kontribusi terhadap suatu usaha atau 

proyek. Manfaat terdiri dari tiga macam yaitu tangible 

benefit yang merupakan manfaat yang dapat diukur, 

indirect or secondary benefit adalah manfaat yang 

dirasakan di luar bisnis itu sendiri sehingga 

mempengaruhi keadaan eksternal di luar bisnis, dan 

intangible benefit yaitu manfaat yang riil ada tapi sulit 

untuk diukur.  

Rosyidi (2003) menyatakan bahwa biaya adalah 

segala sesuatu yang mengurangi suatu tujuan berdasarkan 

waktu pengalokasian, biaya dibedakan dua jenis yaitu 

biaya investasi dan biaya produksi atau operasi.Biaya 

investasi merupakan biaya yang digunakan untuk 

membangun suatu unit usaha, sedangkan biaya produksi 

adalah biaya yang digunakan untuk menjalankan suatu 

unit usaha.Selain itu, pajak juga termasuk sebagai 

komponen biaya, sedangkan manfaatnya adalah segala 
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sesuatu yang membantu tujuan, dan juga dapat 

didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan 

kontribusi terhadap suatu proyekbaik secara langsung 

(tangible) maupun tidak langsung (intangible). Biaya 

produksi merupakan segala biaya yang dikeluarkan oleh 

peternak guna membiayai proses produksi. Biaya 

produksi terdiri dari dua macam yaitu biaya tetap dan 

biaya tidak tetap. 

2.7.1. Total Biaya Tetap (Total Fixed Cost/FC) 

Biaya tetap total adalah biaya yang tetap harus 

dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi. 

Biaya tetap merupakan biaya setiap unit waktu untuk 

pembelian input tetap. Misalnya : gaji pegawai, biaya 

pembuatan gedung, pembelian mesin-mesin, sewa tanah 

dan lain-lain. Biaya tetap dapat dihitung sama seperti 

biaya variabel, yaitu dari penurunan rumus menghitung 

biaya total. Biaya sewa lahan, yaitu harga sewa lahan 

yang dibebankan pada nilai sewa tanah yang berlaku di 

lokasi penelitian. Penyusutan peralatan, yaitu nilai 

pengadaan yang dibandingkan dengan umur pakai 

peralatan dalam tahun (Pakage, 2008). Soekartawi (2003) 

menambahkan biaya tenaga kerja termasuk dalam biaya 

tetap dimana, biaya tenaga kerja yaitu biaya yang harus 

dikeluarkan untuk menggaji pekerja yang membantu 

dalam kegiatan peternakan dengan satuan waktu tertentu 

(per minggu/per bulan). Penurunan rumus tersebut adalah:  

 

TC = FC + VC 

FC = TC – VC 
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Keterangan:  

TC = Biaya total (Total Cost) (Rp/Tahun) 

FC = Biaya tetap (Fixed Cost) (Rp/Tahun) 

VC = Biaya Variabel (Variable Cost) (Rp/Tahun) 

 

2.7.2. Total Biaya Variabel (Total Variabel Cost/VC) 

Bambang (2001) menyatakan bahwa biaya 

variabel total adalah biaya yang dikeluarkan apabila 

berproduksi dan besar kecilnya tergantung pada banyak 

sedikitnya barang yang diproduksi. Biaya variabel 

semakin besar apabila semakin banyak barang yang 

diproduksi, begitu juga sebaliknya. Ditambahkan Zulkifli 

(2003) biaya variabel jumlahnya berubah-ubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan, namun biaya per 

unitnya tetap. Artinya, jika volume kegiatan diperbesar 2 

kali lipat, maka total biaya juga menjadi 2 kali lipat dari 

jumlah semula.Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang 

jumlahnya sampai tingkat kegiatan tertentu relatif tetap 

dan tidak terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan. 

Biaya variabel rata-rata dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu: 

 

VC = TC – FC 

 

Keterangan:   

VC = Biaya Variabel (Variable Cost) (Rp/Tahun) 

TC = Biaya total (Total Cost) (Rp/Tahun) 

FC = Biaya tetap (Fixed Cost) (Rp/Tahun) 
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2.7.3. Total Biaya Produksi 

Biaya tetap (fixed cost / FC) adalah biaya yang 

besarnya tidak berubah jika aktivitas berubah (volume 

bisnis berubah). Biaya tetap antara lain biaya yang 

digunakan dalam pengadaan bibit ternak domba, 

pembuatan kandang, pembelian lahan. Bambang (2001) 

menyatakan bahwa biaya total merupakan jumlah 

keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan 

yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya 

total adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel.Biaya 

total dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

TC = FC + VC. 

Zulfanita (2011) 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 dihasilkan artinya biaya yang harus 

selalu tersedia meskipun proses produksinya tidak atau 

belum dilakukan. VC (Variable Cost) atau biaya berubah 

merupakan biaya yang besar atau nilainya tergantung 

pada berapa jumlah produk yang akan dihasilkan besar 

maka biaya yang diperluhkan juga besar. Inonunu, dan 

Soedjana,(1998) menyatakan bahwa penambahan dari 

keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel adalah biaya 

total atau TC (Total Cost) atau dapat diperoleh dari rumus 

TC= FC+VC. 

2.8.Benefit Cost Ratio(B/C Ratio) 

Poetri, Basith, dan Wijaya (2014) menyatakan 

bahwa Benefit Cost Ratio adalah dengan menghitung 
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perbandingan antara nilai sekarang (present value) dari 

rencana penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang 

akan datang dengan nilai sekarang (present value) dari 

investasi yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain 

dihitung dengan membandingkan antara PV kas masuk 

dengan PV kas keluar. Untuk mengetahui berapa besar 

penerimaan yang akan diperoleh dari setiap rupiah yang 

dikeluarkan oleh petani ternak dalam kegiatan usaha. 

Benefit Cost Ratio (BCR). BCR adalah rasio pendapatan 

(B=benefit) dibanding dengan biaya (C=cost) yang telah 

dihitung nilai sekarangnya (telah didiscount) (Irfan, 

2006). Analisis ini pada dasarnya tidak jauh berbeda 

dengan analisis NPV.Apabila nilai net B/C ratio > 1, 

maka proyek layak untuk diusahakan, untuk nilai net B/C 

ratio < 1, maka proyek tidak layak untuk diusahakan 

(Kusumastuti, 2012). Perhitungan dilakukan dengan 

menggunakan rumus : 

B/C rasio =
 

Bt

(1+i)t
n
t=0

 
Ct

 1+i t
n
t=0

 

 

Keterangan : 

Bt = Economic Benefit (penerimaan untuk penjualan 

DEG selama tahun t) 

Ct = Cost (pengeluaran untuk pemeliharaan DEG 

selama tahun t ) 

t = Tahun Investasi (Jangka Waktu) 

i = Discount rate (Tingkat Suku Bunga) 
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2.9. Break Even Point (BEP) 

Penghitungan suatu usaha peternakan yaitu 

analisis Break Event Point (BEP) memberikan informasi 

mengenai jumlah volume penjualan minimum agar 

peternakan tidak menderita rugi. Angka Break Event 

Point dihubungkan dengan angka hasil penjualan tertentu, 

akan diperoleh informasi mengenai berapa volume 

penjualan yang ditargetkan supaya perusahaan tidak 

menderita rugi (Kusumastuti, 2012). Kay, William, dan 

Patricia (2008) menambahkan bahwa terjadinya BEP 

tergantung pada lama arus penerimaan sebuah usaha dapat 

menutupi segala biaya operasi dan pemeliharaan serta 

biaya modal lainnya. Sutrisno (2000) Break Event Point 

dilihat dari jangka jangka waktu pelaksanaan sebuah 

usaha, terjadinya titik pulang pokok atau TR sama dengan 

TC tergantung pada lama arus penerimaan sebuah proyek 

dapat menutupi segala biaya operasi dan pemeliharaan 

beserta biaya modal lainnya. (Rusdiana, dkk , 2011) 

Break Even Point (BEP) dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

BEP produk (ekor dijual/tahun) =
Biaya Total

Harga penjualan
 

BEP Harga (Rp/ekor) =
Biaya total

Total Produksi
 

 

2.10. Margin of Safety (MOS) 

MOS merupakan selisih antara penjualan yang 

direncanakan dengan penjualan pada BEP (Halim, 
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2009). Apabila penjualan pada tingkat break even 

dihubungkan dengan penjualan yang dibudgetkan atau 

pada tingkat penjualan tertentu, maka akan diperoleh 

informasi tentang seberapa jauh volume penjualan boleh 

turun sehingga perusahaan tidak menderita rugi. 

Hubungan atau selisih antara penjualan yang 

dibudgetkan atau tingkat penjualan tertentu dengan 

penjualan pada tingkat break even merupakan tingkat 

keamanan (margin of safety) bagi perusahaan dalam 

melakukan penurunan penjualan. Informasi tentang 

margin of safety  dapat dinyatakan dalam ratio 

(persentase) antara penjualan menurut budget dengan 

volume penjualan pada tingkat break even dengan 

penjualan yang dibudgetkan itu sendiri. Suatu 

perusahaan yang mempunyai margin of safety yang 

besar lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang 

mempunyai margin of safety rendah, karena margin of 

safety menunjukan indikasi atau memberikan gambaran 

kepada manajemen berapakah penurunan yang dapat 

ditolerir sehingga perusahaan tidak menderita rugi tetapi 

juga belum memperoleh laba (Salele, dkk, 2014). 

Munawir (2001) menyatakan bahwa rumus matematis 

dari margin of safety : 

MOS =
Penjualan − penjualan BEP

Penjualan
X 100% 

Keterangan : 

Penjualan = jumlah target penjualan yang 

direncanakan (%) 

Penjualan BEP = perhitungan BEP hasil 
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2.11. Return On Investment (ROI) 

Analisis Return On Investment atau rasio 

pengembalian atas investasi merupakan rasio 

perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aktiva 

yang dimiliki oleh perusahaan (Bharoto dan Apsari, 

2012). Budiraharjo (2009) menambahkan bahwa return 

on investment merupakan analisa yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dengan dana 

keseluruhan yang ditanamkan dalam modal yang 

digunakan untuk operasi perusahaan dalam mendapatkan 

keuntungan, semakin tinggi nilai ROI, maka semakin 

baiknya perputaran modal perusahaan, artinya semakin 

tinggi nilai ROI maka semakin baik nilai investasi suatu 

perusahaan.  

Suliyanto (2010) menyatakan bahwa ROI 

merupakan ukuran profitabilitas perusahaan, dan juga 

untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal, jika rasio 

ini rendah berarti pelaksanaan usaha belum efisien.Usaha 

untuk memperbesar ROI dengan memperbesar profit 

margin adalah bersangkutan dengan usaha untuk 

memperbesar efisiensi pada sektor produksi, penjualan 

daa administrasi (Munawir, 2002). Sutrisno (2000) ROI 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

ROI =
Laba usaha

Total Aktiva
X 100% 

 

2.12. Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV)atau nilai bersih 

sekarang adalah alat yang digunakan untuk menghitung 
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nilai sekarang dari laba suatu investasi apakah investasi 

tersebut memberikan keuntungan ataubahkan 

sebaliknya. NPV dihitung dengancara menghitung nilai 

sekarang laba (nilai sekarang pendapatan dikurangi nilai 

sekarang investasi / biaya operasional) tahun pertama 

hingga tahun terakhir umur proyek investasi, kemudian 

nilai sekarang laba tahun pertama hingga tahun terakhir 

dijumlahkan. Proyek investasi baru layak dijalankan jika 

total nilai sekarang laba lebih besar dari nol (Kusnadi, 

dan Syadeli, 20002). 

NPV merupakan seluruh angka net cash flow 

yang digandakan dengan discount factor pada tahun dan 

tingkat bunga yang telah ditentukan atau merupakan 

selisihantara present value dari benefit dan present 

value dari cost (biaya) (Zulfanita,  dkk, 2009). Copeland 

and Weston (2000) menyatakan bahwa analisis NPV 

adalah analisis yang mempertimbangkan selisish antara 

penerimaan biaya terhadap besarnya bunga atau lebih 

dikenal dengan istilah yang mempertimbangkan faktor 

diskonto pada waktu-waktu tertentu. Poetri, dkk (2014) 

mengatakan bahwa net present valueadalah suatu usaha 

selisih present value arus benefit (manfaat) dengan 

present value arus cost (biaya), yang dapat ditulis 

dengan rumus: 

NPV =  
Bt − Ct

 1 − i t

n

t=0
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Keterangan: 

Bt = Economic benefit (penerimaan untuk penjualan 

domba ekor gemuk) pada tahun ke t 

Ct = Cost (pengeluaran untuk pemeliharaan domba ekor 

gemuk) pada tahun ke t 

t = Tahun investasi (Jangka Waktu) 

i = Discount rate (Tingkat Suku Bunga) 

Kriteria nilai NPV: 

NPV > 0 Usaha ternak domba ekor gemuk tersebut layak 

untuk dijalankan. 

NPV = 0 Investasi dapat mengembalikan modal sebesar 

yang dikeluarkan. 

NPV < 0 Usaha ternak domba ekor gemuk tersebut tidak 

layak untuk dijalankan. 

2.13. Rentabilitas 

Rentabilitas  dapat  diartikan  sebagai  suatu  

perbandingan  antara  laba yang diperoleh dalam operasi 

perusahaan dengan modal yang hasilnya dinyatakan 

dalam persentase (Kusumastuti, 2012). Bambang (2001) 

menyatakan bahwa pengertian rentabilitas yaitu suatu 

perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba 

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 

tesebut.Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.Riyanto 

(2001) menyatakan bahwa  rentabilitas terbagi atas : 
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1. Rentabilitas Ekonomi 

Rentabilitas Ekonomi adalah perbandingan antara 

laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang 

dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan 

dinyatakan dalam persentase.Pengertian rentabilitas sering 

dipergunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan 

modal di dalam suatu perusahaan dengan seluruh modal 

yang bekerja di dalamnya untuk mengahasilkan laba. 

Modal yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas 

ekonomi hanyalah modal yang bekerja di dalam 

perusahaan.Laba yang diperhitungkan hanyalah laba yang 

berasal dari operasinya perusahaan, yang disebut laba 

usaha. 

Rentabilitas ekonomi : 

asing Modal sendiri Modal

usaha Laba


 x 100% 

 

Keterangan: 

-Laba usaha adalah laba yang diperoleh semata-mata dari 

kegiatan utama perusahaan. 

-Modal sendiri adalah investasi pribadi. 

-Modal asing adalah pinjaman. Sumber dana berupa 

uangini bisa datang dari bank, pegadaian, atau fasilitas 

program pembiayaan. 

Kriteria rentabilitas ekonomi adalah :  

RE > bunga : menunjukan penggunaan modal pinjaman 

lebih menguntungkan. 

RE < bunga : menunjukan penggunaan modal sendiri 

lebih menguntungkan. 
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2. Rentabilitas Modal Sendiri 

Rentabilitas modal sendiri atau sering juga 

dinamakan rentabilitas usaha adalah perbandingan antara 

jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di 

satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang 

mengahasilkan laba tersebut di lain pihak. Rentabilitas 

modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan 

dengan modal sendiri yang bekerja di 

dalamnyauntukmenghasilkan keuntungan. 

 

 Rentabilitas Usaha = 
sendiri Modal

bersih Laba
x100% 

 

Keterangan:  

- Laba bersih adalah angka terakhir dalam 

perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya 

laba operasi bertambah pendapatan lain-lain 

dikurangi oleh beban lain-lain. 

- Modal sendiri adalah  investasi pribadi. 

 

Kriteria persentase rentabilitas usaha adalah sebagai 

berikut : 

1. Rentabilitas 1-25% termasuk dalam katagori 

buruk. 

2. Rentabilitas 26-50% termasuk dalam katagori 

rendah. 

3. Rentabilitas 51-75% termasuk dalam katagori 

cukup. 

4. Rentabilitas 76-100% termasuk dalam katagori 

baik. 
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5. Rentabilitas >100% termasuk dalam katagori baik 

sekali (Nikmat, 2004). 

Rentabilitas merupakan alat pembanding pada 

berbagai alternatif investasi atau penanaman modal yang 

sesuai dengan tingkat resiko masing-masing secara umum 

dapat dikatakan bahwa semakin besar resiko suatu 

investasi dituntut rentabilitas yang tinggi.Rentabilitas 

mampu menggambarkan tingkat laba yang menghasilkan 

menurut jumlah yang ditanamkan karena rentabilitas yang 

dinyatakan dalam angka relatif. Tingkat rentabilitas 

mencerminkan suatu kemampuan perusahaan dalam 

menghsailkan keuntungan, dengan tingkat  rentabilitas 

yang tinggi dapat mencerminkan efisiensi yang tinggi 

pula. Rentabilitas = (L/M) x 100%. L adalah merupakan 

jumlah laba yang di peroleh selama periode tertentu, 

sedangkan M adalah modal aktiva yang digunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut (Riyanto, 2001). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di CV. Agriranch 

Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang.Pemilihan lokasi penelitian secara purposive 

samplingatau sengaja. Pemilihan lokasi berdasarkan 

pertimbangan bahwa Kabupaten Malangmenurut data 

statistik Jawa Timur populasi ternak domba di Jawa 

Timur (2014) memiliki populasi ternak sebanyak 31.496 

ekor dari total populasi ternak domba di Jawa Timur. 

Pengambilan data dilakukan pada Tanggal 24 Desember 

2015- 24 Januari 2016. 

Pemilihan obyek penelitian karena di lokasi 

tersebut belum dilakukan penelitian mengenai kajian 

aspek finansial yang merupakan bagian penting untuk 

mengetahui kemungkinan pelaksanaan investasi secara 

rinci. Kajian aspek finansial juga merupakan rangkuman 

kajian dari aspek-aspek lain yang diakumulatifkan dalam 

bentuk uang, sehingga mempunyai kekuatan dominan 

dalam pengambilan keputusan. Perusahaan peternakan 

domba Ekor Gemuk ini adalah usaha peternakan domba 

yang berada di daerah dataran tinggi yang tengah 

mengalami perkembangan usaha, selain itu di CV. 

Agriranch merupakan usaha peternakan yang memiliki 

populasi domba Ekor Gemuk terbanyak di Kabupaten 

Malang, dan dalam managemen pakan serta pemeliharaan 

dilakukan CV. Agriranch dengan baik. Berdasarakan 

pertimbangan dan tujuan penelitian, CV.Agriranch 
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memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian di 

perusahaannya tersebut. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

studi kasus yaitu menilai kelayakan usaha selama 3 tahun 

(tahun 2012-2014), apakah usaha tersebut layak 

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 yang memusatkan diri secara intensif dan 

mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan 

mempelajarinya sebagai suatu kasus(Wirartha, 2006). 

Metode pengambilan sampel dengan metode 

purposive methode, yaitu dengan mengamati  peternakan 

CV.Agriranch yang dijadikan sebagai responden. 

Peternakan tersebut merupakan peternakan domba ekor 

gemuk yang memiliki jumlah populasi domba terbanyak 

di kabupaten Malang, yaitu pada saat penelitian berjumlah 

582 ekor, 1 ST  domba dewasa = 7 ekor, 1 ST domba dara 

= 14 ekor, 1 ST anak domba = 28 ekor.  

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode 

survey yaitu mengumpulkan data primer yang diperoleh 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi secara 

langsung di CV. Agriranch, sedangkan data sekunder 

adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung yang 

diambil melalui hasil penelitian terdahulu, buku dan 

jurnal. Sugiyono (2006) menyatakan bahwa pengumpulan 
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data dapat menggunakan sumber data primer. Sumber 

data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data primer 

diperoleh melalui kuesioner, observasi dan wawancara 

dengan pemilik peternakan, kepala kandang, dan anak 

kandang perusahaan inti.Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. 

1. Observasi langsung 

Pengumpulan data dengan observasi langsung 

adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan alat untuk keperluan tersebut. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewancara dengan 

responden dengan menggunakan kuisioner 

(pertanyaan terstruktur). 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara menyalin 

arsip-arsip atau dokumen dari perusahaan yang 

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

Data yang diperoleh dari pengumpulan data 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara atau pengisian kuisioner, 

data primer berupa data-data yang berkaitan dengan 

analisis usaha ini. Pada penelitian data primer diperoleh 
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dari peternak untuk mendapatkan informasi yang meliputi 

data keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran, 

rincian biaya dan dokumen-dokumen keuangan lain yang 

mendukung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui 

studi literatur dari instansi yang terkait dengan penelitian. 

3.4. Analisis Data 

 Analisis data yang dilakukan mencakup: 

1. Analisa deskriptif untuk mengetahui keadaan 

usaha peternakan domba ekor gemuk. 

2. Analisa kuantitatif untuk mengetahui komposisi 

biaya total produksi, penerimaan, keuntungan, 

B/C Ratio, BEP, MOS, ROI, NPV dan 

rentabilitas usaha peternakan domba Ekor 

Gemuk, kemudian melakukan uraian-uraian serta 

menggunakan rumus-rumus ekonomi sesuai 

dengan tujuan penelitian sehingga memberikan 

gambaran realitis yang di temukan dalam 

penelitian. 

 

Rumus-rumus yang digunakan adalah: 

1. Penerimaan adalah suatu yang dihasilkan oleh 

suatu proses produksi dalam jangka waktu 

tertentu. Penerimaan dari usaha domba Ekor 

Gemuk (DEG) diperoleh dari penjualan domba 

itu sendiri dan penjualan kotoran atau feses. 

Perhitungan penerimaan dapat diketahui dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

TR = Py x Y 
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Keterangan : 

TR = Total Revenue (total penerimaan 

peternakan domba gemuk). 

Py = Harga jual (hargadomba, Rp/per ekor). 

Y = Jumlah produksi (per ekor) 

2. Keuntungan adalah selisih antara pendapatan 

kotor usaha ternak domba Ekor Gemuk dengan 

pengeluaran usaha ternak domba Ekor Gemuk. 

Perhitungan keuntungan dapat diketahui dengan 

mengggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Π=TR-TC 

Keterangan: 

π = Keuntungan (Rp/tahun) 

TR = Total Penerimaan (Rp/tahun) 

TC = Total Biaya (Rp/tahun) 

 

3. Total Biaya Tetap adalah biayayang harus 

dikeluarkan walaupun perusahaan tidak 

berproduksi. Biaya tetap terdiri dari perawatan, 

sewa tanah, pajak, penyusutan kadang dan 

penyusutan peralatan. Perhitungan total biaya 

tetap dapat diketahui dengan mengggunakan 

rumus sebagai berikut: 

TC = FC + VC 

FC = TC – VC 

Keterangan:   

TC = Biaya total (Total Cost) (Rp/Tahun) 

FC = Biaya tetap (Fixed Cost) (Rp/Tahun) 
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VC = Biaya Variabel (Variable Cost) 

(Rp/Tahun) 

4. Total Biaya Variabel adalah merupakan biaya 

yang habis digunakan dalam satu kali proses 

produksi atau biaya yang besarnya berubah secara 

proporsional sejalan dengan perubahan aktivitas 

(perubahan volume produksi atau volume 

penjualan). Biaya tidak tetap terdiri dari biaya 

pakan, listrik, biaya tenaga kerja, vitamin, obat-

obatan, pembelian ternak, biaya telepon, dan 

biaya transportasi. Perhitungan total biaya 

variabel dapat diketahui dengan mengggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

5.  

VC = TC – FC 

Keterangan:   

VC = Biaya Variabel (Variable Cost) 

(Rp/Tahun). 

TC = Biaya total (Total Cost) (Rp/Tahun). 

FC = Biaya tetap (Fixed 

Cost) (Rp/Tahun). 

6. Total Biaya Produksi adalah semua biaya yang 

dikeluarkan untuk proses produksi usaha domba 

Ekor Gemuk baik biaya tetap maupun biaya tidak 

tetap. Perhitungan total biaya produksi dapat 

diketahui dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
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TC= FC + VC 

Keterangan: 

TC = Total Biaya Produksi (Total Cost) 

(Rp/Tahun). 

FC = Biaya tetap (Fixed Cost) (Rp/Tahun). 

VC =Biaya Variabel (Variable Cost) 

(Rp/Tahun). 

7. B/C rasio adalah adalah rasio pendapatan 

(benefit) dibanding dengan biaya (cost) yang telah 

dihitung nilai sekarangnya (telah didiscount). 

Perhitungan B/C rasio dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

B/C rasio =
 

Bt

(1+i)t
n
t=0

 
Ct

 1+i t
n
t=0

 

Keterangan : 

Bt = Economic Benefit (penerimaan untuk penjualan 

DEG selama tahun t)  

Ct = Cost (pengeluaran untuk pemeliharaan DEG 

selama tahun t ) 

t = Tahun Investasi (Jangka Waktu) 

i = Discount rate (Tingkat Suku Bunga) 

8. Break Even Point (BEP) merupakan keadaan 

dimana dalam usaha peternakan domba ekor 

Gemuk tidak memperoleh laba/keuntungan dan 

juga tidak mengalami kerugian. Perhitungan 
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analisis break even point dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

BEP (produk) (ekordijual/tahun)  = 
Biaya Total 

Harga Penjualan
 

BEP (harga) (Rupiah/ekor) =  
Biaya total

Total Produksi
 

9. Margin of Safety (MOS) adalah penjualan pada 

tingkat BEP dihubungkan dengan penjualan yang 

dibudgetkan atau pada tingkat penjualan tertentu, 

maka akan diperoleh informasi tentang seberapa 

jauh volume penjualan boleh turun sehingga 

perusahaan tidak menderita rugi. Perhitungan 

analisis margin of safety dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Margin Of Safety = 
Penjualan-penjualan BEP

Penjualan
X 100% 

Keterangan : 

Penjualan  = jumlah target penjualan 

yang direncanakan (%) 

Penjualan BEP  = perhitungan BEP hasil 

10. Return On Investment (ROI) merupakan ukuran 

profitabilitas perusahaan, dan juga untuk 

mengetahui efisiensi penggunaan modal, semakin 

tinggi nilai ROI maka semakin baiknya 

perputaran modal perusahaan. Perhitungan 

analisis return on investment dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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ROI =
Laba usaha

Total Aktiva
X 100% 

11. Net Present Value (NPV) digunakan untuk 

menghitung nilai sekarang dari laba suatu 

investasi apakah investasi tersebut memberikan 

keuntungan atau bahkan sebaliknya (rugi). 

Perhitungan analisis net present value dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

NPV= 
Bt-Ct

 1-i t

n

t=0

 

Keterangan : 

Bt = Economic benefit (penerimaan untuk 

penjualan domba ekor gemuk) pada tahun ke t 

Ct = Cost (pengeluaran untuk pemeliharaan 

domba ekor gemuk) pada tahun ke t 

T  = Tahun investasi (Jangka Waktu) 

i= Discount rate (Tingkat Suku Bunga) 

Kriteria nilai NPV: 

NPV > 0 Usaha ternak domba ekor gemuk tersebut layak 

untuk dijalankan. 

NPV = 0 Investasi dapat mengembalikan modal sebesar 

yang dikeluarkan. 

NPV < 0 Usaha ternak domba ekor gemuk tersebut tidak 

layak untuk dijalankan. 
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12. Rentabilitas merupakan kemampuan usaha 

peternakan domba Ekor Gemuk untuk 

menghasilkan laba selama satu tahun. Semakin 

tinggi nilai rentabiltas maka dapat diketahui 

bahwa usaha ternak Ekor Gemuk tersebut 

memiliki laba yang tinggi. Nilai rentablitas 

menunjukkan perbandingan antara laba dengan 

modal (aktiva), nilai rentabilitas dapat diketahui 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

R = 
M

100% L
 

Keterangan: 

R =Rentability (rentabilitas) (%) 

L =Profit (laba bersih) (Rp/tahun) 

M = Modal sendiri (Rupiah) 

 

A.  Rentabilitas ekonomi =

asing Modal sendiri Modal

usaha Laba


 x 100% 

Keterangan: 

-Laba usaha adalah laba yang diperoleh semata-mata 

dari kegiatan utamaperusahaan. 

-Modal sendiri adalah investasi pribadi. 

-Modal asing adalah Pinjaman sumber dana berupa 

uangini bisa datang dari bank, pegadaian, atau 

fasilitas program pembiayaan. 
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Wahyudi, (2004) menyatakan bahwa kriteria rentabilitas 

ekonomi adalah :  

RE > bunga : menunjukan penggunaan modal pinjaman 

lebih menguntungkan. 

RE<bunga : menunjukan penggunaan modal sendiri lebih 

menguntungkan. 

 

B. Rentabilitas Usaha = 
sendiri Modal

bersih Laba
x100%   

Keterangan:  

- Laba bersih adalah angka terakhir dalam 

perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya 

laba operasi bertambah pendapatan lain-lain 

dikurangi oleh beban lain-lain 

- Modal sendiri adalah  investasi pribadi 

Nikmat (2004) menyatakan bahwa kriteria presentase 

rentabilitas usaha adalahsebagai berikut: 

1. Rentabilitas 1-25% termasuk dalam kategori buruk. 

2. Rentabilitas 26-50% termasuk dalam kategori 

rendah. 

3. Rentabilitas 51-75% termasuk dalam kategori 

cukup. 

4. Rentabilitas 76-100% termasuk dalam kategori 

baik. 

5. Rentabilitas >100% termasuk dalam kategori baik 

sekali. 
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3.5. Batasan Istilah 

1. Biaya Produksi : Biaya yang digunakan untuk 

proses produksi, biaya produksi dibagi menjadi dua 

yaitu biaya tidak tetap dan biaya tetap. 

2. Modal (aktiva)  : Biaya awal yang digunakan 

untuk peternakan domba Ekor Gemuk yang digunakan 

untuk memulai usaha. 

3. Keuntungan  :Selisih antara penerimaan usaha 

domba Ekor Gemuk berupa domba dan kotoran 

dengan biaya produksi dalam satu tahun. 

4. Penerimaan  :Seluruh hasil dari penerimaan 

penjualan domba, penjualan pupuk. 

5. B/C ratio  : Mengetahui berapa besar 

penerimaan yang akan diperoleh dari setiap rupiah 

yang dikeluarkan oleh usaha peternakan domba ekor 

gemuk. 

6. Break Even Point : Keadaan dimana dalam usaha 

peternakan domba Ekor Gemuk tidak  memperoleh 

laba/keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. 

7. Margin of Safety : Selisih antara penjualan domba 

Ekor Gemuk yang direncanakan dengan penjualan 

pada BEP. 

8. Return of Investment : Analisa yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan usaha peternakan domba Ekor 

Gemuk dengan modal yang digunakan untuk operasi 

perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. 

9. Net Present Value : Analisis yang 

mempertimbangkan selisih antara penerimaan usaha 

peternakan domba Ekor Gemuk dengan biaya terhadap 

besarnya bunga pada waktu-waktu tertentu. 
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10. Rentabilitas  : Kemampuan usaha peternakan 

domba Ekor Gemuk untuk menghasilkan laba selama 

satu tahun. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Profil Perusahaan CV. Agriranch 

 CV. Agriranch adalah perusahaan peternakan 

domba Ekor Gemuk yang berlokasi terletak di daerah 

Karangploso Desa Brak, kelurahan Tawang Agro, 

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dengan 

ketinggian 600 m dpl dengan curah hujan rata-rata1.890 

mm/tahun dengan suhu sekitar 20-30
o
C dengan 

kelembaban 60%. Budidaya domba ekor gemuk yang 

dilakukan oleh CV. Agriranch bergerak dalam bidang 

penggemukan (fattening).Misi dari perusahaan adalah 

ingin mengangkat peternakan di Indonesia khususnya 

sumber daya daging.Peternakan ini didirikan pada tanggal 

1 Februari 2008, dimulai dengan dua kandang 

penggemukan domba jantan. Saat ini total keseluruhan 

domba ekor gemuk yang dimiliki sebanyak 690 ekor. 

Kebutuhan daging bangsa Indonesia yang belum 

tercukupi menjadi salah satu alasan kuat berdirinya CV. 

Agriranch dibidang peternakan domba.Pendiri 

beranggapan bahwa kurangnya pasokan daging di 

Indonesia harus mampu dipasok dari produksi dalam 

negeri.Hal ini sangatlah mungkin terjadi mengingat 

Indonesia memiliki iklim yang memungkinkan bagi 

beragam jenis ternak untuk dikembangbiakkan.Kondisi 

iklim di Indonesia juga sangat mendukung untuk 

memproduksi sumber pakan hijauan bagi ternak. 

Pengelolaan ternak yang berorientasi pada laba melalui 

jumlah ternak yang ideal, penggunaan teknologi, serta 
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jaminan adanya pasar merupakan salah satu kunci sukses 

untuk membuat ternak khususnya domba sebagai bisnis 

yang baik. Progam pemerintah untuk swasembada daging 

adalah salah satu alasan pendiri untuk mendirikan atau 

bergerak di bidang penggemukan. Pendiri merasakan 

mahalnya harga daging di pasaran dikarenakan kurangnya 

pasokan daging, sehingga perusahaan memutuskan untuk 

membuka usaha fattening domba yang diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan daging di pasaran. 

Perusahaan CV. Agriranch Karangploso termasuk  

peternakan yang memiliki lahan hijauan sendiri yang 

mana hijauan tersebut terdiri dari lahan rumput gajah, 

gamal, kaliandra. Ruang lingkup Perusahaan CV. 

Agriranch Karangploso merupakan peternakan yang 

sangat cocok untuk  berternak domba. Lokasi perusahaan 

jauh dari pemukiman penduduk yang bertujuan agar 

limbah dari peternakan tidak mengganggu kenyamanan 

masyarakat disekitar, pernyataan tersebut sesuai dengan 

pendapat Sodiq (2010) untuk menghasilkan produktifitas 

pada ternak diupayakan suasana lingkungan disekitar 

kandang jauh dari keramaian untuk menghindari stres 

pada ternak yang berdampak pada prokdutifitas ternak itu 

sendiri. CV. Agriranch Karangploso juga memiliki 

sumber air sendiri, hal ini sesuai dengan pendapat Badriah 

dan Fatihah (2011) bahwa air merupakan salah satu unsur 

yang sangat penting bagi semua hewan ternak, sehingga 

air bersih harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup 

dan diberikan secara ad-libitum. Kemitraan adalah sebuah 

kontrak sosial, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak 

dengan memperhatikan prinsip - prinsip saling 

memerlukan, saling memperkuat dan saling 
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menguntungkan.Segi perspektif ilmu sosial, kemitraan 

usaha pertanian dapat dikatakan sebagai peningkatan 

interdependensi antar pelaku ekonomi di dalam tubuh 

kegiatan ekonomi di sektor pertanian (Hendayana 2001). 

Pola kemitraan CV. Agriranch yang dijalankan adalah 

pola kemitraan mandiri, peternak domba sebagai mitra 

dalam budidaya ternak domba dengan  modal mandiri dan 

CV. Agriranch menjamin pasar anak domba yang 

dihasilkan. menyatakan bahwa  keuntungan dalam 

melakukan. 

Ternak domba memiliki potensi yang tinggi 

mengingat kemungkinan terjadinya kelahiran kembar 

lebih dari 80%. Pakan untuk domba juga lebih sederhana 

dibandingkan dengan kambing karena pakan utama 

domba merupakan rumput-rumputan dan leguminosa. 

Domba sangat responsive terhadap perbaikan kualitas 

pakan yang diberikan.Dengan memberikan tambahan 

konsentrat, berat domba dapat mengalami kenaikan 

sebanyak 150 gram/hari. Karena potensi ini, domba 

merupakan pilihan ternak yang terbaik. 

 

4.2. Pra-produksi CV. Agriranch 

4.2.1. Perkandangan 

Kandang adalah lingkungan kecil tempat ternak 

hidup dan berproduksi, oleh karena itu dibutuhkan 

kandang yang nyaman dan berpengaruh terhadap 

kesehatan ternak serta hasil produksi yang maksimal 

(Sari, Fitri, dan Putra, 2007). Suretno dan Basri (2008) 

mengatakan bahwa fungsi utama kandang adalah antara 

lain: sebagai tempat istirahat, untuk melindungi dari 

pemangsa, untuk tempat makan dan minum, sebagai 
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tempat untuk kawin dan beranak, dan untuk 

mempermudah dalam pengontrolan ternak. Kandang yang 

ada di CV. Agriranch dibagi menjadi 3 kelompok, 1) 

Kandang untuk perkawinan, dimana ternak induk di 

pelihara bersama pejantan (imbangan yang ideal 1 jantan 

untuk 30 betina), 2) Kandang untuk bunting tua yaitu 

tempat induk 1 bulan menjelang melahirkan, 3) Kandang 

untuk ternak yang sedang menyusui, yaitu tempat induk 

bersama anak, selain itu ada kandang koloni untuk ternak 

jantan muda. Kandang di CV. Agriranch memiliki tinggi 

atap 2,5 m dan tinggi palungan 40 cm dengan tinggi lantai 

kandang 1,5 m. Ukuran dan luasan lantai kandang untuk 1 

ekor induk memerlukan 1-1,5 m
2
. 

Kandang jenis koloni berisikan 10 ekor domba 

jantan muda.Tipe perkandangan di CV. Agriranch 

menggunakan tipe kandang panggung dengan dinding 

yang terbuat dari kayu dan bambu.Rubiono (2006) 

menyatakan bahwa kelebihan kandang panggung adalah 

1) Ternak lebih bersih karena kotoran dan air kencing 

jatuh ke bawah. 2) Kandang lebih kering, sehingga kuman 

penyakit, parasit daan jamur tidak berkembang. 

Kekurangan dari kandang panggung adalah 1) Biaya 

pembuatan kandang lebih mahal. 2) Risiko kecelakaan 

lebih tinggi, seperti terperosok atau jatuh. 3) Kandang 

memikul beban berat dari ternak, sehingga harus 

diperhitungkan kekuatannya. Atap yang digunakan 

terbuat dari asbes dan menggunakan atap bertipe gable. 

Inonunu dan Soedjana (1998) menyatakan bahwa 

penggunaan kandang harus disesuaikan kapasitas 

kandang, populasi yang terlalu padat mengakibatkan 
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ternak menderita cekaman (stress) sehingga penurunan 

laju pertumbuhan. 

Lokasi kandang atau perencanaan kandang yang 

dibangun merupakan faktor penting untuk keberhasilan 

usaha fattening domba. Pertimbangan pembuatan lokasi 

harus dekat dengan sumber hijauan, air, aman dan 

nyaman bagi peternak maupun peternak bekerja. Pada 

prinsipnya kandang diperlukan agar ternak merasa 

nyaman, aman dan memudahkan peternak untuk 

melakukan aktifitasnya, antara lain : pemberian 

pakan/minum, pembersihan kandang, pengawasan / 

pengamatan ternak yang kurang sehat dan pelaksanaan 

monitoring. 

 

4.2.2. Penyediaan Bakalan 

Bibit atau bakalan adalah salah satu penentu 

keberhasilan dalam suatu usaha penggemukan.Jenis 

domba yang dipelihara di perusahaan penggemukan 

domba ini adalah domba Ekor Gemuk (DEG). Bakalan 

untuk usaha penggemukan pada peternakan ini didapatkan 

dari pasar hewan, Kota Probolinggo, Kediri, Gondanglegi, 

Malang dan peternakan yg bermitra. Perusahaan tidak 

menggunakan jasa belantik atau seseorang yang menjadi 

perantara penjualan, hal ini dilakukan untuk menekan 

harga DEG agar didapat bakalan semurah-murahnya 

dengan kualitas yang baik, hal ini sesuai dengan pendapat 

Umar (2003) yang menyatakan bahwa panjang jalur 

distribusi komoditas peternakan dan pertanian umumnya 

dari petani peternak hingga pada konsumen akhir 

menyebabkan tidak efisiensinya biaya operasional, serta 

menimbulkan margin pemasaran yang terjadi tidak 
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teratur. Tinggi serta tidak meratanya margin pemasaran 

sebagai akibat dari panjangnya saluran pemasaran dan 

banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

pemasaran mulai dari produk petani peternak hingga 

produk tersebut sampai pada konsumen akhir.Mata rantai 

pemasaran yang panjang tersebut menyebabkan biaya 

pemasaran makin tinggi. 

Bakalan merupakan faktor yang penting, karena 

sangat menentukan hasil akhir usaha penggemukan. 

Pemilihan bakalan memerlukan ketelitian, kejelian dan 

pengalaman. Ciri-ciri bakalan yang baik adalah : 

1. Aktif bergerak. 

2. Bentuk punggung lurus. 

3. Umur kurang dari 1 tahun. 

4. Sehat dan tidak cacat. 

5. Bobot badan antara 10-15 kg. 

6. Kondisi ternak agak kurus. 

7. Bulu halus. 

Pemilihan bakalan dipilih jantan hal ini sesuai 

dengan pendapat Prihatman (2000) menyatakan bahwa 

domba jantan lebih efisien dalam memanfaatkan energi 

metabolis (EM) untuk penampilannya dibandingkan 

dengan ternak domba betina. Domba yang dipelihara pada 

peternakan ini untuk penggemukan berkisar antara umur 

5-7 bulan atau kurang dari 1 tahun dengan lama 

pemeliharaan maksimal 90 hari atau 3 bulan, hal ini 

sesuai dengan pernyataan Priyanto, Siregar, 

Handiwiriawan dan Subandriyo (2000) bahwa ternak 

domba jantan yang digemukkan dipilih yang baru lepas 

sapih (berumur 6-8 bulan), giginya masih gigi seri.  
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Domba muda memiliki laju pertumbuhan yang 

cepat karena dalam masa tumbuh, domba muda juga 

memiliki kemampuan yang optimal dalam 

mengkonversikan pakan menjadi daging, hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Sodiq (2010) bahwa secara umum 

domba berada pada puncak pertumbuhan pada masa lepas 

(sekitar umur 4 bulan) sampai saat dewasa tubuh (sekitar 

1 tahun), sehingga pemberian pakan domba ekor gemuk 

paling efektif adalah saat domba muda dengan rentang 

umur tersebut. 

 

4.2.3. Obat dan Vitamin 

 Kesehatan domba juga perlu diperhatikan dalam 

usaha ini karena adanya kemungkinan domba terserang 

penyakit. Penyakit yang biasanya menyerang pada ternak 

domba di CV. Agriranch diantaranya yaitu perut 

kembung, cacing, kudis atau kurap, dan sakit mata. 

Pengobatan yang diberikan untuk ternak domba yang 

terkena cacing menggunakan cetalben, tympanol untuk 

obat kembung dan limoxyn sprey untuk mengobati 

penyakit mata, dan vitamin B kompleks. Usaha 

penggemukan domba menjaga kesehatan ternak harus 

menjadi salah satu prioritas utama di samping kualitas 

pakan ternak. Upaya menjaga kesehahatan domba dimulai 

sejak domba akan dimasukkan ke areal peternakan hingga 

domba siap dipasarkan, hal ini sesuai dengan pendapat 

Kushartono, Hidayat dan Iriani (2005) menyatakan bahwa 

domba yang akan dimasukkan dalam areal peternakan 

harus sehat dan bebas dari penyakit. Menghindari 

penyebaran wabah penyakit perlu dilakukan isolasi 
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terlebih dahulu sebelum domba dimasukkan dalam lokasi 

peternakan. 

Pemberian obat cacing pada domba sebelum 

penggemukan dilaksanakan, dan kebersihan domba dan 

kandang mutlak dilakukan selain menjaga kesehatan 

ternak, kesehatan peternak dan bau lingkungan. 

Prahatman (2000) menambahkan bahwa secara umum 

pengendalian dan pencegahan penyakit yang terjadi pada 

domba dapat dilakukan dengan : a) Menjaga kebersihan 

kandang, dan mengganti alas kandang. b) Mengontrol 

anak domba (cempe) sesering mungkin. c) Memberikan 

nutrisi dan makanan penguat yang mengandung mineral, 

kalsium dan mangan. d) Memberikan makanan sesuai 

jadwal dan jumlahnya, hijauan pakan yang baru dipotong 

sebaiknya dilayukan lebih dahulu sebelum diberikan. e) 

Menghindari pemberian pakan kasar atau pakan hijauan 

yang terkontaminasi siput dan sebelum diberikan 

sebaiknya dicuci dulu. f) Sanitasi yang baik, sering 

memandikan domba dan mencukur bulu. g) Tatalaksana 

kandang diatur dengan baik. h) Melakukan vaksinasi dan 

pengobatan pada domba yang sakit. 

 

4.2.4.  Struktur Populasi DEG 

Struktur populasi domba Ekor Gemuk erat 

kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh CV. 

Agriranch dalam melakukan kegiatan usahanya, semakin 

banyak domba ekor gemuk yang dipelihara maka semakin 

banyak pula biaya produksi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan tersebut. Struktur populasi ternak DEG awal 

dan akhir selama 3 tahun dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2.Struktur Populasi Ternak CV. Agriranch 

 

 

 

 
2012 2013 2014 

Struktur 

Populasi 

Ternak Awal 

Jumlah 

(ekor) 
ST % 

Jumlah 

(ekor) 
ST % 

Jumlah 

(ekor) 
ST % 

Pejantan 2 0,28 0,40 2 0,28 0,38 2 0,28 0,34 

Betina 

dewasa 
15 2,10 3,04 25 3,50 4,78 50 7,00 8,59 

Jantan muda 435 30,45 88,41 400 28,00 76,62 400 28,00 68,72 

Dara 10 0,70 2,03 15 1,05 2,87 30 2,10 5,15 

Anak jantan 15 0,52 3,04 30 1,05 9,57 50 1,75 8,59 

Anak betina 15 0,52 3,04 50 1,75 5,74 50 1,75 8,59 

Σ Ternak 492 34,58 100 522 35,63 100 582 40,88 100 
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Tabel 2. Struktur Populasi Ternak CV. Agriranch (Lanjutan) 

Sumber: data primer diolah (2016) 

Struktur  

Populasi 

Ternak Akhir 

Jumlah 

(ekor) 
ST % 

Jumlah 

(ekor) 
ST % 

Jumlah 

(ekor) 
ST % 

Pejantan 2 0,28 3,50 2 0,28 1,63 2 0,28 1,09 

Betina dewasa 15 2,10 26,31 25 3,50 20,49 50 7,00 27,47 

Jantan muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dara 10 0,70 17,54 15 1,05 12,29 30 2,10 16,48 

Anak jantan 15 0,52 26,31 30 1,05 40,98 50 1,75 27,47 

Anak betina 15 0,52 26,31 50 1,75 24,59 50 1,75 27,47 

Σ Ternak 57 4,13 100 122 7,63 100 187 12,88 100 
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Struktur populasi domba Ekor Gemuk (DEG) yang 

dipelihara di CV. Agriranch dapat dilihat pada Tabel 2 dapat 

diketahui bahwa struktur populasi DEG selama 3 tahun, 

populasi yang dipelihara di peternakan tersebut adalah DEG 

jantan muda, DEG betina dewasa, DEG pejantan,  DEG dara, 

DEG anak jantan dan betina. Struktur populasi DEG yang 

dipelihara di CV. Agriranch terbagi atas struktur populasi 

ternak awal dan struktur populasi ternak akhir. Struktur 

populasi ternak awal adalah jumlah ternak DEG sebelum di 

jual, jumlah populasi ternak awal 492 ekor pada tahun 2012 

atau 34,58/ST, tahun 2013 522 ekor atau 35,63/ST dan  tahun 

2014 struktur populasi ternak awal 582 ekor atau 40,88/ ST.  

Struktur populasi ternak awal jumlah terbesar adalah 

DEG jantan muda sebesar 88,41% tahun 2012; 76,62% tahun 

2013; dan 68,72% tahun 2014. Struktur populasi ternak akhir 

adalah jumlah populasi ternak DEG awal dikurangi jumlah 

DEG yang terjual, pada struktur populasi ternak akhir, jumlah 

terbesar adalah anak jantan tahun 2012 sebesar 26,31%; 

20,49% tahun 2013; dan 27,47% tahun 2014. DEG jantan 

memiliki bobot sapih yang lebih tinggi dibanding betina, hal 

ini disebakan, domba jantan mempunyai kemampuan 

mengkonsumsi pakan yang lebih tinggi yang diperoleh dari 

meningkatnya laju metabolisme di dalam tubuhnya karena 

adanya hormon testosteron yang dimiliki oleh ternak jantan. 

Bobot sapih domba jantan umumnya lebih tinggi dari bobot 

sapih domba betina (Priyanto, dkk, 2000). Hal ini terkait 

dengan kerja hormon testosterone terhadap laju pertumbuhan 

sel otot dan aktivitas yang lebih tinggi untuk merangsang 

pertumbuhan tulang (Inonunu, dkk,1998). 
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4.3 Produksi CV. Agriranch 

4.3.1. Pemberian Pakan Hijauan 

Penyediaan pakan yang berkualitas merupakan salah 

satu faktor pendukung dalam upaya meningkatkan 

produktifitas ternak.Ternak yang sedang tumbuh memerlukan 

kebutuhan nutrien yang cukup untuk mendukung 

pertumbuhannya yang sempurna (Firdus, 2010).B ahan pakan 

berserat seperti hijauan merupakan bahan pakan sumber serat. 

Pakan hijauan yang diberikan di CV. Agriranch adalah jenis 

hijauan rumput gajah dan leguminosa berupa gamal dan 

kaliandra. Bahan pakan yang diberikan berupa hijauan yaitu 

berasal dari rumput gajah (Pennisetum purpureum), kaliandra 

(Calliandra calothyrsus) dan gamal (Gliricidia sepium) yang 

diberikan dengan cara di choper terlebih dahulu. Jumlah 

pemberian pakan hijauan adalah 4 kg/hari, dengan pemberian 

hijauan sebanyak 1,3 kg/ekor/hari, diberikan pada pagi, siang, 

dan sore hari.  

Cara pemberian pakan hijauan di CV. Agriranch 

diberikan 2 jam sesudah pemberian pakan penguat atau pakan 

konsentrat, hal tersebut dimaksudkan agar mikroba dalam 

rumen lebih aktif untuk mencerna pakan sehingga mampu 

menyerap nutrisi dengan optimal. Menurut Wulandari, Agus, 

Soejono, Cahyanto, dan Utomo (2014) pakan merupakan 

semua bahan yang bisa diberikan dan bermanfaat bagi ternak. 

Pakan yang diberikan harus berkualitas tinggi yaitu 

mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ternak untuk 

kehidupannya seperti air, karbohidrat, lemak, protein dan 

mineral.Pakan yang di berikan harus benar-benar bermanfaat 

untuk kebutuhan hidup, membentuk sel-sel baru, mengganti 

sel-sel yang rusak dan untuk produksi (Budiman, 2006). 

Penelitian leguminosa sebagai pakan ternak ruminansia 
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glirisidia, kaliandra, lamtoro mudah dibudidayakan sebagai 

pakan ternak maupun tanaman konservasi tanah. 

Hanafiah (2008) melakukan usaha penggemukan 

domba dengan menggunakan domba yang berasal dari pasar 

yang berbobot hidup rata-rata 20, pakan yang diberikan berupa 

hijauan segar sebanyak 2 kg/ekor/hari, serta konsentrat dengan 

kandungan protein 16% sebanyak 0,5 kg/ekor/ hari, kemudian 

pengemukan dilakukan selama 45 hari menghasilkan 

pertambahan bobot hidup 120 gram/ekor/hari. Air minum 

yang diberikan diletakkan pada bak panjang yang terbuat dari 

paralon dan diberikan secara ad-libitum yang diambil dari 

kran-kran disamping kandang. Menurut Badriah dan Fatihah 

(2011) menyatakan bahwa air minum merupakan salah satu 

unsur yang sangat penting bagi semua makhluk hidup 

termasuk domba dan kambing, oleh karena itu air harus selalu 

tersedia dalam jumlah yang cukup.Sumber air berasal dari air 

sumur bor. 

4.3.2. Pakan Konsentrat 

 Pakan konsentrat pakan yang kaya protein dan 

karbohidrat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan dari 

seekor ternak secara maksimal. Ekawati, Muktiani, dan 

Sunarso (2014) menambahkan bahwa konsentrat merupakan 

bahan pakan yang kaya akan zat-zat makanan terutama protein 

dan energi, memiliki kadar serat kasar yang rendah sehingga 

kecernaannya dalam saluran pencernaan cukup tinggi. Faktor 

utama yang mempengaruhi produktivitas domba adalah 

pemberian pakan dan gizinya. Pemberian hijauan sebagai 

pakan utama domba pada umumnya kurang mampu memenuhi 

kebutuhan untuk produksi, oleh karena itu diperlukan pakan 

penguat (konsentrat). Pemberian pakan konsentrat dan hijauan 
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yang disediakan secara bersamaan akan berakibat pada 

penurunan kecernaan bahan kering (BK) dan bahan organik 

ransum, untuk itu konsentrat diberikan 2 jam sebelum 

pemberian pakan kasar dengan maksud meningkatkan 

kecernaan BK dan bahan organik ransum (Nuschati, dkk, 

2010). Iswoyo dan Widiyaningrum (2008) menyatakan bahwa 

pemberian pakan dengan interval 2 jam antara pemberian 

konsentrat dan hijauan juga menghasilkan sintesis mikrobia 

yang lebih besar. Pemberian pakan pola ini juga dapat 

merangsang aktivitas mikroba rumen sehingga dapat 

meningkatkan daya cerna dan konsumsi hijauan. 

 Koddang (2008) menambahkan bahwa konsentrat 

yang diberikan 2 jam sebelum pakan hijauan akan 

meningkatkan kecernaan bahan kering dan bahan organik 

pakan sehingga pada akhirnya meningkatkan konsumsi pakan. 

Sifat konsentrat yang mudah dicerna dan berkadar pati tinggi 

akan memacu pertumbuhan mikroba rumen, jika konsentrasi 

mikroba rumen meningkat akan mempermudah fermentasi 

dalam rumen. Tingkat kecernaan bahan organik yang dimakan 

berikutnya diharapkan akan lebih baik. Pemberian pakan 

kosentrat peternakan domba Ekor Gemuk CV. Agriranch 

diberikan sebanyak 1 kg/ekor/hari. Pakan konsentrat di CV. 

Agriranch menggunakan 11 bahan pakan antara lain : bekatul, 

jagung, tumpi jagung, bungkil kedelai, pollard, kulit kacang, 

molases, urea, dolomit (kapur), garam, dan mineral mix. 

Jumlah pemberian pakan hijauan dan konsentrat dapat dilihat 

pada Tabel 3.
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Pakan DEG diberi pakan hijauan sebagai pakan 

dasar dan diberi pakan konsentrat. Pakan konsentrat 

tersusun atas bekatul, jagung, pollard, tumpi, kulit kacang 

tanah, bungkil kedelai, urea, molases, mineral mix, 

dolomite, dan garam.P akan hijauan yang diberikan 

adalah rumput gajah, dan leguminosa. Biaya yang 

dikeluarkan CV. Agriranchuntuk per kg hijauan selama 3 

tahun sebesar Rp. 300/kg tahun 2012, Rp. 400/kg tahun 

2013 dan, Rp. 500/kg tahun 2014. Hijauan yang 

digunakan adalah rumput gajah dan leguminosa berupa 

gamal dan kaliandra sebesar 40% dari total komposisi 

pakan. Pakan komplit di berikan 1 kg/ekor/hari.Adapun 

kandungan bahan penguat antara lain : 

1. Bekatul 

Bekatul adalah hasil samping dari penggilingan 

padi, bekatul sendiri didatangkan dari daerah sekitar CV. 

Agriranch.Harga bekatul sering mengalami fluktuasi 

harga dikarenakan harga bekatul dipengaruhi oleh panen 

padi, ketika belum panen raya harga mengalami 

kenaikan.Bekatul mempunyai nilai nutrisi yang berbeda–

beda tergantung dari asal biji padinya, varietas, cara 

penanaman padi dan cara pengolahan/mesin yang 

digunakan. Ketersediaan bekatul sendiri cukup untuk 

memenuhi kebutuhan peternak sehingga peternak tidak 

kesulitan dalam mencari bekatul sebagai pakan tambahan 

(Tarigan, 2008). 

2. Jagung 

Jagung merupakan pakan yang sangat baik untuk 

ternak.Jagung dimanfaatkan sebagai sumber energi, 

kontribusi energi jagung adalah dari patinya yang mudah 
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dicerna. Kandungan nutrisi jagung yaitu bahan kering 

(BK) 87,08%, protein kasar (PK) 7,68%, lemak kasar 

(LK) 2,72, serat kasar (SK) 3,78%, (Ridla, 2014). Harga 

jagung dipengaruhi oleh panen jagung dan ketersediaan 

jagung dari para petani jagung. Pada saat musim panen 

jagung harga jagung akan murah sekitar bulan Januari dan 

Februari. 

3. Tumpi Jagung 

Tumpi adalah limbah hasil samping dari jagung 

yang mempunyai kandungan nutrisi yaitu BK 87 %, PK 

8,6%, LK 0,53%, SK 21,2%, Total Digestible Nutient 

TDN 48,4% (NRC, 1994). Harga tumpi jagung sendiri 

dipengaruhi oleh panen jagung, jagung biasanya ditanam 

pada awal musim hujan jadi harga tumpi jagung akan 

relatif tinggi pada bulan Oktober sedangkan harga tumpi 

akan murah pada waktu musim memanen jagung pada 

bulan Januari, untuk pemenuhan kebutuhan tumpi jagung 

CV. Agriranch memperolehnya dari daerah Kota Malang. 

4. Bungkil kedelai 

Bungkil kedelai merupakan hasil ikutan atau 

bahan yang tersisa setelah kedelai diolah dan diambil 

minyaknya.Bungkil kedelai merupakan surnber protein 

yang yang cukup tinggi. Kandungan nutrisi bungkil 

kedelai yaitu BK 88,6%, PK 41,3%, LK 15%, SK 8,6%, 

TDN 83,2% (BBPP Batu, 2009). Harga bungkil kedelai 

selalu mengalami kenaikan karena ketersediaan bungkil 

kedelai sendiri masih impor dan ketersediaan kedelai 

dalam negeri yang masih rendah. CV. Agriranch 

memperoleh bungkil kedelai dari  daerah Kota Malang. 
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5. Pollard 

Pollard merupakan limbah dari penggilingan 

gandum yang dapat digunakan sebagai pakan ternak. 

Pollard kaya akan protein, lemak, zat-zat vitamin dan 

mineral dibandingkan dengan biji keseluruhan, pollard 

juga mengandung polisakarida struktural dalam jumlah 

banyak (Susanti, Marhaeniyanto, 2007).PenelitianUtama, 

Sulistiyanto, dan Setiani (2013) disitasi dari Church 

(1980) menyatakan bahwa pollard memiliki sifat bulky, 

laxative (pencahar)dan palatable bagi sapi, tetapi jika 

diberikan dalam jumlah besar (lebih dari 40-50%) dalam 

ransum dapat menurunkan konsumsi pakan.  Kandungan 

nutrisi bungkil kedelai yaitu BK 88,4%, PK 17%, LK 

5,1%, SK 8,8%, TDN 70% (BBPP Batu, 2009). 

6. Kulit kacang tanah 

Kulit kacang tanah merupakan limbah hasil 

pertanian yang belum optimal pemafaatannya. 

Pemanfaatan kulit kacang tanah untuk pakan ternak dapat 

mencapai 20% dalam konsentrat komersial.Kulit kacang 

tanah sendiri sebagai sumber serat selain tumpi 

jagung.Harga kulit kacang tanah relative murah 

dibandingkan dengan tumpi jagung yang sama-sama 

limbah pertanian. Kulit kacang tanah mengandung nutrisi 

BK 87,37%, PK 5,77%, LK 16,62%, SK 73378%, TDN 

31,70% (BBPP Batu, 2009). 

7. Molases 

Molases dapat digunakann sebagai bahan pakan 

ternak sumber energi tinggi. Disamping rasanya manis 
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juga dapat memperbaiki rasa pakan dan aroma. Manfaat 

penggunaan molases sebagai bahan pakan ternak adalah 

kadar karbohidratnya yang tinggi, vitamin dan mineral 

yang cukup sehingga dapat digunakan meskipun sebagai 

pendukung (Jasin, ismail, 2014). Kandungan nutrisi 

molases yaitu BK 87,5%, PK 3,1%, TDN 70,7%. (BBPP 

Batu, 2009).. 

8. Urea 

Urea sebagai bahan pakan ternak berfungsi sebagi 

sumber NPN (Non Protein Nitrogen) yang mengandung 

lebih kurang 45% unsur nitrogen sehingga pemakaian 

urea mampu memperbaiki kualitas rumput yang diberikan 

kepada domba, namun perlu diingat bahwa penggunaan 

urea terlalu tinggi dalam rumen dapat menimbulkan 

keracunan (Tarigan, 2008). 

9. Kapur 

Kapur merupakan sumber kalsium bagi 

ternak.Pemberian kapur sebagai pakan tambahan adalah 

untuk sumber mineral mencegah terjadinya devisiensi 

mineral. CV. Agriranch memperoleh kapur disekitar kota 

Malang. Harga kapur pun tidak mahal karena pembelian 

dalam jumlah sedikit. 

10. Garam 

Garam merupakan sumber mineral esensial natrium 

dan khlor.Mineral sebagian besar terdapat dalam cairan 

tubuh dan jaringan lunak.Untuk mencegah defisiensi, 

maka diperlukan penambahan mineral secara teratur. 

Garam digunakan dalam ransum sebanyak 0,25-0,5% 

(Febrina dan Mairika, 2008). 
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11. Mineral mix 

Mineral merupakan salah satu zat yang mempunyai 

peranan pokok dalam hal pertumbuhan dan reproduksi 

ternak domba, seperti metabolisme protein, energi serta 

biosintesa zat – zat pakan esensial (Wahyono, dan 

Hardianto, 2004). Menurut Herdian (2005) juga 

berpendapat bahwa di Indonesia yang beriklim tropis 

defisiensi mineral tertentu merupakan kasus lapangan 

yang sering terjadi, dimana hal ini dapat mengakibatkan 

ternak yang dipelihara mengalami penurunan nafsu 

makan, efisiensi pakan tidak dicapai, terjadi penurunan 

bobot tubuh dan gangguan kesuburan ternak bibit. Munir, 

Bulo, Syafruddin, Boy, Fimmi, dan Husain, (2004) 

menyatakan bahwa ada kecenderungan bahwa porsi 

konsentrat dalam pakan sangat berpengaruh terhadap 

efisiensi penggunaan pakan secara keseluruhan. Gambar 

2.menunjukkan fluktuasi harga pakan hijauan dan bahan 

pakan konsentrat selama 3 tahun, mulai dari bulan Januari 

2012 - Desember 2014. 
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Gambar 2.Fluktuasi harga pakan hijauan dan bahan pakan 

konsentrat (Rp/ Kg) 

 Gambar 2.menunjukkan bahwa harga bahan 

pakan konsentrat yang terdiri dari kulit kacang tanah, 

tumpi jagung, bungkil kedelai, jagung, bekatul dan pakan 

hijauan mengalami kenaikan. Kenaikan harga paling 

tinggi pada bungkil kedelai pada bulan Oktober-

Desember tahun 2014 sebesar Rp. 2890,-/Kg, kenaikan 

harga pada bungkil kedelai dikarenakan bungkil kedelai 

yang masih impor, sehingga mengalami kenaikan yang 

signifikan. Bahan pakan konsentrat lain yang mengalami 

kenaikan harga adalah pakan hijauan dan kulit kacang 

tanah, tumpi jagung, jagung dan bekatul tidak mengalami 

kenaikan pakan yang signifikan. Gambar 3.menunjukkan 

fluktuasi bahan pakan konsentrat selama 3 tahun, mulai 

dari Januari 2012 - Desember 2014. 
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Gambar 3.Fluktuasi harga bahan pakan konsentrat 

(Rp/Kg) 

Gambar 3. Menunjukkan bahwa harga bahan 

pakan konsentrat yang terdiri dari pollard, urea, molases, 

garam, kapur dan mineral mix mengalami kenaikan. 

Kenaikan harga paling tinggi pada bahan pakan pollard, 

pada bulan Oktober-Desember tahun 2014 sebesar Rp. 

1950,-/Kg, diikuti kenaikan urea pada bulan Oktober-

Desember tahun 2014 sebesar Rp. 1600,-/kg. Bahan 

pakan konsentrat lain mengalami kenaikan harga yang 

signifikan. 

4.4. Pasca-produksi CV. Agriranch 

4.4.1. Masa Pemeliharaan dan Pemasaran Hasil 

Produksi 

Masa pemeliharaan DEG yang dilakukan oleh 

CV. Agriranch yaitu selama 3 bulan dengan umur domba 
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berkisar 5-7 bulan atau kurang dari 1 tahun, dengan bobot 

bakalan 15 kg, hal ini dilakukan dengan tujuan dalam 

masa penggemukan dapat dicapai PBB (pertambahan 

bobot badan) dari domba yang digemukkan. 

Penggemukan domba biasanya hanya menggunakan 

bakalan jantan. Penggunaan bakalan betina untuk usaha 

penggemukan dinilai kurang efisien karena kebutuhan 

pakannnya lebih besar daripada kebutuhan pakan bakalan 

jantan. Pemeliharaan dilakukan selama 3 bulan dengan 

memberikan pakan yang memiliki nilai gizi tinggi dan 

memenuhi kebutuhan hidup domba.Kushartono, dkk 

(2005) menyatakan bahwa penggemukan domba adalah 

pemeliharaan ternak domba yang bertujuan untuk 

meningkatkan produksi dan memperbaiki kualitas daging 

sebelum ternak domba tersebut dijual. Beberapa faktor 

penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan 

penggemukan domba antara lain, keseragaman domba 

bakalan berdasarkan ras, umur, jenis kelamin dan bobot 

badan, lama penggemukan harus dibatasi agar efisien 

sekitar 3 - 5 bulan. Pemeliharaan dilakukan sampai DEG 

mencapai bobot badan 30 kg dan siap jual.Pembelian 

bakalan yang dilakukan oleh CV. Agriranch berasal dari 

Probolinggo, Kediri, Gondanglegi, pasar hewan dan 

peternak yang bermitra dengan CV. Agriranch. Pembelian 

bakalan dilakukan sesuai dengan permintaan pihak CV. 

Agriranch. Pembelian bakalan dilakukan sendiri oleh 

pihak CV. Agriranch dengan mendatangi lokasi secara 

langsung untuk melihat kondisi dari bakalan yang akan 

digemukkan. 

DEG hasil produksi CV. Agriranch dipasarkan ke 

berbagai kota antara lain Jombang, Sidoarjo, Mojokerto, 
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Nganjuk dan Blitar. Pemasaran tertinggi pada Kota Blitar 

dengan menjual 100 ekor domba jantan muda, selanjutnya 

diikuti Kota Jombang, Sidoarjo, Mojokerto, dan Nganjuk. 

Jumlah penjualan akan meningkat pada hari besar seperti 

hari Raya Idul Adha dengan menjual 150 ekor DEG 

jantan muda. Pemasaran ternak domba jantan muda 

dilakukan dengan penjualan domba hidup. Pemberian 

harga hasil panen dihitung berdasarkan pertambahan 

bobot dari domba per kilogramnya. CV. Agriranch 

memberi harga jual per kilogramnya dengan harga Rp. 

53.000,00 sampai Rp. 68.000,00. Pemberian harga 

tersebut diperhitungkan dengan besarnya biaya produksi 

yang dikeluarkan. Kenaikan harga jual domba pada hari 

Raya Idul Adha diikuti  dengan naiknya harga bakalan 

dan biaya bahan pokok lainnya. Penjualan yang dilakukan  

CV. Agriranch dilakukan langsung dengan konsumen, 

tanpa melalui pengepul, hal ini bertujuan untuk 

meminimalisir biaya pemasaran. Matatula (2006) 

menyatakan bahwa semakin panjang saluran pemasaran 

yang dilalui satu produk peternakan maka akan 

menunjukkan harga yang paling rendah sehingga 

merugikan peternak. Konsumen yang membeli adalah 

rata-rata adalah pedagang sate.Kegiatan keluar masuknya 

ternak DEG atau kalender ternak selama 3 tahun dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

 

4.5. Analisis Ekonomi CV. Agriranch 

4.5.1. Modal 

Modal atau disebut juga investasi dalam usaha 

peternakan merupakan dana awal untuk memenuhi suatu 

usaha. Peternakan pada umumnya mempunyai tanah yang 
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digunakan sebagai lahan perkandangan usaha.Investasi 

yang dimiliki peternakan pada umumnya selain tanah, 

juga dapat berupa kandang beserta peralatannya, bibit 

atau ternak, pakan, obat-obatan, vaksin, mineral, dan 

desinfektan (Soekartawi, 2002). Modal atau sering juga 

disebut investasi dalam usaha suatu peternakan 

merupakan dana awal untuk memenuhi kebutuhan suatu 

usaha. Usaha peternakan domba ekor gemuk di CV. 

Agriranch dalam pengelolaan modal terdiri dari, 

pembuatan kandang, kantor, gudang pakan, base camp, 

tempat chopper dan peralatan yang merupakan modal 

tetap, sedangkan untuk modal kerja terdiri dari pakan, 

listrik, obat-obatan, vitamin, telepon, tenaga kerja dan 

transportasi. Modal usaha domba ekor gemuk di CV. 

Agriranch berasal dari modal pribadi.Asumsi modal yang 

digunakan adalah untuk usaha peternakan domba ekor 

gemuk dalam 3 tahun dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Pada Tabel 4. menunjukkan bahwa penggunaan 

modal CV. Agriranch berbeda untuk setiap tahunnya. 

Total modal CV. Agriranch pada tahun 2012 sebesar Rp. 

444.565.000,00,-/farm atau Rp. 14.599.835,80,-/ST pada 

tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp. 

478.336.190,-/farm atau Rp. 17.083.435,36,./ST hal ini 

dikarenakan jumlah ternak yang dipelihara bertambah dari 

tahun sebelumnya serta peralatan yang digunakan juga 

bertambah dibanding tahun sebelumnya dan pada tahun 

2014 mengalami peningkatan sebesar Rp. 529.926.180,-

/farm atau Rp. 17.797.462,78,-/ST. 

Modal tetap tidak akan habis dalam satu kali 

proses produksi, proses perputaran modal dalam jangka 

panjang, dan 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. Modal 

kerja CV. Agriranch mengalami peningkatan setiap 

tahunnya hal ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah 

modal tetap yang diantaranya bertambahnya jumlah 

ternak, luas kandang/bangunan dan lain-lain.Modal tetap 

yang bertambah, maka otomatis mempengaruhi 

peningkatan modal kerja yang diantaranya pakan, tenaga 

kerja, biaya listrik dan lain-lain.Kusnadi dan Syadeli 

(2002) menyatakan bahwa modal kerja adalah modal 

usaha yang harus dikeluarkan untuk membuat atau 

membeli barang dagangan.Modal kerja ini dapat 

dikeluarkan tiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu. 

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. 
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4.5.2. Laporan Rugi Laba CV. Agriranch 

 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. 

Biaya produksi yang ada di CV. Agriranch dapat dilihat 

pada Lampiran 2, termasuk ke dalam biaya tetap, biaya 

tidak tetap dan  keuntungan, 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 CV. Agriranch. 

4.5.2.1. Biaya Produksi 

Biaya yang dipakai peternak berupa biaya tetap 

dan biaya variabel/tidak tetap. Biaya tetap peternak 

berupa sewa lahan, penyusutan kandang, penyusutan 

bangunan, penyusutan peralatan  kandang, biaya 

perawatan dan pajak. Biaya variabel peternak berupa 

biaya pakan, tenaga kerja, obat-obatan, listrik, biaya 

transportasi, biaya vitamin, biaya telepon dan biaya 

bakalan, hal ini sesuai dengan pendapat Kasmir (2003) 

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 volume 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. 
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Biaya produksi pada peternakan domba ekor gemuk CV. 

Agriranch selama 3 tahun dapat dilihat pada Tabel 5 : 
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Pada Tabel 5. menunjukkan bahwa biaya tetap 

paling efisien pada usaha peternakan DEG terdapat pada 

tahun 2014 adalah sebesar Rp. 868.053,57,-/ST atau 

sebesar 5,71% dari total biaya produksi. Biaya tetap ini 

terdiri dari sewa lahan, pajak, penyusutan bangunan, 

penyusutan kandang, penyusutan peralatan dan biaya 

perawatan.Nilai dari penyusutan ini didapatkan dari hasil 

selisih antara harga awal dengan harga akhir benda dan 

dikalikan dengan umur ekonomis benda tersebut.Zulfanita 

(2011) 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 

dihasilkan artinya biaya yang harus selalu tersedia 

meskipun proses produksinya tidak atau belum dilakukan. 

VC (Variable Cost) atau biaya berubah merupakan biaya 

yang besar atau nilainya tergantung pada berapa jumlah 

produk yang akan dihasilkan besar maka biaya yang 

diperluhkan juga besar. Penyusutan merupakan nilai 

ekonomis yang dihitung menurut lama waktu 

pemakaiannya, umur ekonomis dari berbagai biaya tetap 

terdiri kandang yang memiliki umur ekonomis atau masa 

pakai sampai 15 tahun dan peralatan lain memiliki masa 

pakai selama 10 tahun. Penyusutan peralatan, yaitu nilai 

pengadaan yang dibandingkan dengan umur pakai 

peralatan dalam tahun (Pakage, 2008). 

Biaya variabel yang dikeluarkan meliputi: biaya 

pakan, pembelian bakalan, obat-obatan, vitamin, 

transportasi, biaya tenaga kerja, biaya listrik dan biaya 

telepon. Biaya variabel paling efisien yang digunakan 

dalam peternakan DEG pada tahun 2013 yakni sebesar 
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Rp.350.973.190,00,-/farm atau Rp.12.534.756,79,-/ST, 

sedangkan biaya variabel paling tinggi pada tahun 2014 

sebesar Rp. 401.178.680,00,-/farm atau 

Rp.14.327.810,00,-/ST. Biaya variabel atau biaya tidak 

tetap penyumbang terbesarnya adalah biaya bakalan, 

presentase biaya bakalan tahun 2012 sebesar 58.38%, 

tahun 2013 sebesar 57,76% dan tahun 2014 sebesar 

56,41%. Penelitian ini sesuai dengan pendapat 

Erwansyah, dkk (2013) yang menyatakan bahwa biaya 

produksi terbesar dari usaha penggemukan domba adalah 

pembelian bakalan sebesar 36,82% untuk skala usaha 

kecil dan 41,59% untuk skala usaha menengah.Persentase 

biaya bakalan selama 3 tahun pada peternakan DEG dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

Gambar 4.Persentase biaya bakalan DEG selama 3 tahun 

55.00

55.50

56.00

56.50

57.00

57.50

58.00

58.50

59.00

2012 2013 2014

p
er

se
n

ta
se

Tahun

Bakalan



87 
 

Gambar 4.menunjukkan persentase biaya bakalan 

selama 3 tahun. Persentase biaya bakalan paling tinggi 

terdapat pada tahun 2012 yakni sebesar 58.38%, 

sedangkan biaya bakalan terendah terdapat pada tahun 

2014 yakni sebesar 56,41%. Biaya bakalan berbanding 

terbalik dengan biaya pakan, artinya ketika biaya bakalan 

mengalami penurunan maka biaya pakan akan mengalami 

kenaikan, hal ini dikarenakan CV. Agriranch sudah 

mampu menghasilkan bakalan sendiri tanpa harus 

membeli dari luar sehingga biaya bakalan dapat 

diminimalisir. Selain biaya bakalan yang termasuk dalam 

biaya variabel, juga terdapat biaya pakan. Hal ini sesuai 

dengan Riyanto (2001) menjelaskan bahwa biaya variabel 

jumlahnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan, namun biaya per unitnya tetap, artinya 

jika volume kegiatan diperbesar 2 kali lipat, makan total 

biaya juga menjadi 2 kali lipat dari jumlah semula. 

4.5.2.2. Penerimaan 

Usaha peternakan domba ekor gemuk CV. 

Agriranch memperoleh penerimaan dari hasil penjualan 

DEG jantan muda, dan penjualan kotoran atau 

kompos.Pemberian harga DEG dihitung berdasarkan 

pertambahan bobot dari domba per kilogramnya. CV. 

Agriranch memberi harga jual per kilogramnya dengan 

harga Rp. 53.000,00 sampai Rp. 60.000,00. Harga 

tersebut akan mengalami kenaikan menjelang hari besar 

seperi hari Raya Idul Adha. DEG yang dijual oleh CV. 

Agriranch dalam 1 tahun sebanyak 450 ekor, dimana 

setiap 3 bulan menjual sebanyak 100 ekor dan pada bulan 

Oktober-Desember menjual sebanyak 150 ekor. 
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Penerimaan usaha peternakan DEG selama tahun 2012-

2014 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.Jika 

dijabarkan dalam bentuk grafik penerimaan CV. 

Agriranch, maka dapat dilihat pada gambar 5. 

 

 

Gambar 5.Penerimaan domba ekor gemuk 

(Rp/farm/Tahun) 

Gambar 5.merupakan penerimaan dari penjualan 

DEG tahun 2012 sampai tahun 2014. Penerimaan 

tertinggi diperoleh pada tahun 2014 sebesar Rp. 

1.007.720.000,- /farm atau Rp. 35.990.000,00/ST dan 

penerimaan terendah pada tahun 2012 sebesar Rp. 

787.400.000,-/farm atau Rp. 25.858.784,89/ST. 

Pemberian harga tersebut diperhitungkan dengan besarnya 

biaya produksi yang dikeluarkan. Kenaikan harga jual 

domba terjadi pada hari Raya Idul Adha diikuti dengan 

naiknya harga bakalan dan biaya bahan pokok lainnya. 

Pendapat Soekartawi (2006) menjelaskan bahwa nilai 
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penerimaan usaha ternak sebagai nilai uang yang diterima 

dari hasil penjualan produksi yaitu besarnya jumlah 

produksi dikalikan harga jual produksi. Ditambahkan oleh 

Fadhli (2012) yang menyatakan bahwa penerimaan 

perusahaan bersumber dari penjualan hasil usaha, seperti 

panen tanaman dan barang olahannya serta panen dari 

peternak dan barang olahannya. 

4.5.2.3. Keuntungan 

Keuntungan usaha peternakan pada penelitian 

dipengaruhi oleh jumlah penerimaan dan total biaya 

produksi. Keuntungan diperoleh jika penerimaan lebih 

tinggi dibandingkan total biaya produksi. Semakin besar 

keuntungan maka akan semakin layak usaha peternakan 

didirikan. Usaha peternakan domba ekor gemuk dikatakan 

untung jika selisihnya positif, sedangkan jika selisihnya 

negatif maka usaha tersebut dikatakan rugi. Keuntungan 

peternakan domba ekor gemuk dapat dilihat pada Gambar 

6 dibawah ini. 
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Gambar 6.Keuntungan domba ekor gemuk 

(Rp/farm/Tahun) 

Gambar 6.menunjukkan bahwa keuntungan per 

farm di peternakan DEG pada tahun 2012 sampai tahun 

2014. Keuntungan tertinggi yaitu pada tahun 2014 sebesar 

Rp. 524.012.238,00 farm, atau Rp. 18.714.722,79,-/ST 

sedangkan keuntungan terendah pada tahun 2012 yaitu 

sebesar Rp. 406.876.500,00,-/farm atau Rp. 

13.362.118,23,-/ST. Perbedaan keuntungan ini 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain : biaya produksi 

yaitu harga pakan yang fluktuatif, dan harga bakalan 

sedangkan faktor lainnya adalah dari penerimaan yang 

dihasilkan oleh peternakan yaitu total produksi yang 

dihasilkan, serta jumlah penjualan DEG. 

Usaha penggemukan DEG dapat dikatakan 

untung jika penerimaan yang diperoleh lebih besar 

daripada biaya produksi yang dikeluarkan. Besar kecilnya 
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keuntungan yang akan diperoleh merupakan ukuran 

dalam mengelola usaha yang dijalankan. Keuntungan atau 

laba merupakan jumlah rupiah yang didapat dari 

pendapatan bersih suatu usaha. Tingkat keuntungan 

selama periode tertentu dengan cara membandingkan 

keuntungan dengan modal (Riyanto, 2001). 

 

4.5.3. Analisis Kelayakan 

4.5.3.1. B/C Ratio 

 B/C ratio merupakan ukuran berdiskonto manfaat 

proyek yang pertama dikenal. Nilai mutlak B/C ratio akan 

berbeda tergantung pada tingkat bunga, semakin tinggi 

tingkat bunga semakin rendah B/C ratio yang dihasilkan. 

Jika tingkat bunga yang dipilih cukup tinggi maka B/C 

ratio akan kurang dari satu (Adalina, 2008). Tingkat suku 

bunga di CV. Agriranch sebesar 5%.Hasil perhitungan 

nilai Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) selama 3 tahun dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. B/C ratio pada CV. Agriranch tahun 2012-2014 

Keterangan 2012 2013 2014 

Total PV Proceed 393.918.177,51 420.475.687,58 458.994.678,87 

Biaya Investasi 338.526.328,14 360.067.499,56 388.546.317,17 

B/C ratio 1,16 1,17 1,18 

Sumber : Data Primer diolah (2016) 

 Berdasarkan Tabel 6. menyatakan bahwa nilai 

B/C ratio yang diperoleh CV. Agriranch selama 3 tahun 

tahun 2012 nilai BCR 1,16, tahun 2013 1,17, dan tahun 

2014 sebesar 1,18. Perbedaan nilai BCR untuk setiap 

tahunnya tersebut dipengaruhi oleh adanya biaya produksi 
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dan total modal yang dikeluarkan selama masa 

pemeliharaan yang dimana biaya produksi dan total modal 

per tahunnya memiliki nilai yang berbeda-beda. 

Keseluruhan dari nilai BCR tiap tahunnya yang berbeda-

beda menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh CV. 

Agriranch dalam keadaan tingkat bunga sosial yang 

berlaku mempunyai nilai lebih besar dari 1 (BCR > 1), hal 

ini menunjukkan bahwa antara penerimaan yang yang 

masuk lebih besar dari biaya produksi yang dikeluarkan, 

artinya perusahaan tersebut mendapatkan kenutungan dan 

layak untuk dikembangkan. Kusumastuti (2012), 

meyatakan bahwa apabila nilai net B/C ratio > 1, maka 

proyek layak untuk diusahakan, untuk nilai net B/C ratio 

< 1, maka proyek tidak layak untuk diusahakan. 

Perhitungan nilai  B/C ratio usaha peternakan domba ekor 

gemuk CV. Agriranch selama 3 tahun secara rinci dapat 

dilihat pada Lampiran 4. 

 

4.5.3.2 Break Even Point (BEP) 

 BEP merupakan analisis untuk mengetahui titik 

impas dalam suatu usaha, keadaan dimana pendapatan 

dan biaya yang yang dikeluarkan adalah sama, sehingga 

usaha tersebut tidak mendapatkan untung dan juga tidak 

mengalami kerugian. BEP yang dihitung adalah BEP 

harga dan BEP produk. BEP harga diperoleh dari total 

biaya produksi yang dibagi dengan hasil produksi, 

sedangkan BEP produk diperoleh dari total biaya produksi 

yang dibagi dengan harga jual domba. Perhitungan BEP 

harga dan BEP produk usaha peternakan domba ekor 

gemuk CV. Agriranch secara rinci dapat dilihat pada 
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Lampiran 5, sedangkan BEP harga dan BEP produk pada 

peternakan domba ekor gemuk selama 3 tahun dapat 

dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 7. BEP harga dan BEP produk pada CV. Agriranch 

tahun 2012-2014 

Keterangan 2012 2013 2014 

Biaya produksi 

(Rp/Tahun) 
319.347.299,70 339.205.356,04 367.550.254,05 

Harga jual (Rp/ST) 6.419.993.58 6.857.146,80 7.488.456,19 

Total 

Penjualan(Ekor) 
450 450 450 

BEP harga (Rp/ ST) 649.079,88 649.818,69 631.529,65 

BEP produk (Ekor) 49,74 49,46 49,08 

Sumber : Data Primer diolah (2016) 

Tabel 7.menunjukkan bahwa BEP harga 

penjualan domba ekor gemuk setiap tahunnya yaitu pada 

tahun 2012 Rp. 649.079,88,-, tahun 2013 Rp. 

649.818,69,- dan tahun 2014 Rp. 631.529,65,-. Nilai BEP 

produk domba akan mengalami titik impas apabila domba 

yang diproduksi pada tahun 2012 sebanyak 49,74ekor, 

tahun 2013 sebanyak 49,46 ekor dan tahun 2014 sebanyak 

49,08 ekor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan peternakan domba Ekor Gemuk CV. 

Agriranch memperoleh tingkat keuntungan yang baik, 

artinya sudah melampaui titik impas. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Kay et al, (2008) menyatakan bahwa 

terjadinya BEP tergantung pada lama arus penerimaan 

sebuah usaha dapat menutupi segala biaya operasi dan 

pemeliharaan serta biaya modal lainnya. CV. Agriranch 

selama 3 tahun menunjukkan bahwa perusahaan ini masih 

tergolong perusahaan yang efisien karena nilai BEP harga 
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maupun BEP hasil masih dibawah dari harga jual maupun 

total penjualan yang dilaksanakan. 

 

4.5.3.3. Margin of Safety (MOS) 

 MOS merupakan selisih antara penjualan yang 

direncanakan dengan penjualan pada BEP (Halim, 2009). 

Apabila penjualan pada tingkat break even dihubungkan 

dengan penjualan yang dibudgetkan atau pada tingkat 

penjualan tertentu, maka akan diperoleh informasi tentang 

seberapa jauh volume penjualan boleh turun sehingga 

perusahaan tidak menderita rugi. Perhitungan MOS usaha 

peternakan domba ekor gemuk CV. Agriranch secara rinci 

dapat dilihat pada Lampiran 6, sedangkan MOS pada 

peternakan domba ekor gemuk selama 3 tahun dapat 

dilihat pada Tabel 8 dibawah ini  

 

Tabel 8. MOS CV. Agriranch tahun 2012-2014 

Keterangan 2012 2013 2014 

Total Penjualan 

(Ekor) 
450 450 450 

BEP Produk 

(Ekor) 
50 49 49 

Margin of 

safety  (%) 
88,95 88,01 88,09 

Sumber : Data Primer diolah (2016) 

Tabel 8. menunjukkan bahwa tingkat atau volume 

penjualan domba ekor gemuk setiap tahunnya yaitu pada 

tahun 2012 sebesar 88,95%, tahun 2013 sebesar 88,01%, 

dan tahun 2014 margin of safety (MOS) sebesar 88,09%. 

Artinya apabila tingkat produksi mengalami penurunan 
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sebesar 88,05%, 88,12% dan 88,05% maka usaha 

peternakan domba Ekor Gemuk tersebut masih berada 

dalam kedudukan titik impas (tidak untung dan tidak 

rugi). Hal ini sesuai penelitian Salele, dkk (2014) 

menjelaskan bahwa hasil analisis Margin Of Safety 

(MOS) sebesar 94,36%, artinya apabila tingkat produksi 

mengalami penurunan sebesar 94,36% maka usaha 

peternakan ayam ras petelur tersebut masih berada dalam 

kedudukan titik impas (tidak untung dan tidak rugi). 

Perusahaan yang mempunyai margin of safety yang besar 

lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang 

mempunyai margin of safety yang rendah, karena margin 

of safety menunjukkan indikasi atau memberikan 

gambaran kepada manajemen berapakah penurunan 

penjualan yang dapat ditolerir sehingga perusahaan tidak 

menderita rugi tetapi juga belum memperoleh laba.  

4.5.3.4. Return On Investment (ROI) 

 Return on investment (ROI) merupakan analisa 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dengan dana keseluruhan yang ditanamkan dalam modal 

yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam 

mendapatkan keuntungan. Perhitungan ROI usaha 

peternakan domba ekor gemuk CV. Agriranch secara rinci 

dapat dilihat pada lampiran 7, sedangkan ROI pada 

peternakan DEG selama 3 tahun dapat dilihat pada Tabel 

9 dibawah ini 
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Tabel 9. ROI CV. Agriranch tahun 2012-2014 

Keterangan 
                

2012                 2013               2014 

1. Laba 

bersih(Rp/farm/T

ahun) 

387.501.041,07 413.899.266,56 452.662.731,67 

2. Total aktiva 

(Rp/farm/Tahun) 
423.394.814,70 433.865.274,42 457.771.431,33 

3. Return on 

Investment  (%) 
91,52 95,40 98,88 

Sumber : Data Primer diolah (2016) 

Nilai ROI pada usaha peternakan domba Ekor 

Gemuk CV. Agriranch dari tahun 2012 hingga 2014 

secara berturut-turut adalah 91,52%, 95,40% dan 98,88%. 

Nilai ROI tersebut menunjukkan bahwa setiap 

Rp.10.000.000,- modal yang diinvestasikan akan 

memberikan keuntungan sebesar Rp. 9.152.000,-, Rp. 

9.540.000,- dan Rp. 9.888.000,-. Dari hasil ROI 

menunjukkan bahwa kemampuan peternak dalam 

mengembalikan investasi yang ditanamkan telah 

dilakukan dengan baik.Hal itu ditunjukan dari nilai ROI 

yang lebih besar dari suku bunga deposito yakni 5%. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Bharoto dan Sofia (2012) 

menyatakan bahwa apabila nilai ROI lebih besar dari 

bunga bank, maka usaha itu layak dan apabila nilai ROI 

lebih kecil dari bunga bank maka usaha tersebut tidak 

layak. Nilai ROI yang diperoleh di CV. Agriranch lebih 

besar dari suku bunga deposito disebabkan usaha ternak 

domba yang dijalankan merupakan usaha penggemukkan 

dengan sistem pemeliharaan dan pemberian pakan yang 

terarah dan teratur serta harga jual domba yang berbeda 

sehingga nilai ROI yang diperoleh lebih besar. 
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4.5.3.5. Net Present Value (NPV) 

Net Present Value (NPV) merupakan selisih 

antara nilai sekarang (Present value)  

keseluruhanproceeds dengan present value (PV) dari 

pengeluaran modal. Jika jumlah PV dari investasinya, 

investasi tersebut dapat diterima, sebaliknya jika jumlah 

PV dari keseluruhan proceeds lebih kecil dari PV 

investasinya berarti bahwa NPVnya negative maka usul 

investasi tersebut seharusnya ditolak. 

 

Tabel 10. NPV CV. Agriranch tahun 2012-2014 

Keterangan Df (5%) Proceeds 
PV Proceeds 

(Rp.) 

2012 0,95238 413.614.500,00 393.918.177,51 

2013 0,90703 463.574.179,00 420.475.687,58 

2014 0,86384 531.342.238,00 458.994.678,87 

NPV 
  

872.649.587,30 

Sumber : Data Primer diolah (2016) 

Perhitungan nilai NPV yang diperoleh pada usaha 

tersebut pada tingkat suku bunga 5% adalah sebesar Rp. 

872.649.587,30. Artinya nilai keuntungan bersih dalam 3 

tahun adalah Rp. 872.649.587,30. Hal ini menunjukkan 

bahwa usaha tersebut dapat dilanjutkan karena nilai dari 

NPV lebih besar dari nol atau tidak negative baik pada 

suku bunga 5%, maka dapat dikatakan bahwa usaha 

tersebut dikatakan layak untuk dijalankan.Hasil dari 

penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Poetri (2014) 

menyatakan bahwa metode penilaian NPV, ada tiga 

kriteria penialian kelayakan dari NPV.Jika nilai NPV 

suatu bisnis lebih besar dari nol (NPV > 0), maka proyek 
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layak untuk dilaksanakan.Jika nilai NPV yang dihasilkan 

suatu bisnis lebih kecil dari nol (NPV < 0), maka proyek 

tidak layak untuk dilaksanakan. Sedangkan jika 

perhitungan cashflow menghasilkan nilai NPV sama 

dengan nol (NPV = 0), maka proyek tidak 

menguntungkan dan tidak merugikan, tetapi proyek masih 

layak untuk dilaksanakan. Perhitungan NPV CV. 

Agriranch secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 8. 

4.5.3.6. Rentabilitas 

Rentabilitas digunakan untuk mengukur tingkat 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

Pendapatan rendah maka rentabilitas yang akan juga akan 

rendah, namun apabila pendapatan tinggi maka 

rentabilitas juga akan tinggi. 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, 2001).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.Dalam perhitungan 

rentabilitas modal sendiri hal ini yang harus dicari ialah 

besarnya untung bersih dan jumlah modal 

sendiri.Rentabilitas pada perusahaan peternakan domba 

ekor gemuk di CV. Agriranch dilihat dari Tabel 11. 
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Tabel 11. Rentabilitas Usaha CV. Agriranch 

Uraian 
Jumlah 

2012 2013 2014 

Laba Bersih (Rp) 387.501.041,07 413.899.266,56 452.662.731,67 

Modal (Rp) 423.394.814,70 433.865.274,42 457.771.431,33 

Rentabilitas (%) 91,52 95,40 98,88 

Sumber : Data Primer diolah (2016) 

Tabel 11.menunjukkan bahwa nilai rentabilitas 

usaha peternakan CV. Agriranch mengalami kenaikan 

setiap tahunnya. Nilai rentabilitas tertinggi pada tahun 

2014 yakni sebesar 98,88%, sedangkan nilai rentabilitas 

pada tahun 2013 yakni sebesar 95,40% dan tahun 2012 

sebesar 91,52% . Hasil nilai rentabilitas CV. Agriranch 

termasuk dalam kategori baik. Hasil dari penelitian 

tersebut sesuai dengan pendapat Nikmat (2004) 

menyatakan bahwa Rentabilitas 1-25% termasuk dalam 

katagori buruk, rentabilitas 26-50% termasuk dalam 

katagori rendah, rentabilitas 51-75% termasuk dalam 

katagori cukup, rentabilitas 76-100% termasuk dalam 

katagori baik, rentabilitas >100% termasuk dalam 

katagori baik sekali. Perhitungan rentabilitas usaha 

peternakan domba ekor gemuk CV. Agriranch secara rinci 

dapat dilihat pada Lampiran 9. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan analisis finansial usaha 

peternakan domba ekor gemuk CV. Agriranch dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Biaya produksi tertinggi CV. Agriranch pada tahun 

2014 sebesar Rp. 425.484.180,00,-/farm atau Rp. 

15.195.863,57,-/ST , penerimaan tertinggi 

diperoleh tahun 2014 Rp. 1.007.720.000,-/farm atau 

Rp. 35.990.000,00,-/ST dan keuntungan usaha 

peternakan domba Ekor Gemuk CV. Agriranch 

meningkat setiap tahunnya seiring dengan 

bertambahnya jumlah ternak yang dipelihara. 

2. Berdasarkan nilai B/C rasio secara keseluruhan 

selama tiga tahun mempunyai nilai lebi dari 

1artinya perusahaan mengalami keuntungan dan 

layak untuk dikembangkan. Nilai Break Even Point 

(BEP produk) dan Break Even Point (BEP harga) 

yang diperoleh pada peternakan domba Ekor 

Gemuk CV. Agriranch berada pada volume 

produksi yang menguntungkan karena nilai yang 

diperoleh berada pada titik impas. Meningkatnya 

keuntungan yang dibuktikan dengan nilai Margin 

Of Safety (MOS), nilai Return On Investment (ROI) 

dan rentabilitas yang diperoleh. Nilai Net Present 

Value (NPV) bernilai positif yang artinya usaha 

domba Ekor Gemuk layak diusahakan karena nilai 

yang diperoleh lebih dari nol. 
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5.2. Saran 

Perusahaan hendaknya mengefesienkan biaya 

produksi guna meningkatkan nilai profitabilitas usaha 

peternakan, salah satu cara yang digunakan adalah dengan 

menekan biaya bakalan dan biaya pakan. Biaya bakalan 

yang memiliki persentase terbesar dalam usaha 

penggemukan dapat ditekan dengan menambah pejantan 

dan indukan sehingga akan menghasilkan anakan yang 

dapat digunakan sebagai bakalan sehingga dapat 

mengurangi biaya pembelian bakalan. Menekan biaya 

pakan dapat dilakukan penggunaan bahan pakan yang 

bernilai ekonomis namun mampu mencukupi nutrisi 

untuk ternak. Efesiensi biaya produksi akan meningkatkan 

nilai B/C Rasio, meningkatkan BEP produk dan 

menurunkan BEP harga, serta meningkatkan nilai MOS, 

ROI, NPV dan rentabilitas. 
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Tabel 3.Bahan pakan, proporsi, dan harga setiap bahan pakan 

 
 2012  2013  2014 

Ransum 

Jumlah 

Harga 

BahanPa

kan 

PakanKompli

t  
Jumlah Harga PakanKomplit 

 
Jumlah Harga 

PakanKomp

lit  

(Kg/ekor/ 

hari) 
(Rp/Kg) (Rp/Kg) (%) 

(Kg/ekor/ 

hari) 
(Rp/Kg) (Rp/Kg) (%) 

(Kg/ekor/ 

hari) 
(Rp/Kg) (Rp/Kg) (%) 

1. 

Pakanhijauan 
4 300,00 1.200,00 100,00 4 400,00 1.600,00 100,00 4 500,00 2.000,00 100,00 

2. PakanKonsentrat            

bekatul 0,1 1.000,00 100,00 10 0,1 1.560,00 156,00 10 0,1 
1.590,0

0 
159,00 10 

jagung 0,2 1.350,00 270,00 20 0,2 1.750,00 350,00 20 0,2 
1.850,0

0 
370,00 20 

pollard 0,25 1.200,00 300,00 25 0,25 1.650,00 413,00 25 0,25 
1.750,0

0 
438,00 25 

tumpi 0,1 150,00 15,00 10 0,1 265,00 27,00 10 0,1 290,00 29,00 10 

kulitkacang 0,1 100,00 10,00 10 0,1 160,00 16,00 10 0,1 180,00 18,00 10 

Bungkilkedel

ai 
0,15 2.000,00 300,00 15 0,15 2.750,00 412,00 15 0,15 

2.860,0

0 
429,00 15 

urea 0,007 1.000,00 7,00 0,7 0,007 1.500,00 10,00 0,7 0,007 
1.580,0

0 
11,00 0,7 

molases 0,063 950,00 60,00 6,30 0,063 1.250,00 79,00 6,30 0,063 
1.275,0

0 
80,00 6,30 

mineral mix 0,01 1.000,00 10,00 15 0,01 1.600,00 16,00 1 0,01 
1.675,0

0 
17,00 1 

kapur 0,01 100,00 1,00 2 0,01 160,00 2,00 1 0,01 180,00 2,00 1 
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garam 0,01 200,00 2,00 3 0,01 285,00 3,00 1 0,01 300,00 3,00 1 

Jumlah 1 
 

1.075,00 100 1 
 

1.483,00 100 1 
 

1.555,00 100 

JumlahPakan 5 
 

819.000,00 
 

5 
 

1.109.880,00 
 

5 
 

1.279.800,00 
 

Sumber: data primer diolah (2016) 
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Tabel 4.Tabel Modal CV. AgriranchTahun 2012-2014 (Rp/Th) 

MODAL 
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 

Rp/farm Rp/ST % Rp/farm Rp/ST % Rp/farm Rp/ST % 

I. Modal Tetap 
        

Kandang 35.000.000,00 1.149.425,29 7,87 35.000.000 1.250.000,00 7,31 35.000.000 121.527,78 0,68 

Kantor 10.000.000,00 328.407,22 2,24 10.000.000 357.142,86 2,09 10.000.000 357.142,86 2,00 

Gudangpaka

n 
20.000.000,00 656.814,45 4,49 15.000.000 535.714,29 3,13 15.000.000 535.714,29 3,01 

Base camp 12.000.000,00 394.088,67 2,69 12.000.000 428.571,43 2,50 12.000.000 428.571,43 2,40 

Tempat 

chopper 
5.000.000,00 164.203,61 1,12 5.000.000 178.571,43 1,04 5.000.000 178.571,43 1,00 

Peralatan 

lain 
27.250.000,00 894.909,69 6,12 27.362.500 977.232,14 5,72 27.442.000 980.071,43 5,50 

Total Modal 

Tetap 
109.250.000,00 3.587.848,93 24,57 104.362.500 3.727.232,14 21,81 104.442.000 2.601.599,21 14,61 
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MODAL 
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 

Rp/farm Rp/ST % Rp/farm Rp/ST % Rp/farm Rp/ST % 

II. Modal Kerja 
        

1. Total 

biayavariabel 
315.177.000,00 10.350.640,39 70,89 350.973.190 12.534.756,79 73,37 401.178.680 14.327.810,00 80,50 

2. Total 

biayatetap 
20.138.000,00 661.346,47 4,52 23.000.500 821.446,43 4,80 24.305.500 868.053,57 4,87 

Total Modal 

Kerja 
335.315.000,00 11.011.986,86 75,42 373.973.690 13.356.203,21 78,18 425.484.180 15.195.863,57 85,38 

Total Modal 444.565.000,00 14.599.835,80 100 478.336.190 17.083.435,36 100 529.926.180 17.797.462,78 100 

Sumber: data primer diolah (2016) 
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Tabel  5.  BiayaProduksi CV. AgriranchTahun 2012-2014 (Rp/Th) 

 
2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 

Rp/farm Rp/ ST % Rp/farm Rp/ ST % Rp/farm Rp/ ST % 

BiayaTetap          

1.Sewa lahan 10.000.000,00 328.407,22 2,98 11.750.000,00 419.642,86 3,14 12.375.000,00 441.982,14 2,91 

2.Biaya perawatan 3.000.000,00 98.522,17 0,89 3.500.000,00 125.000,00 0,94 4.000.000,00 142.857,14 0,94 

3.Pajak 400.000,00 13.136.29 0,12 500.000,00 17.857,14 0,13 600.000,00 21.428,57 0,14 

4. Penyusutankandang 2.100.000,00 68.965,52 0,63 2.100.000,00 75.000,00 0,56 2.100.000,00 75.000,00 0,49 

5. Penyusutankantor 380.000,00 12.479,47 0,11 380.000,00 35.000,00 0,26 380.000,00 35.000,00 0,23 

6. 

Penyusutangudangpa

kan 

792.000,00 26.009,85 0,24 592.000,00 21.142,86 0,16 592.000,00 21.142,86 0,14 

7. Penyusutan base camp 472.000,00 15.500,82 0,14 472.000,00 16.857,14 0,13 472.000,00 16.857,14 0,11 

8. Penyusutantempat 

chopper 
194.000,00 6.371,10 0,06 194.000,00 6.928,57 0,05 194.000,00 6.857,14 0,05 

9. Penyusutanperalatan 2.800.000,00 91.954,02 0,84 2.912.500,00 104.017,86 0,78 2.992.000,00 106.857,14 0,70 

Total BiayaTetap 20.138.000,00 661.346,47 6,01 23.000.500,00 821.446,43 6,15 24.305.500,00 868.053,57 5,71 

BiayaVariabel 
         

1. Pakan 102.835.800,00 3.377.201,97 30,67 115.424.190,00 4.122.292,50 30,86 135.328.680,00 4.833.167,14 31,81 
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2. Biayalistrik 200.000,00 6.568,14 0,06 300.000,00 10.714,29 0,08 400.000,00 14.285,71 0,09 

3. Obat-obatan 2.592.000,00 85.123,15 0,77 3.030.000,00 108.214,29 0,81 4.800.000,00 171.428,57 1,13 

4. Biayatransportasi 1.500.000,00 49.261,08 0,45 2.000.000,00 71.428,57 0,53 2.500.000,00 89.285,71 0,59 

5. Biaya vitamin 2.149.200,00 70.581,28 0,64 3.444.000,00 123.000,00 0,92 4.800.000,00 171.428,57 1,13 

6. Tenagakerja 9.650.000,00 316.912,97 2,88 10.200.000,00 364.285,71 2,73 12.750.000,00 455.357,14 3,00 

7. Biayatelepon 500.000,00 16.420,36 0,15 575.000,00 20.535,71 0,15 600.000,00 21.428,57 0,14 

8. Biayabakalan 195.750.000,00 6.428.571,43 58.38 216.000.000,00 7.714.285,71 57,76 240.000.000,00 8.571.428,57 56,41 

Total BiayaVariabel 315.177.000,00 10.350.640,39 93,99 350.973.190,00 12.534.756,79 93,85 401.178.680,00 14.327.810,00 94,29 

Total BiayaProduksi 335.315.000,00 11.011.986,86 100 373.973.690,00 13.356.203,21 100 425.484.180,00 15.195.863,57 100 

Sumber : Data primer diolah (2016) 
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2012 

Keterangan Januari Februari Maret April Mei Juni 

 
masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar 

Pejantan 2 
           

Betinadewasa 15 
           

Jantanmuda 100 
    

100 100 
    

100 

Dara 10 
           

anakjantan 
            

anakbetina 
            

Total masuk 127 
     

100 
     

Total keluar  
    

100 
     

100 
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2012 

 

keterangan Juli Agustus September Oktober November Desember 

Σ 

TernakA
khir 

 
masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar 

 

Pejantan 2 
           

2 

Betinadewasa 
            

15 

Jantanmuda 100 
    

100 135 
    

135 435 

Dara 
            

10 

anakjantan 15 
          

15 15 

anakbetina 15 
           

15 

Total masuk 130 
     

135 
      

Total keluar 
     

100 
     

150 
 

Σ TernakAkhir 
            

492 

Sumber: data primer diolah (2016) 
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2013 

Keterangan Januari Februari Maret April Mei Juni 

 
masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar 

Pejantan 2 
           

Betinadewasa 25 
           

Jantanmuda 100 
    

100 100 
    

100 

Dara 15 
           

anakjantan 
            

anakbetina 
            

Total masuk 142 
     

100 
     

Total keluar 
    

100 
     

100 
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2013 

 

Keterangan Juli Agustus September Oktober November Desember 
Σ 

TernakA

khir 

 
masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar 

 

Pejantan 2 
           

2 

Betinadewas

a             
25 

Jantanmuda 100 
    

100 100 
    

100 400 

Dara 
            

15 

anakjantan 50 
          

50 50 

anakbetina 30 
           

30 

Total masuk 180 
     

100 
      

Total keluar 
     

100 
     

150 
 

Σ 

TernakAkhi

r 
            

522 

Sumber: data primer diolah (2016) 
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2014 

Keterangan Januari Februari Maret April Mei Juni 

 
masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar 

Pejantan 2 
           

Betinadewasa 50 
           

Jantanmuda 100 
    

100 100 
    

100 

Dara 30 
           

anakjantan 
            

anakbetina 
            

Total masuk 182 
     

100 
     

Total keluar 
    

100 
     

100 
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2014 

 

Keterangan Juli Agustus September Oktober November Desember 
Σ 

TernakAk

hir 

 
masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk 

kelu
ar 

masuk keluar 
 

Pejantan 2 
           

2 

Betinadewasa 
            

50 

Jantanmuda 100 
    

100 100 
    

100 400 

Dara 
            

30 

anakjantan 50 
          

50 50 

anakbetina 50 
           

50 

Total masuk 200 
     

100 
      

Total keluar 
     

100 
     

150 
 

Σ 

TernakAkhir             
582 

Sumber: data primer diolah (2016) 
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Jenis Modal 

 

2012 2013 2014 

Rp/farm Rp/ST % Rp/farm Rp/ST % Rp/farm Rp/ST % 

I. Penerimaan 
         

1.Penjualan DEG 770.400.000 25.300.492,61 97,84 864.000.000 30.857.142,86 98,07 990.720.000 35.382. 857,14 98,31 

2. Penjualanpupuk 17.000.000 558.292,28 2,16 17.000.000 607.142,86 1,92 17.000.000 607.142,86 1,68 

          

Jumlah Penerimaan 787.400.000 25.858.784,89 100 881.000.000 31.464.285,71 100 1.007.720.000 35.990.352 100 

II. Biaya  Produksi 
         

a. Biaya tetap 
         

1.Sewalahan 10.000.000 328.407,22 2,98 11.750.000 419.642,86 3,15 12.375.500 441.982,14 2,91 

2.Biayaperawatan 3.000.000 98.522,17 0,89 6.000.000 125.000,00 0,94 4.000.000 142.857,14 0,94 

3.Pajak 400.000 13.136.29 0,12 500.000 17.857,14 0,13 600.000 21.428,57 0,14 

4. 

Penyusutankand

ang 

2.100.000 68.965,52 0,63 2.100.000 75.000,00 0,56 2.100.000 75.000,00 0,49 

5. 

Penyusutankanto

r 

380.000 12.479,47 0,11 380.000 13.571,43 0,10 380.000 13.571,43 0,09 

6. 

Penyusutanguda

ngpakan 

792.000 26.009,86 0,24 592.000 21.142,86 0,16 592.000 21.142,86 0,14 

7. Penyusutan base 

camp 
472.000 15.500,82 0,14 472.000 16.857,14 0,13 472.000 16.857,14 0,11 

8. 

Penyusutantemp

at chopper 

194.000 6.371,10 0,06 194.000 6.928,57 0,05 194.000 6.928,57 0,05 

9.Penyusutanperalat

an 
2.800.000 91.954,02 0,84 2.912.500 104.017,86 0,78 2.992.000 106.857,14 0,70 
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Total biaya tetap 20.138.000 760.786,58 6,01 22.400.500 800.017,86 6,00 23.705.500 846.625,00 5,58 

        

 

Jenis Modal 

2012 2013 2014 

Rp/farm Rp/ST % Rp/farm Rp/ST % Rp/farm Rp/ST % 

b. Biaya variabel 
         

1. Pakan 102.835.800 3.377.201,97 30,67 155.424.190 4.122.292,50 30,91 135.328.680 4.833.167,14 
 

2. Biaya listrik 200.000 6.568,14 0,06 300.000 10.714,29 0,08 400.000 14.285,71 0,09 

3. Obat-obatan 2.592.000 85.123,15 0,77 3.030.000 108.214,29 0,81 4.800.000 171.428,57 1,13 

4. Biaya 

transportasi 
1.500.000 49.261,08 0,45 2.000.000 71.428,57 0,54 2.500.000 89.285,71 0,59 

5. Biaya vitamin 2.149.200 70.581,28 0,64 3.444.000 123.000,00 0,92 4.800.000 171.428,71 1,13 

6. Tenaga kerja 9.650.000 316.912,97 2,88 10.200.000 364.285,71 2,73 12.750.000 455.3577,14 3,00 

7. Biaya telepon 500.000 16.420,36 0,15 575.000 20.535,71 0,15 600.000 21.428,57 0,14 

8. Biayabakalan 195.750.000 6.428.571,43 58.38 216.000.000 7.714.285,71 57,85 240.000.000 8.571.428,57 56,49 

Total biaya variabel 315.177.000 10.350.640,39 93,99 350.973.190 12.534.756,79 93,77 401.178.680 14.327.810,00 94,02 

Jumlah biaya 

produksi (TC) 
335.315.000 11.011.986,86 100 373.373.690 13.334.774,64 100 424.884.180 15.174.435,00 100 

LabaBersih (EAT) 406.876.500,00 14.846.798,03 
 

507.762.310 18.129.511,07 
 

582.835.820 20.815.565,00 
 

Sumber: data primer diolah (2016) 
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Keterangan 
2012 2013 2014 

Rp/farm Rp/ST % Rp/farm Rp/ST % Rp/farm Rp/ST % 

Domba 770.400.000 25.300.492,61 97,84 864.000.000 30.857.142,86 98,07 990.720.000 35.382. 857,14 98,31 

Pupuk kandang 17.000.000 558.292,28 2,16 17.000.000 607.142,86 1,92 17.000.000 607.142,86 1,68 

Total Penerimaan 787.400.000 25.858.784,89 100 881.000.000 31.464.285,71 100 1.007.720.000 35.990.352 100 

Sumber: data primer diolah (2016) 
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Lampiran 4. Perhitungan B/C ratio pada CV.  Agriranch 

Rumus : 

B/C ratio 201    =
Total PV Proceed

Biaya Investasi
 

 

  =
458.942.848,47

387.509.709,17
 

 

  = 1,18 
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Lampiran 5. Perhitungan Break Event Point (BEP) pada 

CV. Agriranch 

Rumus : BEP (produk)   = 
Biaya Total  

Harga Penjualan
 

BEP (harga) (Rupiah/ekor) =  
Biaya total

Total Produksi
 

 Nilai BEP pada CV. Agriranch tahun 2014 

BEP produk  = 
Biaya Total 

Harga Penjualan
 

   =
367.550.254,05

7.488.456,19
= 49,01 ekor 

BEP harga (Rupiah/ekor)     =  
Biaya total

Total Produksi
 

 =
367.550.254,05

582
 

 = Rp. 631.529,65 
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Lampiran 6. Perhitungan Margin of Safety (MOS) pada 

CV. Agriranch 

Rumus :MOS = 
Penjualan-penjualan BEP

Penjualan
X 100% 

 Nilai MOS pada CV. Agriranchtahun 2014 

MOS = 
Penjualan-penjualan BEP

Penjualan
X 100% 

 =
450-49

450
 x 100% 

 = 88,09% 
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Lampiran 7. Perhitungan Retrun of Investment (ROI) pada 

CV. Agriranch 

Rumus : ROI =
Laba usaha

Total biaya produksi
X 100% 

 Nilai ROI pada CV. Agriranchtahun 2014 

ROI      =
Laba usaha

Total Aktiva
X 100% 

 

 =
452.662.731,67

457.771.431,33
X 100% 

 = 98,88% 
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Lampiran 8. Perhitungan Net present value (NPV) pada 

CV. Agriranch 

Rumus :  

 Nilai NPV pada CV. Agriranch 

NPV =Total PV Proceed-BiayaInvestasi 

Tahun Keuntungan Penyusutan Proceeds DF 5% 
PV Proceeds 

(Rp.) 

2012 406.527.043 6.738.118 413.614.500,50 0,95238 393.918.177,51 

2013 456.863.679 6.650.500 463.514.179,00 0,90703 420.421.265,78 

2014 524.552.238 6.730.000 531.282.238,00 0,86384 458.649.587,87 

 

PV Proceeds = 1.273.282.291,76 

PV outlays = 399.938.956,67 

NPV  = PV Proceeds - PV outlays 

= 872.649.587,30 
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Lampiran 9. Perhitungan Rentabilitas pada CV. Agriranch 

Nilai rentabilitas pada CV. Agriranch tahun 2014 

Pada tahun 2014 mendapatkan laba bersih Rp. 

453.129.205,27,- dan modal adalah Rp. 457.253.127,33,- 

Rumus :Rentabilitas=
Laba Bersih

Modal sendiri
X100% 

  =
452.662.731,67

457.771.431,33
X 100% 

  = 98,88 % 
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Lampiran 10. DokumentasiPenelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1. Rumput Gajah 2. Mesin Chopper 

3.  Kulit Kacang Tanah 4. Jagung 
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5. Urea 6. Model kandang DEG 

7. Gerobak Pakan 8. Vitamin  
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