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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa usaha penggemukan domba ekor 

tipis dengan menggunakan pakan fermentasi. Materi yang digunakan adalah domba ekor 

tipis sejumlah 120 ekor. Metode penelitian menggunakan metode survei. Data primer 

diperoleh dengan cara wawancara kepada peternak yang berpedoman pada kuesioner dan 

pengamatan langsung terhadap proses  kegiatan peternakan. Data sekunder merupakan 

data pendukung data primer yang di peroleh baik  dari jurnal, koran ataupun majalah.  

Variabel yang diamati adalah Titik Impas (BEP) dan Kelayakan Usaha (R/C rasio). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai BEP harga Rp. 56.944,78 / kg berat hidup, BEP 

produksi 26,05 kg/ekor, dan R/C ratio1,24. Disimpulkan bahwa usaha penggemukan 

domba ekor tipis dengan menggunakan pakan fermentasi layak untuk  dilanjutkan. 

  

Kata Kunci : domba ekor tipis, pakan fermentasi, usaha penggemukan 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the analysis of thin tail sheep fattening using 

fermentation feed . The material used was 120  head thin tail sheep . The research method 

used survey method . The primary data obtained through interviews to farmers which are 

based on questionnaires and direct observation of the activities of the farm . Secondary 

data is primary data supporting data that was obtained either from journals , newspapers 

or magazines . The variables measured were break-even point (BEP ) and business 

feasibility (R/C ratio) . The results showed that the value of the price BEP Rp . 

56.944,78 /kg live weight , BEP production of 26.05 kg/head , and R / C ratio1,24. 

It was concluded that a thin tail sheep fattening using fermentation feed 

appropriate to proceed 
  

Key words : analisys fattening, fermentation feed, thin tailed sheep 

 

 

PENDAHULUAN 

Ternak  domba merupakan salah satu 

ternak sumber penghasil daging selain 

sapi. Domba sebenarnya memiliki 

beberapa kelebihan dibandingkan hewan 

ternak penghasil daging lainnya. Menurut 

Sudarmono (2007) domba memiliki sifat 

lebih mudah beradaptasi dengan 

lingkungan, lebih mudah dalam perawatan, 

modal yang diperlukan untuk membuka 

usaha peternakan domba relatif kecil. 

Sehingga dalam rangka memenuhi 

permintaan daging, domba memiliki 

peluang yang cukup baik untuk 

dikembangkan. Saat ini peternak domba 

masih sangat sedikit di jumpai, 

dikarenakan mahalnya biaya pakan untuk 

penggemukan domba, hal ini ditunjang 

dengan meningkatnya harga konsentrat.  

Hasil utama dalam usaha 

penggemukan ternak domba di Indonesia 

adalah daging dan anak domba disamping 
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pupuk kandang sebagai hasil ikutan. 

Produksi ternak domba dapat dicerminkan 

oleh bobot karkas yang dihasilkan ternak 

domba tersebut yaitu dengan mengetahui 

bobot hidup sehingga dapat ditaksir bobot 

karkasnya  (Blakely dan Blade, 1991). 

Penggemukan domba dengan pakan 

fermentasi merupakan salah satu cara yang 

sangat baik dalam meningkatkan dan 

mempercepat pertumbuhan ternak domba, 

bahan pakan ini sebagian besar terdiri dari 

limbah pertanian dan agroindustri 

pertanian memiliki potensi yang cukup 

besar sebagai sumber pakan ternak 

ruminansia ( sapi, kerbau, kambing, dan 

domba) bahan-bahan tersebut apabila 

diolah / difermentasi dengan bantuan 

mikroorganisme tertentu menghasilkan 

pakan fermentasi yang berkualitas tinggi, 

penggemukan domba dengan pakan 

fermentasi belum banyak dilakukan oleh 

kalangan peternak.  

Selain efektif metode fermentasi juga 

mampu mengawetkan, menghilangkan bau 

yang tidak diinginkan, meningkatkan daya 

cerna, menambah cita rasa, menghilangkan 

zat anti nutrisi yang terdapat dalam bahan 

pakan (Prasojo, Suhartati dan Rahayu, 

2013).  Pakan yang mengalami fermentasi  

mempunyai nilai nutrisi yang lebih baik 

dari bahan asalnya, karena adanya mikroba 

yang mempunyai sifat katabolik akan 

memecah komponen komplek menjadi 

lebih sederhana, sehingga mudah dicerna 

dan mikroba tersebut mensintesis beberapa 

vitamin dan faktor pertumbuhan lainnya 

seperti vitamin B12, riboflavin dan pro-

vitamin A (Khempaka, Thongkratok, 

Okrathok and Molee, 2014).   

Adapun beberapa jenis bahan yang 

dapat dipakai untuk bahan dasar 

pembuatan pakan domba tersebut, antara 

lain : Jerami dari tanaman pertanian (padi, 

jagung, tebu, kedelai dll), kulit umbi-

umbian (kulit singkong, ubi jalar dll) kulit 

kacang-kacangan (kulit kacang tanah, kulit 

kopi dll). Sayur-sayuran (untuk menekan 

biaya, dapat menggunakan sisa-sisa sayur 

dari pasar). Daun-daunan, baik yang masih 

basah maupun yang telah kering. Bahan 

dasar harus difermentasi sebelum diberikan 

pada domba. Waktu yang dibutuhkan 

berbeda beda antara bahan dasar yang satu 

dengan yang lain. Untuk jenis-jenis bahan 

kering, proses fermentasi membutuhkan 

waktu 24 jam, sedangkan untuk jenis-jenis 

basah (daun basah/hijau) hanya 

membutuhkan waktu 3 jam dan telah siap 

diberikan pada domba. Harapannya dengan 

menggunakan pakan yang difermentasi 

akan dapat meningkatkan pendapatan 

peternak domba. Santoso dkk, 2005 dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa 

penggunaan pakan jerami terfermentasi 

sebagai pengganti rumput hijauan pada 

domba dapat meningkatkan konsumsi BK 

dibanding konsumsi hijauan rumput raja. 

Berdasarkan uraian diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk  

menganalisa usaha penggemukan domba 

ekor tipis dengan menggunakan pakan 

fermentasi. 

 

MATERI DAN METODE 

PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

peternakan Domba milik Bapak Zainal 

Arifin di Desa Bandar Kecamatan 

Kedungmulyo Kabupaten Jombang, pada 

tanggal  17 Oktober sampai 17 November 

2013. 

 

Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah usaha penggemukan 

domba dengan pakan fermentasi dengan 

jumlah populasi 120 ekor dengan lama 

penggemukan 3 bulan (90 hari).  

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dengan 

metode survei. Data primer diperoleh 

dengan cara wawancara kepada peternak 

yang berpedoman pada kuesioner dan 

pengamatan langsung terhadap proses  

kegiatan peternakan. Data sekunder 

merupakan data pendukung data primer 

yang di peroleh baik  dari jurnal, koran 

ataupun majalah. 
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Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang diamati 

adalah Titik Impas (BEP) dan Kelayakan 

Usaha (R/C rasio).  

Titik Impas/Break Event Point ( BEP ) 

 totalproduksiJumlah 

(TC) Total Biaya
Harga BEP 

(PQ) jual Harga

(TC) Total Biaya
Produksi BEP   

Kelayakan Usaha (R/C rasio) 

TC

TR
R/C   

Keterangan :  

TR = Total Revenue (Penerimaan Total) 

TR = Q x PQ 

Keterangan : 

Q   = Jumlah produksi total 

PQ = Harga jual 

TC = Total Cost (Biaya Produksi Total) 

 

Penyusutan (Depresiasi) merupakan 

penurunan nilai faktor-faktor produksi 

akibat penggunaan metode garis lurus 

(Straight Line Methode) yaitu dihitung 

dengan membagi selisih antara nilai 

pembelian atau pembuatan dengan nilai 

sisa (nilai pada waktu tidak efesien lagi di 

pakai) dengan masa manfaat dengan rumus  

n

NAS - HAP
Penyusutan  

Keterangan : 

HAP = Harga Awal Perolehan 

NAS = Nilai Akhir Sisa 

n = Masa manfaat atau kegunaan 

 

Analisa Data 

Data yang diperoleh di analisa dengan 

metode analisis diskriptif. Data kemudian 

ditabulasikan sehingga mendapatkan biaya 

tetap (Fixed Cost) dan dan biaya tidak 

tetap (Variabel Cost) dan total biaya 

produksi (Total Cost) serta penerimaan 

total (Total Revenue) dan keuntungan 

selama satu periode penggemukan (3 

bulan) kemudian menghitung Break Event 

Point dan kelayakan usaha atau R/C Ratio. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Biaya Produksi 

Tabel 1 

Biaya Produksi selama 3 Bulan 

Uraian Jumlah (Rp.) Presentase (%) 

Biaya Tetap (FC)   

Penyusutan Kandang 675.000 0,36 

Penyusutan Peralatan 137.625 0,07 

Tenaga Kerja 9.450.000 5,04 

Sub Total (I) 10.262.625 5,47 

Biaya Tidak Tetap (VC)   

Pakan 53.460.000 28,50 

Bibit 122.250.000 65,18 

Tenaga Kerja harian 175.000 0,09 

Listrik 150.000 0,08 

Transportasi 1.100.000 0,59 

Obat-obatan 150.000 0,08 

Sub Total (II) 177.285.000 94,61 

Total Biaya Produksi ( I + II ) 187.547.625 100 

Sumber : Data Primer Diolah 2013 

 

Biaya produksi merupakan sejumlah 

biaya yang dikeluarkan dalam suatu usaha. 

Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan 

biaya tidak tetap. Biaya tetap merupakan 
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biaya yang dikeluarkan untuk beberapa 

kali proses produksi dalam jumlah yang 

tetapatau biaya yang besarnya tidak 

tergantung oleh jumlah produksi yang di 

hasilkan. Biaya produksi adalah sejumlah 

biaya yang dikeluarkan untuk keperluan 

perusahaan, yang dikelompokkan menjadi 

biaya tetap dan biaya tidak tetap (Widodo 

dan Ngapuli, 1993).Yang termasuk biaya 

tetap adalah biaya penyusutan kandang, 

biaya penyusutan alat, dan upah tenaga 

kerja. 

Biaya tidak tetap merupakan biaya 

yang dikeluarkan dalam suatu proses 

produksi yang habis dipakai dalam satu 

kali masa produksi, yang berarti biaya ini 

selalu mengalami perubahan tergantung 

besar kecilnya produksi. Yang termasuk 

biaya tidak tetap adalah bibit, pakan, 

tenaga kerja , listrik, transportasi dan obat–

obatan. 

Pada Tabel 1. Terlihat bahwa biaya 

tetap sebesar Rp. 10.262.625 sedangkan 

biaya tidak tetap sebesar Rp. 177.285.000 

dengan total biaya produksi dalam satu 

periode pemeliharaan sebesar Rp. 

187.547.625. 

Tingginya biaya produksi pada 

peternakan domba dengan pakan 

fermentasi milik Bapak Zaenal Arifin 

dipengaruhi oleh besarnya biaya bibit yaitu 

sebesar 65,18% dari total produksi dan di 

ikuti oleh biaya pakan sebesar 28,50%. 

Besarnya biaya bibit dipengaruhi oleh 

tingginya harga per kg daging bobot 

hidup,sedangkan pada biaya pakan bisa 

lebih rendah sebab dapat di tekan dengan 

pengadaan pakan fermentasi dengan harga 

yang relatif lebih murah. 

 

Penerimaan 

Tabel 2. 

Penerimaan Usaha selama 3 bulan 

Uraian 
Penerimaan 

(Rp.) 

Presentase 

(%) 

Penjualan Ternak 230.545.000 99,38 

Penjualan Kotoran 1.436.400 0,62 

Total Penerimaan 231.981.400 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

Penerimaan adalah hasil atau 

pemasukan yang diperoleh peternak dari 

hasil penjualan produk, hal ini diperoleh 

dari penjualan ternak dan kotoran ternak. 

Penerimaan terbesar pada usaha 

peternakan domba diperoleh dari penjualan 

ternak selama satu periode masa 

pemeliharaan yaitu sebesar Rp. 

230.545.000 , sedangkan penjualan 

kotoran ternak merupakan penerimaan 

kedua yaitu sebesar Rp. 1.436.400. 

 

Keuntungan 

Tabel 3. 

Rata-rata Keuntungan selama 3 bulan 

 

Uraian 
Penerimaan 

(Rp.) 

Total Penerimaan 231.981.400 

Total Biaya Produksi 187.547.625 

Total Keuntungan 44.433.775 

Total Keuntungan Per Ekor (Rp) 370.281,46 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

 

Keuntungan merupakan selisih antara 

nilai penerimaan dengan nilai pengeluaran. 

Nilai penerimaan adalah hasil yang dicapai 

suatu usaha bilamana produksinya dijual, 

sedangkan nilai pengeluaran merupakan 

biaya-biaya yang harus dikeluarkan saat 

proses produksi.  

Tabel 3. Menunjukkan bahwa 

keuntungan peternakan domba milik bapak 

Zainal Arifin per periode sebesar Rp. 

44.433.775 dan keuntungan per ekor 

adalah sebesar Rp. 370.281,46. 

 

Titik Impas/ Break Even Point (BEP) 

Tabel 4. 

 Nilai Titik Impas/BEP Harga 

dan Produksi 

 

Uraian Perhitungan Rill 

 
BEP Harga (Rp) 56.944,78 70.000 

BEP Produksi  (Kg) 26,05 27,44 

Sumber : Data Primer Diolah, 2013 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui 

bahwa titik impas penggemukan domba 
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dalam 1 periode dimana tidak mengalami 

kerugian dan tidak pula mengalami 

keuntungan bila ternak dijual dengan harga 

Rp. 56.944,78 / Kg berat hidup, sedangkan 

dilapangan (Rill) ternak dijual dengan 

harga Rp. 70.000 / Kg berat hidup. 

Sedangkan Break Event Point (BEP) 

produksi dimana peternak mengalami titik 

impas yaitu usaha tidak mengalami 

kerugian dan tidak pula mendapatkan 

keuntungan jika ternak dijual dengan bobot 

rata-rata 26,05 kg/ ekor, sedangkan 

keadaan dilapangan peternak menjual 

dengan bobot rata 27,44 kg/ekor. Dengan 

demikian berdasarkan nilai BEP harga dan 

produksi dari dua skala usaha 

menunjukkan bahwa usaha penggemukan 

domba layak untuk dikembangkan. 

 

 

 

Analisis Efisiensi Usaha (R/C) 

R/C Rasio (Return Cost Ratio) 

merupakan perbandingan antara 

penerimaan dengan biaya (Soekartawi, 

1993). Pada peternakan domba ekor tipis 

milik Bapak Zainal Arifin memiliki R/C 

sebesar 1,24 yang artinya setiap 

pengeluaran sebesar Rp. 100.000 akan 

memperoleh penerimaan sebesar 

Rp.124.000 maka dapat dikatakan bahwa 

usaha peternakan domba milik bapak 

Zainal Arifin layak untuk dijalankan 

 

KESIMPULAN 

Usaha penggemukan domba ekor tipis 

dengan menggunakan pakan fermentasi 

selama 3 bulan akan mendapatkan nilai 

titik impas/BEP jika menjual ternaknya 

seharga  Rp. 56.944,78 / kg dengan bobot 

produksi 26,05 kg/ ekor dan memiliki R/C 

ratio sebesar 1,24. 
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