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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi limbah tanaman 

pangan sebagai pakan ternak di Kabupaten Lombok Timur serta kelayakannya 

secara finansial yang berskala industri. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten 

Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Materi yang digunakan dalam penelitian 

adalah studi kelayakan jerami tanaman pangan di Kabupaten Lombok Timur. 

Potensi bahan baku pakan ternak berbasis jerami tanaman pangan sebesar 

231.726,5 ton/BK/tahun. Jumlah tersebut dapat mencukupi kebutuhan ternak 

sebanyak 203.269 ST dengan estimasi konsumsi bahan kering cerna per satuan 

ternak sebanyak 1,14 ton/tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan 

pabrik pakan ternak berbasis jerami tanaman pangan berskala industri di 

Kabupaten Lombok Timur ini layak, baik dari potensi produksi limbah, perkiraan 

permintaan pakan ternak, maupun dari analisis finansialnya terlihat Net Present 

Value positif (NPV = Rp. 401.208.336,00), Internal Rate of Return diatas harga 

bunga (IRR = 27,27% per tahun), dan Net B/C diatas satu (Net BC ratio = 1,47). 
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The purpose of this study was to determine the potential of food crop 

waste as animal feed in East Lombok Regency and its industrial scale feasibility. 

This research was carried out in East Lombok Regency, West Nusa Tenggara. The 

material used in the study was the feasibility study of food crop straw in East 

Lombok Regency. The potential of feed ingredients based on food crop straw is 

231,726.5 tons/DM/year. The amount can fulfill the needs of livestock as much as 

203,269 AU with an estimated consumption of dry matter of digestion per unit of 

livestock as much as 1.14 tons/year. The results showed that the procurement of 

industrial scale straw-based animal feed plants in East Lombok Regency was 

feasible, both from the potential of waste production, estimated demand for 

animal feed, as well as from a financial analysis of positive Net Present Value 

(NPV = Rp. 401.208.336,00), Internal Rate of Return above the interest rate (IRR 

= 27,27% for year), and Net B/C above one (Net BC ratio = 1,47).  
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PENDAHULUAN 

Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah 

maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan 

hidup, berproduksi, dan berkembang biak. Pakan merupakan faktor utama dalam 

keberhasilan usaha pengembangan peternakan disamping faktor bibit dan 

tatalaksana. Pakan yang berkualitas akan sangat mendukung peningkatan produksi 

maupun reproduksi ternak (Anggorodi, 1985). Hal – hal yang berkaitan dengan 

pemberian pakan ternak adalah kebutuhan nutisi ternak, komposisi nutrisi bahan 

pakan penyusun ransum dan bagaimana beberapa bahan dapat dikombinasikan 

untuk mencukupi kebutuhan ternak (Tiana dan Murhananto, 2002). 

Kebutuhan hijauan pakan ternak dapat dihitung dengan menghitung 

kebutuhan pakan minimum. Dimana kebutuhan pakan ternak dalam bentuk kering 

sebanyak 2,5% - 3,5% dari bobot badan ternak. Kebutuhan pakan minimum 

ternak ruminansia untuk satu satuan ternak (ST) dihitung menurut (Thahar et al., 

1991) rumus yang digunakan adalah :  

K = 2,5% x 50% x 365 x 250 kg = 1,14 ton bahan kering cerna (BKC).  

Keterangan : 

K  : kebutuhan pakan minimum untuk satu satuan ternak (ST) dalam  

  ton bahan kering tercerna selama satu tahun; 

2,50% : kebutuhan minimum jumlah ransum hijauan pakan (bahan kering)       

              terhadap berat badan; 

50%  : nilai rata-rata daya cerna berbagai jenis tanaman; 

365 : jumlah hari dalam setahun; 

250 kg : jumlah biomassa untuk satu satuan ternak (ST). 

 

Mariyono dan Romjali, 2007 menyatakan, bahwa limbah pertanian dan 

agroindustri pertanian memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber pakan 

ternak ruminansia. Beberapa jenis limbah yang dapat digunakan sebagai pakan 

ternak adalah jerami tanaman seperti jerami padi, jerami jagung, jerami kedelai, 

dan jerami kecang tanah. Ketersediaan pakan limbah pertanian pangan merupakan 

salah satu kunci dalam mengolah pakan ternak. Ketersediaan bahan yang 

berlimpah dan kontinyu merupakan pendorong dalam menjadikannya sebagai 
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bahan pengolahan pakan ternak, ketersediaan limbah pertanian dapat dihitung 

berdasarkan rumus Muller (1974) berikut :  

a. Jerami Padi   = (2,5 x Luas panen x 0,70) ton BK/tahun 

b. Jerami Jagung  = (6,0 x Luas panen x 0,75) ton BK/tahun 

c. Jerami Kedelai = (2,5 x Luas panen x 0,60) ton BK/tahun 

d. Jerami Kacang Tanah = (2,5 x Luas panen x 0,60) ton BK/tahun 

Pakan ternak merupakan komponen biaya produksi terbesar dalam suatu 

usaha peternakan. Oleh karena itu pengetahuan tentang pakan dan pemberiannya 

perlu mendapat perhatian yang serius. Ransum yang diberikan kepada ternak 

harus diformulasikan dengan baik dan semua bahan pakan yang dipergunakan 

dalam menyusun ransum harus mendukung produksi yang optimal dan efisien 

sehingga usaha yang dilakukan dapat menjadi lebih ekonomis. 

Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang 

mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang 

yang lebih tinggi kegunaannya (Sukirno, 1995). Dalam industri pakan, untuk 

mendapatkan keuntungan yang maksimal bergantung pada harga pembelian bahan 

baku. Selain pertimbangan harga, industri pakan juga harus memikirkan kualitas 

dan kontinuitas ketersediaan bahan tersebut. Industri pakan kemungkinan tidak 

akan memakai bahan pakan yang ketersediaannya tidak terjamin, walaupun bahan 

tersebut murah dan mempunyai kualitas baik. 

Aspek ekonomi atau finansial merupakan aspek kunci dari suatu studi 

kelayakan, karena sekalipun aspek lain tergolong layak, jika studi aspek finansial 

memberikan hasil yang tidak layak, maka usulan proyek akan ditolak karena tidak 

akan memberikan manfaat ekonomi (Haming dan Basalamah, 2003). Tujuan 

menganalisis aspek finansial dari suatu studi kelayakan proyek bisnis adalah 

untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang 

diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti 

ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali 

dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai apakah proyek akan 

dapat berkembang terus (Umar, 2003). 

Penentuan kelayakan bisnis pada aspek finansial dilakukan dengan 

menggunakan kriteria invesatasi. Beberapa kriteria tersebut diantaranya nilai 
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bersih kini atau Net Present Value (NPV), rasio manfaat dan biaya atau Net 

Benefit Cost Rasio (Net B/C), tingkat pengembalian internal atau Internal Rate of 

Return (IRR), dan jangka waktu pengembalian modal atau Payback Period (PP). 

Adapun metode yang digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu 

investasi adalah Discounted Cash Flow, dimana seluruh manfaat dan biaya untuk 

setiap tahunnya didiskontokan dengan discount factor (Nurmalina et al., 2014). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Sampel 

penelitian ini dilakukan pada beberapa petani, peternak, pelaku industry, dan 

lembaga terkait di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Juni-Juli 2018. Variabel pokok yang diperlukan terdiri atas variabel yang 

terkait dengan aspek produksi dan variabel yang terkait dengan aspek ekonomi. 

1). Variabel yang terkait aspek produksi, terdiri dari : (a) luas lahan panen, (b) 

produksi jerami tanaman pangan, dan (c) populasi ternak. 2) Variabel yang terkait 

aspek ekonomi, terdiri dari : (a) biaya produksi yang terdiri atas : biaya tetap, 

biaya variabel, dan biaya total, (b) rancangan pendapatan usaha yang terdiri atas : 

pendapatan kotor dan pendapatan bersih, (c) kriteria kelayakan investasi yang 

terdiri atas : Net BC ratio, Break Even Point (BEP), Payback Period (PP), Net 

Present Value (NPV), dan Interval Rate Ratio (IRR). 

Penulis mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperlukan dalam 

penelitian ini melalui beberapa cara, yaitu : 1). Data primer, diperoleh dengan cara 

: (a). Observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung objek penelitian 

sehingga dapat diperoleh gambaran yang nyata dari keadaan petani, peternak, dan 

pelaku industri. (b). Wawancara atau interview, yaitu dengan melakukan 

tanyajawab langsung dengan petani, peternak, dan pelaku industri untuk 

melengkapi informasi yang diperlukan. 2). Data sekunder, diperoleh dengan cara : 

(a) Proses membaca, (b) Penelitian terdahulu, (c) Mempelajari dan mengambil 

keterangan yang diperlukan dari buku, dan (d) Bahan-bahan kuliah serta sumber-

sumber data yang lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kabupaten Lombok Timur mempunyai total potensial produksi jerami 

tanaman pangan berdasarkan bahan kering (BK) adalah 231.726,5 ton/BK/tahun. 

Komoditi penyumbang limbah terbanyak yaitu jerami padi sebanyak 144.987,5 

ton/BK/tahun yang terdiri dari padi sawah dan padi ladang. Komoditi terbanyak 

kedua yaitu jerami jagung sebanyak 79.974 ton/BK/tahun. Kemudian komoditi 

terbanyak ketiga dan keempat yaitu jerami kedelai dan jerami kacang tanah secara 

berurutan 5.851,5 ton/BK/tahun dan 913,5 ton/BK/tahun. Perhitungan produksi 

limbah tersebut berdasarkan rumus Muller (1991). 

Tabel 1. Produksi dan Total Jumlah Limbah Tanaman Pangan Berdasarkan  

  Bahan Kering di Kabupaten Lombok Timur.  

Komoditi 
Produksi Bahan Kering 

(ton/tahun) 

Jerami Padi 144.987,5 

Jerami Jagung 79.974,0 

Jerami Kedelai 5.851,5 

Jerami Kacang Tanah 913,5 

Total 231.726,5 

Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder 

Perkiraan Permintaan Pakan Ternak  

 Menurut Tharar et al., (1991), konsumsi satu satuan ternak berdasarkan 

berat kering tercerna adalah 1,14 ton/tahun. Dari jumlah produksi bahan kering 

jerami tanaman pangan dengan total 231.726,5 per tahun dapat mencukupi sekitar 

203.268,86 atau 203.269 satuan ternak. 

Produksi Industri Pakan Ternak 

Rencana pendirian usaha pembuatan pabrik pakan ruminansia berbasis 

jerami tanaman pangan skala industri diawali dengan persiapan yang meliputi 

pembebasan lahan, pengadaan material, pembangunan gudang, pemesanan mesin-

mesin pabrik, peralatan pendukung serta kelengkapan lainnya. Seluruh kegiatan 

ini sampai tahap pemasangan mesin dan alat hingga siap berproduksi 

direncanakan membutuhkan waktu satu tahun. 

Industri mempekerjakan sebanyak 7 (tujuh) orang karyawan, yang terdiri 

dari satu orang teknisi, dua orang tenaga terampil, dan empat orang tenaga kasar. 
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Alur pekerjaan diawali dengan memasukkan bahan baku jerami ke mesin 

pemotong (chopper), kemudian berlanjut ke gudang untuk diproses amoniasi dan 

fermentasi, lalu ke tahap berikutnya, yaitu inkubasi. Semua proses berlangsung 

kontinyu dengan dibantu oleh belt-conveyor. Pada hari ke-21  proses inkubasi 

selesai, limbah fermentasi telah dapat digunakan sebagai pakan alternatif 

pengganti hijauan dengan kualitas nutrisi yang setara. Setelah proses inkubasi 

selesai, kemudian dilakukan pembongkaran untuk menon-aktifkan aktivitas 

mikrobia, agar proses fermentasi tidak berlanjut yang akan mengakibatkan proses 

pengomposan.  

Secara umum, semua rangkaian proses hingga siap didistribusikan, 

membutuhkan waktu 30 hari atau satu bulan. Proses kegiatan sejak tahap pertama 

akan berlangsung setiap hari dengan kapasitas 6 ton perhari atau 6.000 kg perhari. 

Dengan demikian, dalam satu bulan akan diproduksi sebanyak 180 ton atau 

180.000 kg limbah dengan harga jual perkilogram yaitu Rp. 500,00. Penentuan 

harga jual Rp. 500,00 merupakan hasil dari observasi dengan beberapa peternak 

yang mengupah oranglain untuk mencari pakan ternak kambing (rumput, batang 

pisang, limbah jagung, dan lain-lain) sebanyak ± 40 kg dengan upah Rp. 

20.000,00 yang artinya per kilogram pakan seharga Rp. 500,00. Peternak lainnya 

dengan cara menghitung jam kerja harian tukang, rata-rata waktu yang dibutuhkan 

menyabit rumput yaitu 1 jam per ekor sapi dewasa sekitar 30 kg. Total waktu 

yang dibutuhkan dari kandang ke lokasi mencari rumput hingga kembali lagi yaitu 

1,5 jam. Upah rata-rata pekerja saat ini yang bekerja 8 jam per hari sebesar Rp. 

80.000,00 atau Rp. 15.000,00 selama 1,5 jam. Dengan demikian harga rumput 

menjadi Rp. 500,00/kg. 

Total modal awal yang dianggarkan untuk industri pakan ini direncanakan 

sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang pencairannya akan 

dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan dan progres pekerjaan, dimulai 

dari pembebasan lahan hingga siap untuk memulai produksi yaitu selama enam 

bulan. Modal tambahan lainnya adalah untuk biaya penggantian mesin dan 

peralatan serta perangkat kantor sebesar Rp. 155.400.000,00 (seratus lima puluh 

lima juta empat ratus ribu rupiah) yang habis masa pakainya setiap lima tahun 
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sekali dan jangka waktu operasional perusahaan selama 30 tahun, sehingga 

selama berdiri perusahaan akan mengalami penggatian mesin dan peralatan 

sebanyak sembilan kali. Adapun asumsi bunga bank dalam proyek ini sebanyak 

18% per tahun. 

A. Biaya Operasional Industri Pakan Ternak 

1. Biaya Tetap atau Fix Cost (FC) 

Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

keperluan pembangunan instalasi dan fasilitas produksi, pengadaan alat 

produksi yang sifatnya permanen, serta modal kerja yang digunakan untuk 

membiayai keperluan untuk operasi dan produksi pada waktu pertama kali 

dijalankan. Beberapa komponen yang terdapat pada biaya tetap adalah 

tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Total biaya 

tetap dari industri pakan ternak berbasis jerami tanaman pangan ini adalah 

Rp.  940.000.000,00.  

a. Biaya tanah dan bangunan  

Tanah yang dibeli untuk pembangunan pabrik berlokasi jauh dari 

pemukiman untuk menekan harga tanah yang tinggi namu masih berlokasi 

di kawasan industri pertanian. Luas tanah yang di butuhkan 2.000 meter 

persegi  dengan harga  Rp. 100.000,00 per meter persegi. Biaya yang 

dibutuhkan untuk pengadaan tanah sebesar Rp. 200.000.000,00 

Bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik pakan 

ternak terdiri dari bangunan untuk pabrik tempat pengolahan, lantai, 

gudang, gerbang, tembok keliling, jalan, kilometer PLN, dan kantor. Biaya 

yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut adalah sebesar Rp. 

574.600.000,00.Total biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah dan 

bangunan yaitu Rp. 774.600.000,00.  

b. Biaya mesin dan peralatan  

Biaya mesin dan peralatan yang termasuk dalam industri pakan 

ternak ini yaitu mesin untuk memotong-motong jerami (chopper), mesin 

untuk penyaluran atau menjalankan jerami dari tempat satu ketempat yang 
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lainnya (conveyor), mesin untuk penyemprotan jerami saat melakukan 

pengolahan (sprayer), alat press untuk menekan dan membentuk jerami 

saat pengepakan agar mudah disimpan atau dikirim , timbangan untuk 

menimbang berat jerami, pompa air untuk menaikkan air sumur, tempat 

menampung air (tandon air), untuk memproses larutan untuk pengolahan 

jerami (agitator), plastik lembaran untuk menutup atau membungkus 

jerami saat peruses inkubasi, mesin jahit karung untuk menjahit karung 

roll sebagai kemasan produk sesuai keinginan produsen, truck 

(reconditional) truck bekas sebagai alat transportasi untuk pengambilan 

maupun pengiriman jerami. Total biaya untuk mesin dan peralatan 

padaindustri pakan ternak ini sebesar Rp. 155.400.000,00. 

c. Biaya perangkat Kantor 

Komponen yang termasuk dalam biaya perangkat kantor terdiri 

dari : meja, kursi, rak, komputer, dan printer. Jumlah biaya yang 

dianggarkan untuk biaya perangkat kantor sebanyak Rp. 10.000.000,00. 

2. Biaya Variabel atau Variabel Cost (VC) 

Biaya variabel atau biaya tidak tetap, yaitu biaya yang berubah-

ubah sesuai dengan perubahan tingkat produksinya. Biaya variabel terdiri 

atas beberapa komponen meliputi : biaya bahan baku, upah tenaga kerja, 

biaya overhead pabrik, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, dan lain-

lainnya. Total biaya variabel yang dibutuhkan dalam industri pakan ternak 

berbasis jerami tanaman pangan ini adalah Rp. 60.000.000,00. 

a. Biaya pengadaan bahan baku  

Biaya pengadaan bahan baku ini berasal dari sisa panen tanaman 

pangan sebagai perusahaan induk dari industri pakan ternak ini. Bahan 

baku limbah tanaman pangan yang dibutuhkan industri pakan ternak ini 

yaitu sebanyak 180 ton per bulan dengan harga bahan baku limbah per 

kilogramnya adalah Rp. 100,00. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk 

pengadaan bahan baku limbah tanaman pangan ini adalah Rp. 

18.000.000,00 per bulan produksi. 
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b. Biaya pengolah (fermentasi dan amoniasi) 

Biaya pengolah ini maksudnya adalah bahan yang digunakan untuk 

mengolah limbah tanaman pangan guna meningkatkan nilai nutrisinya 

yakni probiotik dan urea. Harga masing-masing bahan pengolah ini yaitu 

Rp. 3.000/kg probiotik dan Rp. 3.000/kg urea. Dengan penggunaan 

masing-masing sebanyak 450 kg/bulan produksi. Jadi total biaya masing-

masing pengolah yaitu 450 kg x Rp. 3.000 = Rp. 1.350.000,00 per bulan. 

c. Biaya listrik  

Dalam industri pabrik pakan ini untuk menjalankan mesin, lampu, dan 

air membutuhkan tenaga listrik. Listrik yang digunakan berasal dari PLN 

yang telah disiapkan dikawasan industri dengan biaya listrik yang harus 

dibayar adalah Rp. 5.000.000 per bulannya.    

d. Biaya gaji tenaga kerja  

Biaya gaji tenaga kerja masing-masing dibedakan menurut fungsi dan 

tugasnya. Jumlah karyawan yang bekerja sebanyak 7 orang yang terdiri 

dari satu orang teknisi untuk keperluan mesin dan peralatan, dua orang 

terampil untuk pengolahan limbah tanaman pangan, dan empat orang 

pekerja kasar. Biaya gaji yang dibutuhkan untuk membayar gaji selama 

satu bulan produksi sebesar Rp. 15.000.000,00. 

e. Biaya Sarana Transportasi 

Alat transpor yang digunakan proses industri pakan ternak adalah truck 

bekas (reconditional) untuk mengangkut bahan baku ke pabrik maupun 

mengirim produk yang sudah jadi dari pabrik ke konsumen. Biaya yang 

dibutuhkan untuk sarana transportasi adalah sebesar Rp. 70.000.000,00 

f. Biaya perawatan (maintenance) 

Biaya maintenance yang dimaksud adalah biaya untuk perawatan 

mesin dan peralatan yang sewaktu-waktu terjadi kerusakan. Dimana total 

biaya perawatan yang disiapkan setiap satu bulan produksinya adalah Rp. 

1.000.000,00. 

3. Total Biaya atau Total Cost (TC) 

Total biaya merupakan keseluruhan biaya yang dibutuhkan saat awal 

pendirian pabrik hingga dapat mengoperasikan pabrik tersebut. Total biaya 
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yang dianggarkan dalam industri ini sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliyar rupiah). Total biaya atau total cost didapatkan dari penjumlahan 

total biaya tetap dan total biaya variabel. 

Tabel 1. Biaya Tetap, Variabel, dan Total Biaya Industri Pakan Ternak. 

No. Komponen Jumlah  

1. Biaya Tetap 940.000.000,00 

2. Biaya Variabel 60.000.000,00 

3. Total Biaya 1.000.000.000,00 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 

4. Biaya Penyusutan (Depresiasi) 

Biaya penyusutan merupakan pengalokasian biaya investasi dalam 

suatu proyek pada setiap tahun sepanjang umur proyek. Biaya penyusutan 

dalam industri pakan ternak ini terdiri atas tiga komponen yaitu : (1) tanah 

dan bangunan, (2) mesin dan peralatan, dan (3) perangkat kantor. Total 

biaya penyusutan yang dikeluarkan setiap bulannya oleh pabrik pakan 

ternak ini sebesar Rp. 58.900.000,00.  

Tabel 2. Rincian Biaya Penyusutan Industri  

No. Komponen 
Jangka Waktu 

(Tahun) 

Jumlah 

(Rp/Tahun) 

1. Tanah dan bangunan 30  25.820.000,00 

2. Mesin dan peralatan 5  31.080.000,00 

3. Perangkat kantor 5  2.000.000,00 

            Total 58.900.000,00 

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 

5. Biaya Produksi  

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkanagar 

terjadinya proses produksi tetap berjalan. Biaya produksi didapatkan 

dari penjumlahan total biaya variabel dan total biaya penyusutan. 

Biaya produksi yang dikeluarkan dalam industri ini yaitu Rp. 

778.900.000,00 setiap tahunnya dalam 12 kali produksi.   
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B. Kriteria Kelayakan Investasi Industri Pakan Ternak 

Analisis kriteria investasi dilakukan dengan mengetahui 

perhitungan cash flow. Perhitungan cash flow didapatkan dengan 

memperinci arus masuk dan arus keluar. Selanjutnya akan diketahui 

kriteria investasi dengan menggunakan discount factor. Hasil perhitungan 

analisis finansial dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Hasil Analisis Finansial Industri. 

NO. Keriteria  Hasil 

1. Net Benefit Cost Ratio 1,47 

2. Break Even Point 

 BEP harga 

 BEP volume 

 

Rp. 360,60/kg 

1.557.800 kg/tahun 

3. Payback Period 3,32 tahun atau 39,84 kali produksi 

4. Net Present Value Rp. 401.208.336,00 

5. Internal Rate of Return 27,27%  

 Sumber : Hasil Olahan Data Primer 

Dari kriteria investasi NPV menunjukkan nilai positif, IRR 

menunjukkan diatas tingkat bunga bank, dan perbandingan manfaat dan 

biaya atau net BC ratio berada diatas 1 (satu). Hal ini menunjukkan dari 

segi analisis finansial industri pakan ternak berbasis limbah tanaman 

pangan layak untuk didirikan. Break Even Point atau titik pulang pokok 

pada industri pakan ternak adalah Rp. 360,60 per kilogram produk dan 

masa pengembalian modal (payback period) adalah 39,84 kali produksi 

atau 3,32 tahun produksi. 

KESIMPULAN 

Pengadaan pabrik pakan ternak berbasis jerami tanaman pangan berskala 

industri di Kabupaten Lombok Timur ini layak, baik dari potensi produksi limbah 

maupun dari analisis finansialnya terlihat Net Present Value positif (NPV = 

4.380.784.684,58), Internal Rate of Return diatas harga bunga (IRR = 7,185%), 

dan Net B/C diatas satu (Net BC ratio = 5,58).  
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