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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis  kelayakan pembangunan rumah 

potong hewan di Sangatta dilihat dari financial benefitnya. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif dimana analisis perhitungan menggunakan perhitungan keuangan 

seperti NPV, IRR dan BEP. Hasil analisis dari studi kelayakan  adalah layak 

dilakukan pembangunan rumah potong hewan dengan pembuktian nilai NPV (Net 

Presen Value) yang dapat dicapai selama sepuluh tahun adalah sebesar Rp. 

98.523.164,-  Keuntungan ini cukup baik dengan memberikan nilai positif yang cukup 

tinggi, sehingga usaha proyek ini baik untuk dikerjakan. IRR sebesar  20,81 % dan 

Net B/C =  2,11.  BEP dapat tercapai setelah 9 tahun 5 bulan  dikarenakan  BEP dapat 

selesai waktunya lebih cepat dari pembayaran  cicilan  di bank, maka  proyek  

tesrsebut  dapat direkomendasikan untuk dikerjakan. 

Kata kunci : NPV, IRR, BEP  

 

PENDAHULUAN 

Kehidupan  masyarakat  yang  sehat  dan sejahtera  mendorong  tuntutan  

kebutuhan pangan yang sempurna, mencakup di dalamnya komposisi gizi yang 

seimbang antara karbohidrat sebagai sumber energi dan protein sebagai zat sumber 

pertumbuhan badan. Kebutuhan protein nabati dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi 

bahan pangan dari tumbuh- tumbuhan sedang konsumsi protein hewani diperoleh dari 

hewan ternak yang dipelihara dengan sehat. Permintaan masyarakat terhadap daging 

yang sehat khususnya daging sapi sebagai sumber utama protein hewani terus 

meningkat.  Hal ini menyebabkan intensitas pemotongan juga meningkat, oleh karena 

itu keberadaan rumah pemotongan hewan sangat diperlukan, yang dalam 

pelaksanaannya harus dapat menjaga kualitas, baik dari tingkat kebersihan, kesehatan, 

ataupun kehalalan daging untuk dikonsumsi.  
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Rumah potong hewan  yang selanjutnya di sebut RPH adalah suatu bangunan 

atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai 

tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum (Peraturan Menteri RI No. 

13/Permentan /OT. 140/I/2010). Definisi lain rumah potong hewan adalah kompleks 

bangunan denagn disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis 

dan higienes  tertentu serta digunakan senagai tempat memotong hewan potong selain 

unggas bagi konsumsi masyarakat (SNI 01-6159-1999). Menurut Manual Kesmavet 

(1993:74)  rumah pemotongan hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan 

dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain 

unggas bagi konsumsi masyarakat luas.  

Daging adalah salah satu pangan asal hewan yang mengandung zat gizi yang 

sangat baik untuk kesehatan dan pertumbuhan manusia. Daging merupakan salah satu 

bahan makanan yang hampir sempurna, karena mengandung gizi yang lengkap dan 

dibutuhkan oleh tubuh, yaitu protein hewani, energi, air, mineral dan vitamin 

(Soeparno, 2005:126). Namun, daging  juga mengandung enzim-enzim yang dapat 

mengurai/memecah beberapa komponen gizi (protein, lemak) yang akhirnya 

menyebabkan pembusukan. Oleh sebab itu, daging dikategorikan sebagai pangan 

yang mudah rusak (perishable food). Salah satu tahap yang sangat menentukan 

kualitas dan keamanan  daging dalam mata rantai penyediaan daging adalah tahap di 

Rumah  Pemotongan  Hewan (RPH). Di  rumah  pemotongan  hewan  ini hewan  

disembelih   dan  terjadi  perubahan  (konversi)  dari otot (hewan hidup) ke daging, 

serta dapat terjadi pencemaran mikroorganisme terhadap daging, terutama pada tahap 

eviserasi (pengeluaran jeroan). Penanganan daging di rumah pemotongan hewan yang 

kurang baik dan tidak higienis akan berdampak terhadap kehalalan, mutu dan 

keamanan daging yang dihasilkan. Oleh sebab itu, penerapan sistem jaminan mutu 

dan keamanan pangan di rumah pemotongan hewan sangatlah penting, atau dapat 

dikatakan pula sebagai penerapan  sistem produk safety rumah  pemotongan  hewan. 

Aspek yang perlu diperhatikan dalam sistem tersebut adalah higiene, sanitasi, 

kehalalan, dan kesehatan hewan. Dilihat dari mata rantai penyediaan daging di 

Indonesia, maka salah satu tahapan terpenting adalah penyembelihan hewan di RPH.  

Rumah potong hewan di kabupaten Kutai Timur baru ada satu yang berlokasi 

di Sangatta. Rumah potong hewan yang ada tersebut milik pemerintah daerah di 

bawah naungan Dinas Pertanian dan Peternakan kabupaten Kutai Timur. Dilihat dari 



Analisis Studi Kelayakan Bisnis Rumah Potong Hewan di Kota Sangatta (Meita Sondang Riski, Ahmat 

Isam) 

 

83 
 

kebutuhan  masyarakat Kutai Timur  terhadap  konsumsi  daging sapi terdapat 

kecenderungan meningkat yang cukup signifikan. Konsumsi masyarakat Kutai Timur 

per tahunnya terhadap daging sapi pada tahun 2010  sebesar 341,4 ton. Pada tahun 

2011 naik menjadi sebesar 414,8 ton  dan pada  tahun  2013 naik lagi menjadi 654,0 

ton. Jika dilihat dari produksi daging sapi per tahunnya, maka pada tahun  2010, 

produksi daging sapi sebesar 359,3 ton, kemudian meningkat di tahun 2013 menjadi 

sebesar  679,3 ton.  

Meningkatnya konsumsi dan produksi  masyarakat terhadap kebutuhan daging 

mau tidak mau membutuhkan tambahan rumah potong hewan mengingat saat ini di 

kabupaten Kutai Timur baru ada satu dan milik pemerintah. Apalagi  Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18  pasal 62 ayat (1)  Tahun 2009  tentang Peternakan dan 

kesehatan hewan menyebutkan bahwa: Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib 

memiliki rumah potong hewan  yang memenuhi  persyaratan teknis. Pasal 2 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 

menyebutkan  bahwa : Pemotongan hewan potong harus dilaksanakan di Rumah 

Pemotongan Hewan atau tempat pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh 

pejabat yang  berwenang. 

KERANGKA TEORI  

Studi kelayakan bisnis merupakan gambaran kegiatan usaha yang 

direncanakan, sesuai dengan kondisi, potensi, serta peluang yang tersedia dari 

berbagai aspek. Studi kelayakan yang juga sering disebut dengan feasibility study 

merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan untuk menerima 

atau menolak dari suatu gagasan usaha/proyek yang direncanakan. Pengertian layak 

dalam penilaian studi kelayakan adalah kemungkinan dari gagasan usaha/proyek yang 

akan dilaksanakan memberikan manfaat (benefit), baik dalam arti finansial maupun 

dalam arti sosial benefit (Pusdiklat Industri, 2013:19). Aspek finansial merupakan 

suatu gambaran yang bertujuan untuk menilai kelayakan suatu usaha untuk dijalankan 

atau tidak dijalankan dengan melihat dari beberapa kriteria kelayakan. Analisis 

finansial adalah analisis dimana suatu proyek dilihat dari sudut yang bersifat 

individual artinya tidak perlu diperhatikan apakah efek atau dampak dalam 

perekonomian dalam lingkup yang lebih luas. Analisis finansial memperhatikan hasil 

total atau produktivitas maupun keuntungan yang didapat dari semua sumber yang 
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dipakai dalam proyek untuk masyarakat atau perekonomian secara keseluruhan, tanpa 

melihat siapa yang menyediakan sumber tersebut dan siapa yang menerima hasil 

proyek tersebut (Kadariah, 1994:41).  

1. Rumah Potong Hewan adalah tempat pemotongan ternak besar. Menurut 

Permentan No.13/Permentan/Ot.140/1/2010, Rumah Potong Hewan atau RPH 

adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat 

tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan konsumsi masyarakat 

umum. RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging 

yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), serta berfungsi sebagai sarana untuk 

melaksanakan:  pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan 

kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama);  

2. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-mortem inspection), 

pemeriksaan karkas, dan jeroan (post-mortem inspektion) untuk mencegah 

penularan penyakit zoonotik ke manusia;  

3. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada 

pemeriksaan ante-mortem dan pemeriksaan post-mortem guna pencegahan, 

pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di 

daerah asal hewan`Menurut Permentan No.13/Permentan/Ot.140/1/2010, 

persyaratan lokasi, sarana pendukung, tata letak, desain dan kontruksi bangunan 

RPH serta peralatan telah diatur dan menjadi persyaratan umum bagi RPH 

dalam melaksanakan kegiatannya. 

METODE PENELITIAN 

Menurut  Syarif (2003:157), studi kelayakan terhadap aspek keuangan perlu 

menganalisis bagaimana prakiraan aliran kas  yang akan terjadi. Beberapa kriteria 

investasi yang digunakan untuk menentukan diterima atau tidaknya sesuatu usulan 

usaha sebagai berikut :  

1. Net Present Value (NPV) atau nilai bersih sekarang merupakan perbandingan 

antara PV kas bersih dengan PV Investasi selama umur investasi.  

2. IRR (Internal Rate of Return) merupakan tingkat suku bunga yang dapat 

membuat besarnya nilai NPV dari suatu usaha sama dengan nol atau yang 

dapat membuat nilai Net B/C Ratio sama dengan satu dalam jangka waktu 

tertentu.  
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3. BEP (Break Even Point) yaitu titik pulang balik dimana menyatakan bahwa 

Total Revenue (Pendapatan) sama dengan Total Cost (Pengeluaran). 

Metode penelitian untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian di atas, 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini sepenuhnya 

memanfaatkan data sekunder sebagai basis data utama dalam proses analisis. Data 

sekunder yang digunakan adalah data keuangan yang berhubungan dengan 

pembangunan rumah potong hewan tahun 2018. Penggunaan data sekunder ini bisa 

menghemat waktu, biaya, tenaga dan menyederhanakan prosedur penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aspek Pemasaran  

Berdasarkan hasil penelitian, rumah potong hewan yang akan dibangun di Jl. 

Guru Besar Sangatta, selain menyediakan jasa pemotongan hewan juga akan menjual  

daging sapi ke pasar. Pemilik rumah potong hewan  akan melakukan penggemukkan 

sapi  yang dibeli dari  Sulawesi atau Jawa. Sapi dibeli dalam satu kali pemesanan  

sebanyak 18 ekor sapi dengan harga beli per ekor sebesar Rp. 13 juta. Harga tersebut 

sudah termasuk ongkos kirim sapi sampai di Sangatta.Setelah dilakukan proses 

penggemukkan sapi kurang lebih satu sampai dua minggu, sapi tersebut di jual 

dengan harga kurang lebih Rp. 17 juta per ekornya. Selain dari keuntungan menjual 

sapi, pendapatan lain dari rumah potong hewan adalah jasa pemotongan sapi dimana 

setiap ekornya dikenakan biaya potong per ekor sebesar Rp. 100.000,- Daging  sapi 

sudah dikemas  dalam packing  yang rapi sesuai dengan permintaan konsumen 

(dipisahkan  daging, kulit, tulang dan jeroan). Pendapatan lainnya  yang  dihasilkan 

dan tidak kalah menguntungkan adalah kulit sapi yang tidak diinginkan konsumen 

dapat dijual tersendiri sehingga dapat menambah keuntungan pemilik rumah potong 

hewan. 

Aspek Teknis 

Berdasarkan hasil observasi yang diadakan pada beberapa rumah potong 

hewan di dapat perhitungan investasi sesuai dengan keinginan dari pemilik rumah 

potong yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 1 

Investasi Rumah Potong Hewan, 2018 

Kebutuhan Investasi Nilai (Rp.) 

1. Tempat Pemotongan Hewan                100.000.000  

2. Kantor                100.000.000  

3. Kandang Sapi 5 unit                150.000.000  

4. Gudang                 100.000.000  

5. Perumahan Karyawan                200.000.000  

6. Tempat Kompos                  70.000.000  

7. Peralatan kerja                100.000.000  

8. Mobil Pick Up                150.000.000  

                 970.000.000  

Modal Kerja                 280.000.000  

Jumlah            1.250.000.000  

 

Investasi yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp. 1,25 Miliar dengan rincian seperti 

di atas. Investasi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 970 juta. Modal kerja yang 

dibutuhkan sebesar  Rp. 280 juta. Modal kerja digunakan untuk membeli 18 ekor sapi 

untuk dijual kembali dan sisanya digunakan untuk biaya keperluan lainnya. 

Sumber Modal 

Sumber modal untuk membiayai kegiatan rumah potong hewan dalam hal ini modal 

kerja sebesar Rp. 280 juta merupakan modal sendiri, sedangkan biaya investasi 

sebesar Rp. 970 juta merupakan kredit bank dengan tingkat bunga sebesar 18 % per 

tahun dan dimajemukkan setiap tahun selama 10 tahun.  

Biaya Operasi dan Pemeliharaan  

Rekapitulasi biaya  rumah potong hewan yang akan dibangun terbagi menjadi dua 

yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap terdiri dari gaji karyawan, 

penyusutan dan biaya umum, sedangkan biaya variabel terdiri dari upah kerja, bahan 
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bakar dan biaya lainnya. Total biaya tetap dan variabel mengalami kenaikan tiap 

tahunnya. 

Tabel 2 

Biaya Tetap dan Variabel 

(Operating Cost) 

Rumah Potong Hewan 

Tahun ke Biaya Tetap Biaya Variabel Biaya Operasi 

1 379.130.000 27.900.000 407.030.000 

2 379.130.000 28.800.000 407.930.000 

3 379.130.000 29.700.000 408.830.000 

4 379.130.000 30.600.000 409.730.000 

5 379.130.000 31.500.000 410.630.000 

6 379.130.000 32.400.000 411.530.000 

7 379.130.000 33.300.000 412.430.000 

8 379.130.000 34.200.000 413.330.000 

9 379.130.000 35.100.000 414.230.000 

10 379.130.000 36.000.000 415.130.000 

Sumber : Hasil pengolahan data, 2018 

Investasi Dengan Kredit Bank 

Pemilik rumah  potong hewan membutuhkan kredit bank untuk investasi 

penbangunaan dan pembelian peralatan yang dibutuhkan. Jumlah pinjaman yang 

diajukan sebesar Rp. 970 juta dan dicicil selama sepuluh tahun dengan bunga sebesar 

18 %. Berikut di bawah ini di sajikan rincian  pinjaman dan nilai hutang yang harus 

dikembalikan ke pihak bank. 
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Tabel 3 

Jumlah Pengembalian Pokok Pinjaman dan 

Bunga Pinjaman Rumah Potong Hewan 

 
Tahun Cicilan         

(000) 

Bunga 18 % Pengembalian 

Pinjaman (000) 

Jumlah 

Pengembalian 

(000) 

Sisa Kredit (000) 

      

0                       970.000.000  

1 215.839.200 174.600.000 41.239.200 41.239.200 928.760.800 

2 215.839.200 167.176.944 48.662.256 89.901.456 880.098.544 

3 215.839.200 158.417.738 57.421.462 147.322.918 822.677.082 

4 215.839.200 148.081.875 67.757.325 215.080.243 754.919.757 

5 215.839.200 135.885.556 79.953.644 295.033.887 674.966.113 

6 215.839.200 121.493.900 94.345.300 389.379.187 580.620.813 

7 215.839.200 104.511.746 111.327.454 500.706.640 469.293.360 

8 215.839.200 84.472.805 131.366.395 632.073.036 337.926.964 

9 215.839.200 60.826.854 155.012.346 787.085.382 182.914.618 

10 215.839.200 32.924.631 182.914.618 970.000.000 0 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

Net Presen Value 

Pendapatan kotor rumah potong hewan ini meningkat tiap tahunnya. 

Pendapatan setiap tahunnya didapat dari pendapatan hasil penjualan sapi, pendapatan 

potong sapi dan pendapatan lainnya seperti penjualan kulit dan  kepala sapi. Rata-rata 

dari keuntungan  penjualan sapi sebesar Rp. 4 juta, didapat dari selisih harga 

penjualan sapi dengan harga belinya per ekor. Prediksi perbulan dari penjualan sapi 

yang laku adalah sebanyak 15 ekor sehingga pada tahun pertama prediksi penjualan 

sapi sebesar Rp. 822.000.000. Kenaikan harga penjualan sapi diprediksi setiap dua 

tahun sekali yaitu sebesar enam persen. Sedangkan pendapatan dari jasa pemotongan 

sapi di rumah potong hewan rata-rata sebesar  Rp. 2.500.000 setiap bulannya, 

sehingga pada tahun pertama di dapat pendapatan sebesar  Rp. 30.000.000. Kenaikan 

pendapatan jasa pemotongan sapi pertahunnya diprediksi sebesar lima persen per 

tahunnya. Untuk pendapatan lainnya di dapat dari penjualan kulit dan kepala sapi. Per 

bulan rata-rata terdapat sekitar 12 kulit dan kepala dimana harga kulit dan kepala sapi 
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adalah Rp. 500.000,- Pendapatan lainnya rumah potong hewan tahun pertama sekitar 

Rp. 72.000.000,- dan terjadi kenaikan tiap tahunnya yaitu sebesar lima persen per 

tahun.Total cost merupakan penjumlahan dari biaya operasi (operating cost) di 

tambah dengan kredit bank yang terdiri dari cicilan pokok hutang ditambah bunga 

bank ditambah pajak sebesar 15 persen. Discount Factor (DF) dalam perhitungan Net 

Presen Value ini sebesar 18 % . Net Presen Value selama sepuluh tahun adalah 

sebesar Rp. 98.523.164,-  

Tabel 4 

Net Presen Value 

Rumah Potong Hewan 

Tahun ke Pendapatan Kotor  Total Biaya  Presen Value DF18 % 

0 - (928.760.800) (928.760.800) 

1 822.000.000 622.869.200 143.533.481 

2 827.100.000 623.771.200 124.091567 

3 875.400.000 624.669.200 129.790.799 

4 880.500.000 625.569.200 111.812.649 

5 928.800.000 626.469.200 112.300.776 

6 933.000.000 627.369.200 96.403.937 

7 982.000.000 628.269.200 94.163.289 

8 987.000.000 629.169.200 80.973.374 

9 1.006.800.00

0 

630.069.200 72.369.987 

10 1.011.000.00

0 

630.969.200 61.844.107 

Total 98.523.164 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

IRR (Internal rate of Return)  

Dilihat dari nilai IRR nya yaitu tingkat discount  rate  yang menghasilkan net 

presen value sama dengan nol.  Apabila perhitungan IRR > 0, maka  usaha tersebut 

dikatakan feasible (layak).  

Rumus IRR  =    i +           NPV1      (i2  - i1) 

                                 --------------- 

    NPV1-NPV2 
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   = 0,18  + ( 98.346.700/(98.346.700+111.984.088) (0,24-0,18)

   

        = 0,20805 = 20,81 %  

                      Net B/C =    1.955.868.300/928.760.800 =  2,11  

Tabel 5 

Persiapan Perhitungan IRR dan Net B/C Ratio 

Rumah Potong Hewan 

Tahun Net Benefit  DF 18 % Present Value  DF 24 % Present Kredit  

0 (928.760.800) 1,000  (928.760.800)  1,000  (928.760.800) 

1         169.261.180  0,848        143.448.850   0,807            136.509.142  

2         172.829.480  0,718        124.126.133  0,650            112.408.294  

3         213.121.180  0,609        129.705.550  0,525            111.782.059  

4         216.691.180  0,516        111.769.311  0,423              91.660.369  

5         256.981.180  0,437        112.326.474  0,341              87.656.280  

6         260.551.180  0,370          96.508.157  0,275              71.677.630  

7         300.841.180  0,313          94.163.289  0,222              66.726.574  

8         304.411.180  0,266          80.973.374  0,179              54.459.160  

9         320.221.180  0,226          72.209.876  0,144              46.207.916  

10         323.791.138  0,191          61.876.486  0,116              37.689.288  

              98.346.700            (111.984.088) 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

BEP (Break Even Point) 

Mencari perhitungan break even point (titik pulang balik) menggunakan 

rumus : 

BEP = T p-1 + TC i – B i cp -1 

   Bi 

  = 9  +  (3.921.604.790  -  .3.826.577.400) / 193.374.090 

  = 9 tahun 5 bulan 
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Tabel 6 

Persiapan Perhitungan Break Even Point 

Rumah Potong Hewan 

Tahun Total Cost   Benefit  DF 18 % 
Total Cost * DF 

18 %  

Benefit * DF 18 

%  

0 

       

928.760.800    

        

1,000  

                

928.760.800  

                                   

-  

1 

       

652.738.820          822.000.000  

        

0,848  

                

553.196.150  

             

696.645.000  

2 

       

654.270.520          827.100.000  

        

0,718  

                

469.897.087  

             

594.023.220  

3 

       

662.278.820          875.400.000  

        

0,609  

                

403.062.890  

             

532.768.440  

4 

       

663.808.820          880.500.000  

        

0,516  

                

342.392.589  

             

454.161.900  

5 

       

671.818.820          928.800.000  

        

0,437  

                

293.652.006  

             

405.978.480  

6 

       

673.348.820          933.900.000  

        

0,370  

                

249.408.403  

             

345.916.560  

7 

       

681.358.820          982.200.000  

        

0,313  

                

213.265.311  

             

307.428.600  

8 

       

682.888.820          987.300.000  

        

0,266  

                

181.648.426  

             

262.621.800  

9 

       

686.578.820      1.006.800.000  

        

0,226  

                

154.823.524  

             

227.033.400  

10 

       

688.108.862      1.011.900.000  

        

0,191  

                

131.497.603  

             

193.374.090  

        

            

3.921.604.790  

         

4.019.951.490  

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2018 

KESIMPULAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan :  NPV (Net Presen Value) 

yang dapat dicapai selama sepuluh tahun adalah sebesar Rp. 98.523.164,-  

Keuntungan ini cukup baik dengan memberikan nilai positif yang cukup tinggi, 
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sehingga usaha proyek ini baik untuk dikerjakan. IRR sebesar  20,81 % dan Net 

B/C =  2,11.  Oleh karena nilai Net B/C > 1, maka  memberikan arti bahwa 

gagasan/usaha proyek tersebut layak untuk dikerjakan. Studi kelayakan ini 

menyimpulkan bahwa BEP dapat tercapai setelah 9 tahun 5 bulan  dikarenakan  BEP 

dapat selesai waktunya lebih cepat dari pembayaran  cicilan  di bank, maka  proyek  

tesrsebut  dapat direkomendasikan untuk dikerjakan. 

Saran 

Penelitian  dari  studi  kelayakan  bisnis  rumah  potong hewan ini memiliki 

hasil yang  positif yaitu layak (feasible)  untuk dilakukan, namun penulis 

menyarankan tetap harus mengikuti asumsi-asumsi  yang ada, yaitu : Target penjualan 

daging sapi, yaitu sebanyak 15 ekor per bulan agar dapat dipenuhi. Harga beli dan 

harga jual sapi per ekornya tetap harus dimonitor terus sehingga keuntungan 

penjualan sapi per ekornya bisa diatas Rp. 4 juta per ekor Biaya operasional tetap 

harus dikendalikan per tahunnya jangan sampai melewati dari perhitungan yang sudah 

ditetapkan, yaitu selama kurun waktu sepukuh tahun dibawah Rp. 415.130.000,-

Bunga kredit bank diasumsikan tidak  melampaui 18 %. Kepala pengelola rumah    

potong hewan agar dapat memantau terus laporan   perencanaan dan fakta/kenyataan 

yang terjadi yang berkaitan dengan laporan keuangan,  mengingat waktu pembayaran 

cicilan ke bank cukup lama, yaitu sepuluh tahun. 
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