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ABSTRAK 

INVESTASI TERNAK, AKAD MUSYARAKAH As-Salam , adalah sebuah bisnis kemitraan 

yang bergerak pada bidang peternakan. Cakupan wilayahnya berpusat pada pamanfaatan 

keuangan mahasiswa untuk menghasilkan uang tambahan yang kemudian dikembangkan pada 

jangkauan yang lebih luas lagi. Dalam hal ini sebagian mahasiswa berpartisipasi sebagai 

investor. Kemudian uang itu dipergunakan untuk membeli anakan ternak (bakalan), yang 

kemudian digemukan sehingga memiliki nilai lebih dalam beberapa bulan.  

 Penggunaan AKAD MUSYARAKAH pada usaha ini, adalah sebagai salah satu jaminan 

keamanan dan keadilan bagi para investor yang menginvestasikan uangnya. Akad ini merupakan 

akad yang telah dijalankan pada perekonomian islam yang mengutamakan visi pada keadilan 

semua anggota dan keuntungan bersama (prinsip bagi hasil), dalam artian tidak ada satu pihak 

dirugikan sedangkan lainnya mendapat keuntungan. Akad ini menjamin bahwa usaha yang 

dijalankan sesuai dengan harapan dan kesepakatan bersama (pengusaha dan investor). 

Keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakan dan rugi diakui secara proporsional sesuai 

dengan kontribusi modal. 

 Ternak yang akan dijalankan pada usaha ini adalah penggemukan domba dan kambing. 

Hal ini dikarenakan harga anakan domba dan kambing tidak terlalu mahal. Harga anakan domba 

dan kambing hanya berkisar (Rp.700.000-1000.000). Mahasiswa dapat memanfaatkan uang 

simpanannya untuk untuk berinvestasi pada Invetasi Ternak As-Salam  ini sehingga 

mendapatkan keuntungan, dibandingkan dengan hanya menyimpan uang di kontrakan atau di 

bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kami selaku tim PKM Investasi Ternak, Akad Musyarakah  

dapat menjalankan kegitan PKM dan menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Dalam 

penyusunan Laporan Akhir PKM-K  ini, Kami mendapatkan bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak. Untuk itu Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat 

dalam penyusunan laporan ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogor, Juli 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ternak adalah salah satu usaha yang sangat cocok dijalankan di Indonesia. Dilihat dari 

posisi Indonesia saat ini yang hanya memiliki pengusaha (enterpreneur) sekitar satu persen 

dari jumlah penduduk Indonesia, maka Indonesia jauh dari tingkat kemakmuran. Selain itu, 

kondisi Indonesia saat ini masih menjadi negara pengimpor daging yang besar. Padahal 

Indonesia merupakan negara agraris dimana sumber pakan ternak tersedia melimpah. 

Investasi Ternak Akad Musyarakah As-Salam  ini akan menghimpun modal dari berbagai 

elemen, baik dosen, masyarakat, alumni universitas (IPB), bahkan mahasiswa. Walaupun 

mahasiswa belum memiliki penghasilan sendiri dan bahkan sulit untuk menemukan modal 

membuat usaha, sejatinya mereka memiliki modal khususnya uang pribadi. Uang itu adalah 

uang semester atau uang saku yang bisanya diturunkan diawal periode untuk jangka waktu 

penggunaan tertentu. Maka dari pada disimpan di kamar yang beresiko hilang, atau di bank 

yang tidak bertambah atau bahkan berkurang karena banyaknya biaya bulanan, Investasi ini 

akan memberikan uang pengembalian lebih berupa bagi hasil dari ternak yang diinvestasikan.  

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana memaksimalkan pemanfaatan uang saku yang belum digunakan ? 

2. Bagaimana memperoleh penghasilan tanpa harus terus menerus mengurusnya dalam 

dalam setiap waktu ? 

3. Bagaimana berinvestasi yang berkeuntungan bagi kedua belah pihak (pamilik modal 

dengan pelaku usaha)? 

1.3 Tujuan 

1. Menggunakan uang saku, tabungan atau yang belum digunakan untuk investasi. 

2. Menginvestasikan uang saku pada ternak sehingga memperoleh keuntungan pada saat 

dijual kemudian.  

3. Menginvestasikan uang dengan Akad Musyarakah sehingga diperoleh bagi hasil yang 

adil bagi pemilik modal dan pengusaha. Karena didasarkan pada kesepakatan kedua belah 

pihak. 

1.4  Luaran yang Diharapkan 

 Dapat membantu  para pemilik uang dalam berinvestasi. Akad Musyarakah dapat sebagai 

jaminan akan keamanan dan keadilan dalam investasi, karena usaha akan dijalankan dengan 

landasan  selalu ada pengawasan dari sang kholik dan akan dipertanggungjawabkan dunia-

akhirat. Pengiriman uang saku yang disatukan sekali pengiriman dalam enam bulan terutama 

Bidikmisi. Jumlah penerima beasiswa Bidikmisi dan beasiswa lainnya yang bejumlah ribuan 

mahasiswa, jika sekitar 20 % atau  dua ratus orang berinvestasi 1 bakalan, maka dapat membeli 

dua ratus bakalan ternak domba. Hal ini akan sangat membantu mahasiswa terutama dalam 

mencari penghasilan.   

1.5 Kegunaan 

 Kegiatan ini dapat membantu kami yang memiliki ide bisnis sekaligus skill bisnis itu, 

namun memiliki keterbatan dalam modal. Modal pada PKM menjadi modal dasar kami dalam 

menjalankan bisnis ini. Kegiatan ini juga menjadi pengamalan untuk kegiatan bisnis lainnya 

yang akan kami jalankan. Selain itu diharapkan kedepannya menjadi solusi atau dapat membantu 

pemerintah dalam memenuhi permintaan pasar Indonesia. 

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 



Pada usaha ini akan kami awali dengan investasi penngemukan ternak domba Hal ini 

dikarenakan domba memiliki harga yang sesuai bagi investasi mahasiswa dan tidak 

membutuhkan kandang yang besar. Domba sangat dibutuhkan terutama untuk memenuhi 

permintaan hewan kurban pada Hari Raya Qurban. Harga domba mancapai Rp70.000 per 

kilogram berat kotor. Jika dibandingkan dengan harga bakalan Rp500.000-Rp700.000 setelah 

dirawat tiga-lima bulan, berat ternak bisa mencapai 30 atau seharga Rp2.100.000, terutama pada 

Hari Raya Idul Adha. Maka keuntungan  kotor ternak adalah Rp1.400.000-Rp1.600.000 per ekor. 

1. Pembuatan kesepakatan investasi (Akad Musyarakah) 

 Investor yang ingin bergabung dalam bisnis ini, harus memiliki akad yang dibuat 

berdasarkan kesepakatan antar pemilik modal. Kesepakan (akad) yang dibuat didasarkan pada 

prinsip musyarakah. Adapun Akad Musyarakah adalah akad  kerjasama yang terjadi diantara 

para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha 

secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan 

kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi 

modal. 

2. Pemilihan bibit ternak (bakalan) 

 Bakalan yang kami beli merupakan bakalan yang unggul dalam tingkat pertumbuhan dan 

produktifitas. Hal ini kami lakukan berdasarkan kemampuan kami sebagai mahasiswa terutama 

dari salah satu anggota kami yang merupakan seorang mahasiswa di fakultas peternakan dan 

berasal dari keluarga peternak. Penyeleksian kesehatan melalui karakter dan jenis ternak yang 

tampak dari karakteristik luar ternak 

3. Pembuatan kandang 

Kandang yang akan dibuat merupakan kandang individu. Ruang untuk satu ekor domba 

adalah 0.5 x 1 m per ekor. Kandang individu dipilih karena dapat menjaga domba dari perebutan 

makanan atau berkelahi dengan domba yang lai sehingga dapat menghambat pertumbuhan 

domba. Selain itu domba tidak banyak bergerak sehingga energy domba tidak terbuang sehingga 

dapat digunakan untuk pertumbuhan daging. Kandang pun dilengkapi dengan fasilitas seperti 

tempat makan, tempat air minum, tempat pembuangan dan tangga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain kandang domba  

4. Pegawai ternak 

 Pegawai yang akan dipekerjakan akan dipilih dari  yang sudah berpengalaman dalam 

memelihara ternak. Pegawai ini pun akan ajarkan standar-standar operasional pemeliharaan 

ternak sehingga dapat memaksimalkan tingkat pertumbuhan dan produktivitas ternak. Dengan 

penyeleksian  pegawai juga diharapkan dapat meniadakan faktor kegagalan dalam beternak 

disebabkan salah perawatan ternak. 

5. Perawatan 



 Perawatan terhadap ternak akan diberikan semaksimal mungkin. baik dengan pembuatan 

kandang yang baik, pemberian makan yang cukup dan teratur serta pemberian suplemen 

tambahan lainnya. Kandang akan berstandarkan 5R. 

6. Pemberian Pakan 

 Sumber utama pakan ternak merupakan hijauan berupa rerumputan yang banyak tumbuh 

di sekitar Bogor. Selain itu, pakan ternak domba juga diperoleh dari sisa atau limbah pertanian 

serta sisa olahan  pabrik seperti ampas tahu. Domba mampu memakan pakan hijauan dalam 

jumlah banyak,  karena domba dapat mengolah serat pada hijauan menjadi sumber energi. 

METODE PELAKSANAAN 
 Awal pelaksanaan akan dibangun beberapa kandang untuk ternak domba. Hal ini karena 

kandang domba tidak membutuhkan ruang yang besar dan  lebih mudah dalam  perawatan. 

Setiap domba yang dibeli dari para investastor akan ditempatkan di kandang ini. Kandang 

didesain sedemikian rupa sehingga memiliki keamananan yang baik untuk melindungi ternak 

dari penyakit ataupun ganguan  manusia.  Selama pembuatan kandang, tim menyiapkan pegawai 

yang piawai untuk merawat ternak-ternak yang dibeli dari uang investasi. Ternak yang dipelihara 

akan dipilih yang memiliki karakteristik unggul dalam pertumbuhan dan produktivitas. 

Perawatan ternak akan disesuaikan dengan standar-standar pemeliharaan pada setiap ternak 

sehingga dapat memaksimalkan tingkat pertumbuhan dan produktivitas serta memberikan 

keuntungan yang maksimal pada pihak yang terlibat.  

Metode pelaksanaan dalam  program  ini adalah:  

1.  Identifikasi Masalah  

Masalah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan  atau usaha ini adalah targetan 

swasembada daging pemerintah dan pemenuhan nutrisi hewani demi meningkatkan 

kesejahteraan dan kecerdasan bangsa. Adapun analisis SWOT dari usaha ini, yaitu : 

a.  Strength (Kekuatan)  

Kemampuan yang dimiliki adalah:  

1. Peternakan merupakan bidang yang dikuasai dan minati 

2. Anggota berdomosili di Bogor, sehingga mengenal lingkungan 

3. Pengalaman beternak dan berasal dari keluarga peternak 

b.  Weakness (Kelemahan)  

Kekurangan yang dimiliki adalah waktu yang sebagian digunakan untuk    kuliah dan 

organisasi.  

c.  Opportunities (Peluang)  

Faktor eksternal yang mendukung kelancaran bisnis antara lain:  

1. Link mahasiswa yang luas  

2. Kondisi lingkungan yang cocok 

3. Pakan hijauan berupa rerumputan dan limbah pertanian yang melimpah  

d.  Threat (Hambatan)  

Faktor eksternal yang harus diatasi adalah kepercayaan investor terhadap keamanan uang 

yang diinvestasikan 

2.  Perencanaan Pemasaran  

1. Permintaan pasar akan domba dan  kambing 

Jumlah permintaan pasar setiap tahunnya meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk. Sumbangan pemenuhan daging di Indonesia dari kambing dan domba baru 

sebanyak 1 % dari total permintaan.  

2. Waktu dan daerah pemasaran  



Ternak akan di jual dalam jangka waktu tiga sampai lima bulan masa penggemukan. 

Kambing dan domba akan dipasarkan setelah memenuhi pertumbuhan yang maksimal. 

PELAKSANAAN PROGRAM   

a. Waktu dan tempat pelaksanaan  

Februari Rapat tim PKM sebanyak dua kali untuk 

membahas timeline pelaksanaan program PKM 

Investasi Ternak 

Maret  Melaksanakan survei ke pasar ternak di 

Ciampea, survei ke peternak di Pasarean, 

Pamijahan, dan survey ke lokasi pembuatan 

kandang ke Kaunggading, Pamijahan Bogor. 

Rapat Tim PKM  

April Pengecekan ulang lokasi kandang di 

Kaunggading , Pamijahan Bogor. 

Mei Lomba Presentasi PKM-K di Departemen 

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Kami 

meraih juara ke-dua.  

Juni Memantau lokasi pembuatan kandang 

sebanyak dua kali untuk melihat progress 

pembuatan kandang. Rapat tim PKM untuk 

persiapan Monev 

Juli Pengecekan ulang lokasi pembuatan kandang, 

rapat tim PKM untuk pelaksanaan monev 

ekternal, publikasi program PKM melalui 

media social facebook dan twitter.  

b. Tahap pelaksanaan / jadwal pelaksanaan 

Tabel Pelaksanaan Kegiatan 

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perubahan jadwal yang telah dicanangkan di proposal. 

Berikut ini adalah bar chart pelaksanaan dari kegiatan ini . 

No Jenis Kegiatan 

Bulan 

Juli Agustus  September  Oktober  November  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Publikasi dan 

Pencarian Investor 
                    

2 Pembelian Bakalan                     

3 Penggemukan                     

4 

Pengecekan ternak, 

survey harga 

penjualan  dan 

Pemasaran Ternak 

                
    

5 Pembagian Profit                     

 



c. Instrumen Pelaksanaan 

Awal pelaksanaan dari program ini adalah pembangunan kandang domba. Setelah itu, tim 

akan mencari investor dan segera membeli anakan domba yang diinginkan. Setiap domba yang 

dibeli dari para investastor akan ditempatkan di kandang ini..  Selama pembuatan kandang, tim 

menyiapkan pegawai yang  piawai untuk merawat ternak-ternak yang dibeli dari uang  investasi. 

Ternak akan di jual dalam jangka waktu  tiga sampai lima bulan masa penggemukan, setelah itu  

domba akan dipasarkan setelah memenuhi pertumbuhan yang maksimal. 

d. Rekapitulasi Rancangan dan Realisasi Biaya 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang dicapai oleh tim PKM Investasi Ternak, Akad  Musyarakah dalam  rentang waktu 

selama bulan februari sampai bulan Juli adalah  Lokasi pembuatan kandang  telah ditetapkan di 

Kp. Kaunggading desa Cibitung  Kulon kecamatan Pamihajahan Bogor. Selain itu untuk pekerja 

kami telah menetapkan akan mempekerjakan dua orang pekerja untuk merawat hewan ternak. 

Sistem yang digunakan dengan pekerja adalah bagi hasil dengan proporsi 50% utuk kedua orang 

Pemasukan 

   No Pemasukan Jumlah 

  1 Dikti  Rp           6,450,000  

   

Pengeluaran 

    
     
    

No Deskripsi Kuantitas 
Harga Satuan 

(Rp.) 
Jumlah (Rp.) 

1. Peralatan penunjang pembuatan kandang 

1 Pasir 1  truk kecil 100000 100000 

2 Semen 2 sak 70000 140000 

3 Kayu balok 30 60000 1800000 

4 Bambu 40 8000 320000 

5 Paku 3 kg 20000 60000 

6 Batu 1 truk kecil 50000 50000 

Sub Total (Rp.) 2470000 

2. Bahan habis pakai 

1 Upah potong kayu 1 hari 100000 100000 

2 Upah bawa bambu 1 kali 75000 75000 

3 Upah membangun kandanga 17 hari 65000 1105000 

Sub Total (Rp.) 1280000 

3. Perjalanan 

1 Ongkos survei lokasi kandang 4 kali 12500 50000 

2 Ongkos survei bakalan ke pasar 1 kali 10000 10000 

Sub Total (Rp.) 60000 

4. Administrasi dan publikasi 

1 Laporan 2 10000 20000 

2 Poster 3 7000 21000 

Sub Total (Rp.) 41000 

Total (Keseluruhan)  Rp    3,851,000  



pekerja tersebut, sedangkan untyuk investor adalah 30 dan sisanya untuk pengelola atau tim 

PKM sebesar 20%. Sedangkan untuk hewan ternak yang akan dibeli  adalah domba  yang 

berumur 6 bulan dengan harga berkisar RP 700.000 - Rp.900.000. Harga ini stabil, tidak 

mengalami penurunan atau kenaikan dari harga tahun sebelumnya. Harga tersebut jika 

diperkirakan pada Idul Adha tahun ini dapat mencapai harga Rp.1.500.000 - Rp.2.000.000 per 

individu. Jika pembelian anakan domba dilakukan pada waktu domba berusia 6 bulan ditambah 

jangka waktu penggemukan sampai domba mencapai usia satu tahun dan siap untuk dijual. Jenis 

domba yang akan dijadikan hewan investasi adalah jenis domba garut yang memiliki tubuh 

dengan ukuran besar yaitu berat sekitar 25-30 kg per individu domba . Sumber hewan ternak 

akan dibeli dari beberapa agen penyedia domba yaitu dari pasar ternak, peternakan masyarakat 

dan peternakan IPB yang berlokasi di Jonggol, Bogor. Desain kandang yang akan dibuat yaitu 

berukuran 0.6 m x 1 m per individu domba dengan kapasitas 30 domba. Namun, pada 

relisasinya, kandang domba yang telah dibuat hanya cukup untuk 20 ekor domba saja. Hal ini 

terjadi karena kami memindahkan lokasi pembuatan kandang ke tempat yang lebih dekat dengan 

pemukiman warga. Dalam pelaksanaan program PKM ini, kami mengalami hambatan dalam hal 

keuangan. Dana dari dikti yang tak kunjung cair menjadi alasan utama kami, sehingga capaian 

dari program PKM kami masih dalam tahap pembangunan kandang domba dan promosi melalui 

media massa. Sedangkan untuk pembelian bakalan akan kami lakukan setelah kami mendapat 

dana dari investor. Untuk investor sendiri kami sudah menawarkan kepada saudara dan keluarga 

dekat kami, dan kami pun sudah mendapat beberapa calon investor yang bersedia untuk 

menginvestasikan uangnya di program PKM kami.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Kesimpulan dari pelaksanaan PKM-K yang berjudul Investasi Ternak Akad Musyarkah 

adalah  program PKM ini masih terkendala oleh pendanaan yang masih kurang. Sehingga 

pelaksanaan program masih pada tahap pembuatan kandang dan publikasi saja. 

 

2. Saran  

- Sistem pengelolaan  keuangan akan lebih baik  dan professional jika bekerjasama dengan 

denngan bank Syariah; 

- Pasar harus jelas dan daya saing produk harus diperhatikan dengan penggemukan yang 

intensif; 

- Harus ada targetan  capaian bobot domba yang konsisten. 

LAMPIRAN 

1. Penggunaan dana 

NO. DATE RECEIVER 
DOC 

NO 
EVENT DESCRIPTION 

 CREDIT 

(Rp.)  

 DEBIT 

(Rp.)  
SALDO 

(Rp.) 

1 21/2/2014 Munawaroh 1   Pemasukan   3000000 3000000 

2 1/3/2014 Subika 2 

SURVEY 

Bensin motor 5000   2995000 

3 16/3/2014 Wida 3 Ongkos angkot Dramaga-

Pamijahan 29000   2966000 

4 21/3/2014 Subika 4 Bensin motor 10000   2956000 

5 12/4/2014 Munawaroh 5 Ojek 6000   2950000 



6 13/4/2014 Wafi 6 

Pembuatan 

Kandang 

Bahan baku kayu dan bambu 1500000   1450000 

7 16/4/2014 Munawaroh 7 Print poster 5000   1445000 

8 7/5/2014 Subika 8 Bensin 10000   1435000 

9   Wafi 9 Bahan baku semen dan batu 1500000   -65000 

10 7/6/2014 Munawaroh 10 
Monev 

Print Laporan 2500   -67500 

11   Wafi 11 Print Poster 16000   -83500 

12 21/6/2014 Wida 12 
Pembuatan 

Kandang 
Upah membangun kandang 750000   -833500 

13 25/6/2014 Munawaroh 13 
Monev 

Scan kwitansi 8000   -841500 

14 10/7/2014 Wida 14 Print Laporan dan akad 9500   -851000 

 

 

 

2.Foto kegiatan 

 

 

 

 

  


