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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Peternakan merupakan subsektor dari pertanian 
yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan 
protein hewani. Kebutuhan masyarakat akan hasil ternak 
semakin meningkat, hal ini mendorong permintaan pasar 
terhadap produk hasil peternakan meningkat. Faktor yang 
mempengaruhi permintaan diantaranya adalah kesadaran 
masyarakat terhadap pemenuhan nilai gizi yang 
dikonsumsi setiap harinya. Peningkatan pengetahuan 
menyebabkan tingkat kesadaran akan pentingnya gizi 
diantaranya protein bagi tubuh meningkat, dampaknya 
adalah terjadi perkembangan salam sektor usaha 
peternakan salah satunya adalah usaha peternakan ayam 
petelur. Selain faktor kesadaran masyarakat, tingkat 
pertumbuhan penduduk di indonesia yang mengalami 
peningkatan setiap tahunnya menyebabkan tingkat 
konsumsi terhadap produk makanan khususnya produk 
telur mengalami peningkatan pula. Hal ini mendorong 
usaha dibidang peternakan ayam petelur terus mengalami 
pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. 

Usaha sektor peternakan khususnya ayam ras 
petelur merupakan usaha yang memiliki perkembangan 
yang cukup pesat. Usaha peternakan ayam petelur 
memberikan peranan sangat penting dalam pemenuhan 
kebutuhan protein hewani pada masyarakat dan berbagai 
keperluan industri khususnya pangan. Meningkatnya 
jumlah penduduk di Indonesia hingga tahun 2010 yang 
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mencapai 313 juta jiwa (BPS, 2015) dan peningkatan 
kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya protein 
hewani juga memberikan dampak posistif terhadap 
perkembangan usaha dibidang peternakan ayam ras 
petelur jumlah populasi ayam ras petelur di Indonesia 
terus meningkat dari tahun 2009 hingga 2016 adalah 
111,4; 105,2; 124,3; 138,7; 146,6; 146,6; 155,1; 162,1 
juta ekor (BPS, 2017). 

Usaha peternakan ayam petelur merupakan usaha 
yang cepat mengalami perkembangan karena 
pengaruhnya sebagai penghasil sumber protein hewani 
lainnya, sehingga siklus perputaran usaha sangat besar 
dan cepat. Namun demikian usaha peternakan ayam 
petelur masih sangat fluktuatif harganya karena 
komponen yang mendukung proses produksinya sangat 
bergantung pada faktor produksi lain seperti pakan, 
vaksin gaji karyawan tetap, biaya penyusutan kandang, 
pajak, dan biaya penyusutan alat-alat produksi. Upaya 
memperoleh keuntungan yang besar dan berkelanjutan 
merupakan sasaran utama bagi semua kegiatan usaha 
termasuk usaha peternakan ayam petelur adanya analisis 
kelayakan investasi untuk mengetahui perkembangan 
usaha. Peternak sebagai pemilik, sekaligus pimpinan 
dalam usaha mempunyai wewenang dalam mengambil 
keputusan apa yang harus dijalankan untuk 
mengembangkan usahanya. 

Usaha peternakan khususnya ayam petelur 
memiliki perbedaan dengan usaha dibidang lainnya. 
Yang membedakan usaha ayam petelur dengan ayam 
pedaging (broiler) adalah usaha ayam petelur khususnya 
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yang digunakan untuk menghasilkan DOC (Parent Stock) 
diperlukan biaya perawatan awal untuk mendapatkan 
ayam hingga mampu berproduksi, biaya maintenance 
dimana biaya ini digunakan untuk tetap menghasilkan 
telur setiap harinya, biaya untuk penetasan telur. 
Sedangkan biaya pada usaha ayam broiler lebih 
ditekankan untuk pertumbuhan ayam tersebut hingga 
mencapai usia terbaik untuk kemudian dipotong. Dalam 
pengembangan usaha ini membutuhkan informasi 
mengenai penerimaan, biaya produksi dan keuntungan 
usaha. Biaya dapat diartikan sebagai sumber ekonomi 
yang dapat diukur dengan satuan moneter yang 
dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan. biaya 
dikeluarkan sebagai pengorbanan (pengeluaran) dalam 
usaha untuk memperoleh keuntungan (Maylisa, 2013). 
Dalam proses usaha, titik awal dimana suatu produk 
dikatakan merupakan investasi yang baik adalah 
penjualan yang dilakukan sudah masuk dalam break even 
point produk tersebut. Break event point suatu produk 
merupakan keadaan dimana suatu produk tidak 
mendapatkan laba ataupun mendapatkan kerugian dari 
proses produksi tersebut. Pengukuran dilakukan dengan 
mecari satuan awal dari suatu barang dimana seluruh 
biaya yang dikeluarkan (biaya tetap, biaya tidak tetap, 
gaji karyawan, dan biaya lain-lain) dibagi dengan 
produksi yang dilakukan. Hal ini dapat menjadi satuan 
untuk BEP suatu barang tersebut (Aryanti, 2014).  

Penerimaan yang didapatkan dari usaha 
peternakan ayam petelur dapat didapatkan dari proses 
penjualan telur tersebut, telur yang dihasilkan dapat 
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dijual langsung dan apabila memang dipergunakan untuk 
menghasilkan DOC maka akan ditetaskan sehingga 
penerimaan terjadi ketika telah dihasilkan DOC (telur 
dalam kondisi fertil. Soekartawi (2006) menyatakan 
bahwa, untuk mengetahui data mengenai biaya investasi, 
biaya produksi, penerimaan dan keuntungan dapat 
menggunakan analisis cashflow. Kadariah (1999) 
menyatakan bahwa pengukuran kriteria investasi dapat 
dilakukan dengan menggunakan beberapa macam, 
indikator yaitu NPV, IRR, dan net B/C ratio. Apabila 
menghitung nilai NPV dari usaha peternakan ayam 
petelur maka akan diperoleh nilai sekarang dari net 
benefit yang akan diterima selama periode waktu yang 
akan datang. Apabila nilai NPV lebih besar dari nol atau 
bernilai positif, maka usaha peternakan ayam petelur 
tersebut layak untuk dikembangkan, namun apabila nilai 
NPV lebih kecil dari nol atau bernilai negatif, maka 
usaha peternakan tersebut tidak layak untuk 
dikembangkan. 

Analisis kelayakan investasi sangatlah penting 
dalam upaya pengambilan keputusan dan berinvestasi, 
karena dapat mengetahui analisis arus biaya dan 
pendapatan dari peternakan ayam petelur. Apabila 
investasi ini menguntungkan maka dikatakan layak untuk 
dilaksanakan, begitu pula sebaliknya. Dalam menghadapi 
perubahan-perubahan yang mungkin terjadi selama usaha 
peternakan ayam petelur barlangsung dan berpengaruh 
terhadap hasil analisis kelayakan, maka perlu dilakukan 
analisis sensitivitas, dengan analisis ini, dapat diketahui 
tingkat kelayakan proyek apakah masih dapat dilanjutkan 
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apabila terjadi perubahan-perubahan terhadap harga dan 
biaya maupun jumlah produksi. Perlu di ingat bahwa 
setiap keputusan untuk melakukan pengeluaran modal 
harus selalu ditinjau dengan matang oleh pihak 
manajemen, karena setiap keputusan yang diambil oleh 
perusahaan akan selalu di hadapkan dengan resiko 
kerugian. Maksudnya, setiap pengeluaran yang dilakukan 
oleh perusahaan tidak dapat diukur secara pasti apakah 
pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk 
berinvestasi pada aktivita tetap tersebut sesuai dengan 
hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang,untuk 
itu diperlukan pertimbangan yang matang dalam setiap 
keputusan aktiva tetap. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Modal untuk usaha peternakan ayam petelur 
Parent Stock belum banyak diketauhi 
masyarakat, oleh sebab itu perlu penelitian 
mendalam tentang struktur modal yang ada di 
PT. Panca Patriot Prima Desa Babatan 
Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang 

2. Bagaimana kelayakan investasi usaha pada 
peternakan ayam petelur PT. Panca Patriot 
Prima di Desa Babatan Kecamatan Ngajum 
Kabupaten Malang? 
 

1.3 Tujuan  
Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
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1. Mengetahui modal usaha PT. Panca Patriot 
Prima di Desa Babatan Kecamatan Ngajum 
Kabupaten Malang. 

2. Menganalisa layak atau tidaknya investasi 
usaha pada peternakan ayam petelur PT. 
Panca Patriot Prima di Desa Babatan 
Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian dilakukan dengan harapan memiliki 
manfaat sebagai berikut: 

1. Untuk mengetauhi perhitungan 
keuntungan di usaha tersebut. 

2. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan 
investor untuk investasi diusaha tersebut. 
 

1.5 Kerangka Pikir 
Banyak faktor yang mempengaruhi 

perkembangan suatu usaha antara lain yaitu manajemen 
peternakan, salah satunya mengenai pendapatan pada 
hasil usaha yang telah dijalankan. Pendapatan hasil usaha 
ini dipengaruhi oleh besarnya produksi dan besarnya 
penerimaan pada usaha yang diterapkan. Setiap usaha 
peternakan perlu melakukan pertimbangan dalam 
menjalankan usahanya, yaitu dengan menentukan besar 
kecilnya volume dari usaha yang diterapkan untuk 
mendapatkan biaya produksi yang minimum serta 
penerimaan yang optimum. Usaha peternakan yang 
berskala besar diharapkan lebih dapat menekan biaya 
produksi dan lebih efisien dalam penggunaan faktor-
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faktor produksi, seperti pada pengadaan bahan pakan 
ternak. Penggunan bahan pakan secara mandiri dapat 
menekan biaya produksi tidak tergantung dengan harga 
pasar. 

Biaya produksi yang dikeluarkan dalam 
menjalankan suatu usaha terdiri dari biaya tetap dan 
biaya tidak tetap. Biaya tetap yang dikeluarkan dalam 
usaha peternakan diantaranya gaji karyawan tetap, biaya 
penyusutan kandang, pajak, dan biaya penyusutan alat-
alat produksi. Biaya tidak tetap antara lain terdiri dari 
biaya pengadaan pakan, pembelian DOC, obat-obatan, 
listrik, air, telepon, dll, sedangkan penerimaan yang 
diterima oleh peternak ayam petelur selama satu produksi 
berasal dari penjualan produksi telur dan penjualan ayam 
afkir. Besarnya keuntungan yang diterima dapat 
diketahui dari jumlah biaya produksi yang dikeluarkan 
dan jumlah penerimaan yang diperoleh. 

Konsep penelitian usaha peternakan ayam petelur 
dapat digambarkan dengan adanya faktor penilaian suatu 
usaha. Suatu usaha tersebut layak untuk diinvestasi atau 
tidak layak dapat diketahui dengan menghitung Net 
Present Value (NPV) yang digunakan untuk menghitung 
selisih antara nilai saat ini (present value) seluruh net 
flow tahunan yang diterima investor selama umur 
ekonomis proyek dan nilai anggaran investasi proyek, 
Internal Rate of Return (IRR) yang digunakan untuk 
menghitung tingkat rata-rata keuntungan intern tahun 
bagi oerusahaan yang melakukan investasi, Net Benefit-
Cost Ratio (B/C) digunakan untuk mengetahui 
perbandingan antara keuntungan total dan biaya total 
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yang menunjukkan nilai keuntungan yang diperoleh dari 
setiap keuntungan rupiah yang dikeluarkan, dan Payback 
Period (PBP) yang digunakan untuk menghitung jangka 
waktu pengembalian investasi yang dikeluarkan melalui 
keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek. Selain itu, 
analisis sensitivitas yang digunakan untuk melihat 
dampak yang mungkin terjadi terhadap finansial pada 
usaha ayam petelur di PT. Panca Patriot Prima, seperti 
kenaikan harga pada bahan baku ayam petelur. Secara 
sistematis kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada 
Gambar 1. 
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Usaha ayam 

Layak di investasi 
Dengan kriteria: 
-NPV >1 
- IRR> tingkat suku 

bunga 
- B/C >1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan :   =Alur pemikiran  
    = Alat Analisis 
Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 
 

Analisis kelayakan 
investasi 

Modal 1. Tetap 
2. Tidak tetap 

1. Penerimaan  
2. Keuntungan  
3. Laporan rugi 

laba 

Biaya produksi 

Kondisi 

1. Net Present Value (NPV) 
2. Internal Rate of Return 

(IRR) 
3. Net Benefit-

Cost Ratio 
(B/C) 

4. Payback Period (PBP) 
5. analisis sensitifitas 

Tidak layak di investasi 
Dengan criteria: 
-NPV< 1 
-IRR< tingkat suku bunga 
-B/C < 1 

Memperbaiki penggunaan 
input dan sumber daya yang 
ada? 

Analisis sensitivitas: 
- Kenaikan & penurunan 

biaya produksi 
- Kenaikan & penurunan 

tingkat produksi  

Peningkatan produksi  
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