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ABSTRACT 

 

Research was conducted at “PT. Cahaya Suprana” 

at Batur village Getasan subdistrict Semarang regency. 

The research objective was to investigate farm feasibility 

based on financial evaluation. Data were collected from 

14
th

 March to 14
th

 April 2014. Primary data were 

obtained by survey method with structured questioner. 

Secondary data were gathered from related institutions 

and sources. Descriptive analysis with applying 

economic equation namely R/C ratio, Break Even Point 

(BEP), Margin Of Safety (MOS), and Rentability, were 

used to analyse the data. Result showed that this farm 

was profitable  (Rp. 18,700 / bird) of cost production, 

with higher (Rp. 21,132 / bird) of revenue, and obtaining 

large (Rp. 2,372 / bird) of profit. In addition Rp. 12,527 
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of BEP, 4,47% of MOS, 1.13 of R/C ratio, and 40,07% of 

rentability have represented the appropriate economic 

indicator for running this farm. 

 

Keywords : break even point, margin of safety, R/C 

ratio, rentabilitiy. 
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RINGKASAN 

 

Peternakan ayam petelur merupakan salah satu 

subsektor agribisnis yang mempunyai prospek yang 

sangat bagus bila dikembangkan secara optimal. “PT. 

Cahaya Suprana" merupakan salah satu perusahaan ayam 

ras petelur closed house system yang berada di Dusun 

Wonosari Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten 

Semarang. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 

berapa biaya produksi, penerimaan, pendapatan, tingkat 

Break Even Point (BEP), Margin Of Safety (MOS), nilai 

Revenue Cost Ratio (R/C) dan Rentabilitas pada 

peternakan ayam ayam petelur di "PT. Cahaya Suprana". 

Tujuan penelitian yaitu mengetahui biaya produksi, 

penerimaan dan pendapatan dari usaha peternakan ayam 

ayam petelur di "PT. Cahaya Suprana" dan mengetahui 
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tingkat Break Even Point (BEP), Margin Of Safety 

(MOS), nilai Revenue Cost Ratio (R/C) dan Rentabilitas 

pada peternakan ayam ayam petelur di "PT. Cahaya 

Suprana". 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 

sampai 14 April 2014. Tempat pelaksanaan penelitian 

dilakukan di "PT. Cahaya Suprana" merupakan 

perusahaan ayam ras petelur closed house system yang 

berada di Dusun Wonosari Desa Batur Kecamatan 

Getasan Kabupaten Semarang. Lokasi pemilihan sampel 

dengan metode purposive sampling yaitu pemilihan 

lokasi secara sengaja berdasarkan total sampling. Metode 

penelitian yang digunakan pada pelaksanaan penelitian 

ini adalah studi kasus. Pengambilan data dilakukan 

dengan survey yaitu mengumpulkan data primer yang 

dilakukan dengan cara wawancara staff perusahaan 

dengan mengunakan kuisioner terstruktur sehingga 

diharapkan perhitungan analisis finansial yang akan 

dilaksanakan (BEP, MOS, R/C dan Rentabilitas) selama 

tenggang waktu satu bulan terakhir, sedangkan data 

sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak 

langsung yang diambil melalui instansi terkait di 

Kabupaten Semarang. 

Hasil menunjukkan Produksi telur “PT. Cahaya 

Suprana” selama satu bulan yakni 998.691 butir atau 

sebanyak 62418 kg 98% produksi telur merupakan telur 

utuh dan 2% merupakan telur retak. Rata-rata jumlah 

ayam perhari adalah 41.060 ekor dengan produksi rata-

rata perhari yakni 33.290 butir, maka nilai HDP yakni 

81% yang berarti setiap 1000 ekor ayam hidup 

menghasilkan produksi telur sebanyak 810 butir telur. 

Modal pada peternakan ayam petelur “PT. Cahaya 
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Suprana” berasal dari modal sendiri. Ternak merupakan 

persentase terbesar yakni Rp. 2.177.350.000,- atau 

47,27% dari total modal usaha, sedangkan pakan 

merupakan persentase terbesar dalam modal kerja yakni 

Rp. 599.102.150 atau 13,01% dari total modal usaha. 

Total biaya produksi selama satu bulan yaitu Rp. 

771.688.175,- per bulan setara dengan biaya produksi per 

ekor ayam selama satu bulan Rp. 18.700,- dan biaya 

produksi per kg telur utuh yaitu Rp. 12.526,-. Total 

penerimaan sebesar Rp.867.695.314,-  atau setara dengan 

Rp. 14.086,- per kg telur atau Rp. 21.132,- per ekor per 

bulan. Pendapatan sebelum pajak yaitu Rp. 99.871.539,- 

per bulan, pendapatan setelah pajak Rp. 97.374.751,- 

setara dengan Rp. 1.581,- per kg telur dan Rp. 2.372,- per 

ekor per bulan. Nilai BEP peternakan ayam petelur 

selama satu bulan untuk BEP harga telur utuh yaitu Rp. 

12.464,- dan untuk BEP hasil telur utuh yaitu sebanyak 

58.869 kg. Nilai margin of safety penjualan telur utuh 

yaitu 4,47% atau Rp. 35.938.588,-. Nilai R/C peternakan 

ayam petelur yaitu 1,13, nilai R/C lebih dari 1 berarti 

usaha layak dilanjutkan. Nilai rentabilitas usaha pada 

“PT. Cahaya Suprana” yaitu 40,07% per tahun. 

Kesimpulan “PT. Cahaya Suprana” layak untuk 

dijalankan berdasarkan total biaya produksi per ekor 

ayam selama satu bulan Rp. 18.700,- dan biaya produksi 

per kg telur utuh yaitu Rp. 12.464,-. Total penerimaan 

sebesar  Rp. 14.086,- per kg telur atau Rp. 21.132,- per 

ekor per bulan. Pendapatan sebesar Rp. Rp. 1.581,- per 

kg telur dan Rp. 2.372,- per ekor per bulan. Nilai BEP 

peternakan ayam petelur selama satu bulan untuk BEP 

harga telur utuh dan untuk BEP hasil telur utuh lebih 

tinggi dari BEP hasil perhitungan. Nilai margin of safety 



viii 

 

penjualan telur utuh yaitu 3,96%. Nilai R/C peternakan 

ayam petelur yaitu 1,13, nilai R/C lebih dari 1 berarti 

usaha layak dilanjutkan. Nilai rentabilitas usaha pada 

“PT. Cahaya Suprana” yaitu 40,07% per tahun.     

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini 

adalah  menurunkan jumlah pakan menjadi sesuai standar 

rata-rata jumlah pakan per ekor per hari ayam yaitu dari 

108 gram menjadi 106 gram, mengingat biaya pakan 

sebesar 77,64% dari total biaya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Protein merupakan salah satu zat makanan yang 

diperlukan oleh manusia agar bisa bertumbuh kembang 

dan tetap sehat. Protein terdiri dari 2 kelompok yakni 

protein hewani dan protein nabati. Fungsi protein antara 

lain untuk membuat dan memperbaiki sel-sel tubuh yang 

rusak,sebagai penambah kekuatan atau energy, serta 

sebagai antibody untuk kekebalan tubuh. Ketersediaan 

protein dalam menu makanan tidak saja diperlukan oleh 

anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, juga 

dibutuhkan oleh orang-orang dewasa.  

Telur merupakan bahan makanan sebagai sumber 

protein hewani. Telur sebagai sumber protein mempunyai 

banyak keunggulan antara lain, kandungan asam amino 

paling lengkap dibandingkan bahan makanan lain seperti 

ikan, daging, ayam, tahu, tempe, dan lain sebagainya. 

Telur mempunyai citarasa yang enak sehingga digemari 

oleh banyak orang. Telur juga berfungsi dalam aneka 

ragam pengolahan bahan makanan. Selain itu, telur 

termasuk bahan makanan sumber protein yang relatif 

murah dan mudah ditemukan. Hampir semua orang 

membutuhkan telur. Konsumsi telur ayam ras/broiler 

eggs (kg) di Indonesia pada tahun 2007 sampai 2011 

berturut-turut yakni 6,10; 5,79; 5,84; 6,73; 6,62 kapita / 

tahun (Badan Pusat Statistik, 2013). 
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Peternakan merupakan salah satu subsektor 

agribisnis yang mempunyai prospek yang sangat bagus 

bila dikembangkan secara optimal. Kemajuan dan 

perkembangan subsektor peternakan akan membawa 

dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan 

petani. Pembangunan subsektor peternakan merupakan 

bagian dari sektor pertanian negara secara umum dan 

bagian dari pembangunan nasional secara keseluruhan. 

Pembangunan subsektor peternakan bertujuan untuk 

meningkatkan produksi peternakan denga proritas untuk 

pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi serta 

meningkatkan pendapatan peternak. Populasi ayam ras 

petelur di Jawa Tengah menurut Badan Pusat Statistik 

(2013) pada tahun 2008 sampai tahun 2013 berturut-turut 

adalah 16.519.794 ekor, 17.712.776 ekor, 18.395.051 

ekor, 19.881.430 ekor, 20.394.370 ekor.    

Closed house system merupakan teknologi dengan 

sistem kandang tertutup, sistem di dalam kandang dapat 

diatur sesuai kebutuhan serta kenyamanan ternak. Close 

house system dibuat dengan tujuan agar faktor 

lingkungan seperti panas, cuaca, angin hujan dan sinar 

matahari tidak berpengaruh banyak saat pemeliharaan. 

Keuntungan closed house system diantaranya adalah 

ayam lebih sehat, nyaman, segar dan tenang, sirkulasi 

udara lebih baik, mendukung produktivitas maksimal, 

temperatur dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan 

pemeliharaan, serta faktor lingkungan tidak berperan 

banyak saat pemeliharaan. 
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"PT. Cahaya Suprana" merupakan perusahaan 

ayam ras petelur dengan teknologi sistem kandang 

tertutup atau closed house system yang berada di Dusun 

Wonosari Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten 

Semarang. Berdasarkan gambaran diatas perlu 

dilakuakan kajian baik dari aspek produksi dan keuangan 

dalam mengukur tingkat kelayakan sekaligus melihat 

peluang dan hambatan. Berdasarkan paparan tersebut 

dalam kajian ini akan dilakukan analisis usaha untuk 

melihat pendapata usaha pada peternakan ayam petelur di 

"PT. Cahaya Suprana". 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Berapa biaya produksi, penerimaan dan pendapatan 

dari usaha peternakan ayam ayam petelur di "PT. 

Cahaya Suprana"? 

2. Berapa tingkat Break Even Point (BEP), Margin Of 

Safety (MOS), nilai Revenue Cost Ratio (R/C) dan 

Rentabilitas pada peternakan ayam ayam petelur di 

"PT. Cahaya Suprana"? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui biaya produksi, penerimaan dan 

pendapatan dari usaha peternakan ayam ayam 

petelur di "PT. Cahaya Suprana". 
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2. Mengetahui tingkat Break Even Point (BEP), Margin 

Of Safety (MOS), nilai Revenue Cost Ratio (R/C) 

dan Rentabilitas pada peternakan ayam ayam petelur 

di "PT. Cahaya Suprana". 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat berguna 

sebagai: 

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan 

usaha peternakan ayam petelur. 

2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan 

masyarakat untuk menjalankan usaha tersebut 

3. Menambah pengetahuan dan keterampilan 

tentang usaha peternakan ayam  petelur bagi 

mahasiswa dan sebagai bahan acuan penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Skala usaha peternakan merupakan faktor yang 

mempengaruhi besarnya biaya produksi dan besarnya 

revenue yang diterima. Sudarmono (2003) menyatakan 

biaya produksi merupakan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk menjalankan proses usaha, pada 

peternakan ayam petelur “PT. Cahaya Suprana" biaya 

produksi yang dikeluarakan untuk usaha peternakan 

ayam ras petetelur terdiri atas biaya tetap dan biaya tidak 

tetap. Johari (2005) menyatakan biaya tetap setiap bulan 

terdiri dari penyusutan pullet, penyusutan kandang dan 
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peralataan, penyusutan sewa tanah, gaji karyawan, biaya 

listrik, telepon, transportasi, perbaikan kandang, vaksin 

dan obat-obatan. Biaya tetap yang pada “PT. Cahaya 

Suprana" terdiri dari penyusutan bangunan, mesin-mesin, 

perlengkapan kantor, dan pajak. Sedangkan biaya tidak 

tetap yang dikeluarkan “PT. Cahaya Suprana" adalah 

listrik, air, transportasi, dan tenaga kerja. Penerimaan 

yang diterima oleh usaha peterakan ayam ras petelur "PT. 

Cahaya Suprana" berasal dari penjualan telur dan ayam 

afkir. Biaya produksi dan penerimaan yang didapat akan 

diketahui besarnya pendapatan yang diterima.  

Modal dibagi menjadi dua yakni modal tetap dan 

modal kerja. Modal tetap meliputi tanah, bangunan 

kandang, ternak, baterai, tempat minum, pajak, gaji 

karyawan, dan lain-lain, sedangkan modal kerja meliputi 

pakan, obat-obatan, vaksin, bahan bakar produksi, dan 

lain-lain. Penerimaan yang diperoleh dari peternakan 

ayam petelur yakni telur, ayam afkir, dan kotoran ayam. 

Pendapatan adalah penerimaan dikurangi dengan biaya 

produksi. Efisien atau tidaknya suatu usaha dapat 

diketahui melalui Break Even Point (BEP), Margin Of 

Safety (MOS), nilai Revenue Cost Ratio (R/C) dan 

Rentabilitas.  

BEP digunakan untuk mengetahui titik impas yakni 

perusahaan tidak memperoleh laba atau mengalami rugi. 

Perhitungan dari BEP ada dua macam yani BEP volume 

produksi dan BEP harga. BEP volume produksi 

merupakan perbandingan antara total biaya dikurangi 
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dengan total laba kemudian dibagi harga jual produk, 

sedangkan perhitungan untuk BEP harga total biaya 

dikurangi total laba kemudian dibagi produksi telur. 

MOS merupakan hubungan antara volume 

penjualan yang dianggarkan dengan volume penjualan 

dalam titik impas. MOS dapat dinyatakan dalam angka 

dan dalam bentuk persentase. Untuk menghitung MOS 

yakni dengan cara penjualan yang dianggarkan dikurangi 

penjualan impas dibagi dengan penjualan dianggarkan, 

sedangkan untuk perhitungan MOS dalam bentuk 

persentase yakni dengan cara penjualan yang 

dianggarkan dibagi dengan penjualan impas kemudian 

dikali 100%.  

Perhitungan R/C rasio digunakan untuk mengetahui 

usaha yang dilakukan efisien atau tidak. Perusahaan 

dikatakan efisien apabila nilai dari hasil perhitungan R/C 

rasio lebih dari satu. Untuk menghitung R/C rasio dengan 

cara membandingkan pendapatan dengan total biaya.  

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba pada periode tertentu. Rentabilitas 

dibagi menjadi dua yakni rentabilitas ekonomi dan 

rentabilitas usaha. Rentabilitas ekonomi dihitung dengan 

cara laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total aktiva 

kemudian dikali 100%. Rentabilitas usaha dihitung 

dengan cara membandingkan laba setelah pajak dengan 

modal sendiri dikali 100%. 

Perusahaan yang telah diketahui efisien dilakukan 

pengembangan untuk mencapai keuntungan yang lebih 
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besar. Sedangkan perusahaan yang telah diketahui belum 

efisien maka perlu melakukan evaluasi. Kerangka pikir 

ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar 1. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Candra (2012) mengenai 

analisa usaha peternakan ayam petelur di “CV. Santosa 

Farm” di Kecamatan Srenggat Kabupaten Blitar, 

membutuhkan modal sebanyak Rp. 113.463,- per ekor/ 

tahun. Ternak merupakan persentase terbesar dari 

keseluruhan modal usaha 37,17 %. Penelitian yang 

dilakukan Mila (2011) di “UD. Jaya” Desa Bululawang 

Kabupaten Malang menyatakan bahwa modal yang 

digunakan untuk peternakan ayam petelur sebanyak Rp. 

71.013,- per ekor/tahun, 48,71 % modal tersebut 

digunakan sebagai modal untuk pembeliaan pullet. 

Penelitian analisa usaha peternakan ayam petelur yang 

dilakukan Sularso (2013) di “UD. HS. Indra Jaya” 

menyatakan bahwa modal yang digunakan yaitu sebesar 

Rp.130.024,- per ekor/ tahun. 

Biaya produksi yang diperlukan pada peternakan 

ayam petelur di Desa  Baji Pa’mai Kecamatan Cenrana 

Kabupaten Maros yaitu sebanyak Rp. 7.091,- per ekor/ 

bulan (Parawansa, 2006), sedangkan biaya produksi di 

“CV. Santosa Farm” yaitu sebanyak Rp. 17. 379,- per 

ekor/ bulan, biaya pakan merupakan yang terbesar yaitu 

81,89 % dari total biaya (Candra, 2012). Penelitian yang 

dilakukan Mila (2011) biaya produksi di “UD. Jaya” 

sebanyak Rp. 15. 889,- per ekor/ bulan. Biaya produksi 
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pada penelitian Sularso (2013) di “UD. HS. Indra Jaya” 

sebanyak Rp. 17.547,-. 83,22% dari biaya produksi 

tersebut digunakan sebagai biaya pakan. 

Penerimaan per ekor ayam petelur di “CV. Santosa 

Farm” yaitu Rp. 20.176,- per bulan atau Rp. 13.392,- per 

kg telur utuh. Penerimaan ini diperoleh dari penjualan 

telur utuh, penjualan telur retak dan cangkang putih, 

penjualan ayam afkir dan penjualan pupuk kandang 

(Candra, 2006). Perimaan pada penelitian yang dilakukan 

Parawansa (2006) di Kabupaten Maros yaitu sebanyak 

Rp. 10.752,- per ekor/ bulan atau Rp. 7.200,- per kg telur 

utuh. Penerimaan ayam petelur di “UD. HS. Indra Jaya” 

sebanyak Rp. 25.259,- per ekor/ bulan atau Rp. 14.851,- 

per kg telur utuh, dimana penjualan telur utuh merupakan 

penerimaan tertinggi yaitu 93,70% (Sularso, 2013). 

Penerimaan ayam petelur di “UD. Jaya” yaitu sebesar 

Rp. 15.889,- per ekor/ bulan, artinya setiap satu ekor 

ayam petelur mampu menghasilkan uang sebanyak Rp. 

15.889,- perbulan dari hasil penjualan telur utuh, telur 

retak, dan kotoran ayam (Mila,2011).  

Total pandapatan selama satu bulan sebelum pajak 

di “CV. Santoso Farm” sebesar Rp. 2.797,- per ekor / 

bulan atau Rp. 1.820,- per kg telur utuh, dengan 

pendapatan tersebut maka “CV. Santoso Fram” 

dikenakan pajak sebesar 30 % per tahun. Pendapatan 

setelah pajak di “CV. Santosa Farm” yaitu sebesar Rp. 

2.727,- per ekor/ bulan atau Rp. 1.774,- per kg telur utuh 

(Candra, 2012). Toal pendapatan sebelum  pajak di “UD. 
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HS Indra Jaya” sebesar Rp. 7.719,- per ekor/ bulan atau 

Rp. 4.534,- per kg telur utuh, pendapatan setelah pajak 

sebanyak 30% yaitu Rp. 7.526,- per ekor/ bulan atau Rp. 

4.421,- per kg telur utuh (Sularso, 2013). 

Nilai BEP produk di “UD. Jaya” sebesar 86.470 kg/ 

bulan dan nilai BEP harga sebesar Rp.10.095,- per kg 

dengan produksi sebanyak 100.366,68 kg/ bulandan 

harga jual telur rata-rata Rp. 11.717,- per kg (Mila, 

2011). Nilai BEP produk pada penelitian Sularso (2013) 

di “UD. HS Indra Jaya” yaitu sebanyak 93.059 kg/ bulan 

dan BEP harga sebesar Rp. 10.482,-. Hasil penelitian 

Candra (2012) total biaya produksi telur selama satu 

bulan di “CV. Santoso Farm” yaitu Rp. 1.390.212.144,-, 

dengan produksi telur utuh selama satu bulan 120.515,7 

kg, harga rata-rata penjualan telur utuh selama satu bulan 

yaitu Rp. 12.370,- . BEP harga penjualan telur utuh yaitu 

Rp. 11.536,- sedangkan BEP hasil untuk telur utuh yaitu 

112.386 kg. 

Hasil perhitungan MOS di “CV. Santoso Farm” 

yaitu  6,74 % atau 8.123 kg, yang artinya tingkat 

penjualan telur utuh yang harus dicapai oleh “CV. 

Santoso Farm” tidak boleh turun lebih dari 6,74 % atau 

8.123 kg dari penjulan yang direncanakan agar “CV. 

Santoso” Farm tidak menderita rugi tapi juga tidak 

memperoleh laba (Candra, 2012). Hasil perhitungan 

MOS pada penelitian yang dilakuakan Sularso (2013) di 

“UD. HS Indra Jaya” yaitu tingkat atau volume penjualan 

telur utuh yang harus dicapai atau direalisasikan oleh 
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“UD. HS Indra Jaya” tidak boleh turun lebih dari 25,9% 

atau 32.497 kg dari penjualan yang direncanakan oleh 

perusahaan tersebut agar “UD. HS Indra Jaya” tidak 

menderita rugi ataupun memperoleh laba. 

Nilai R/C ratio di “CV. Santoso Farm” 1,16, nilai 

R/C ratio lebih dari 1 maka usaha tersebut dinyatakan 

menguntungkan atau layak untuk dikembangkan. Nilai 

R/C ratio sebesar 1,16 maka dapat diartikan bahwa setiap 

penggunaan biaya produksi “CV. Santoso Farm” sebesar 

Rp.1.000.000,- akan memperoleh penerimaan sebesar 

Rp. 1.160.000,- (Candra, 2012). Hasil penelitian Sularso 

(2013) nilai dari R/C ratio dari usaha peternakan ayam 

petelur yaitu 1,44, artinya setiap penggunaan biaya 

produksi sebanyak Rp. Rp. 1.000.000,- akan memperoleh 

penerimaan sebesar Rp. 1.440.000,-. 

Hasil perhitungan rentabilitas pada penelitian yang 

dilakukan oleh Candra (2012) menunjukkan bahwa 

rentabilitas ekonomi usaha peternakan ayam petelur “CV. 

Santoso Farm” sebesar 2,47 % per bulan atau sebesar 

29,59 % per tahun. Perhitungan rentabilitas modal sendiri 

usaha peternakan ayam petelur di “CV. Santoso Farm” 

sebesar 3,29 % per bulan atau sebesar 39,45 % per tahun. 

Hasil penelitian Sularso (2013) yaitu rentabilitas 

ekonomi di peternakan “UD. HS Indra Jaya” yaitu 

sebesar 5,93% perbulan ataau sebesar 71,17% pertahun. 

Rentabilitas modal sendiri yaitu sebesar 5,78% per bulan 

atau sebesar 69,39% pertahun. 
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2.2 Usaha Peternakan Ayam Petelur 

Usaha peternakan ayam petelur dilakukan untuk 

memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dunia 

bisnis merupakan dunia yang penuh persaingan tak 

terkecuali usaha ternak ayam petelur, oleh karena itu 

peternak dituntut untuk mampumemanfaatkan segala 

sarana tegnologi yang ada, dan mungkin 

mengembangkanya. Usaha pengembangan ternak ayam 

ras petelur di Indonesia memiliki prospek yang cukup 

baik, terutama bila diitinjau dari aspek masyarakat akan 

kebutuhan gizi. Sesuai standar nasional, konsumsi telur 

per hari per kapita dibutuhkan 55 gram yang terdiri dari 

80% protein nabati dan 20% protein hewani yang dapat 

diperoleh dari telur, dengan demikian usaha peternakan 

ayam ras petelur memiliki potensi yang baik untuk 

dikembangkan (Sudarmono, 2003). Ditinjau dari sisi 

permintaan dan penawaran, usaha peternakan ayam 

petelur sangat prospektif, baik dilihat dari pasar dalam 

negri maupun luar negri. Di sisi penawaran, kapasitas 

produksi peternakan ayam petelur di Indonesia masih 

belum mencapai kapasitas produksi yang sesungguhnya, 

hal ini terlihat dari masih banyaknya perusahaan 

pembibitan, pakan ternak, dan obat-obatan yang masih 

berproduksi dibaeah kapasitas terpasang, artinya prospek 

pengembangan masih sangat terbuka. Di sisi permintaan, 

saat ini produksi telur ras baru mampu mencukupi 

kebutuhan pasar dalam negri sebesar 65%, sisanya 
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dipenuhi dari telur ayam kampung, telur itik dan puyuh 

(Abidin, 2004).  

Upaya memperoleh keuntungan yang besar dan 

berkelanjutan merupakan sasaran utama bagi semua 

kegiatan usaha termasuk di dalamnya usaha peternakan 

ayam petelur, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kesejahteraan bagi pelaku usaha peternakan ayam petelur 

tersebut. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu adanya  

langkah upaya, salah satu diantaranya dengan 

mengetahui kelayakan suatu usaha peternakan ayam 

petelur (Warsito, 2009). 

Pengelolaan usaha peternakan ayam petelur, setiap 

peternak harus selalu berusaha untuk mendapatkan hasil 

produksi yang optimal dengan kerja yang efisien dan 

produktif. Efisien berarti selalu menghindari 

pemborosan, sedangkan produktif berarti selalu 

menginginkan produksi tetap tinggi sehingga 

menguntungkan, baik dari segi waktu, tenaga, dan nilai 

ekonomisnya. Masalah pembibitan, perkandangan, pakan 

ayam, dan pemberantasan penyakit harus benar-benar di 

perhatikan ketika membuka usaha peternakan ayam 

petelur. Keempat aspek tersebut saling berhubungan dan 

tidak dapat dipisahkan. Terabaikannya salah satu aspek 

tersebut dapat menyebabkan terhambatnya kelangsungan 

proses produksi, yang pada akhirnya dapat merugikan 

usaha peternakan (Rukmana, 2009). 
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2.3 Modal 

Riyanto (2001) menjelaskan bahwa modal dalam 

arti luas yaitu modal dalam bentuk uang atau barang. 

Modal dapat dibagi menjadi modal abstrak yang bersifat 

relatif permanen dalam waktu tertentu dan modal konkrit 

yang mempunyai sifat tidak permanen. Investasi atau 

penanaman modal merupakan investasi dari awal yang 

dimiliki peternak untuk memulai usahanya. Modal dibagi 

menjadi 2 yaitu: 

1. Modal tetap (fixed capital assets) yag meliputi 

tanah dan bangunan. Modal tetap diartikan sebagai 

modal yang tidak habis dalam satu kali periode 

produksi, mengalami perputaran dalam jangka 

waktu yang panjang (lebih dari satu tahun). 

2. Modal kerja atau modal bergerak (worked capital 

assets) yang meliputi bahan pakan, uang tunai dan 

bibit ternak. Jenis modal ini habis atau dianggap 

habis dalam satu kali periode produksi dan proses 

perputarannya dalam jangka waktu yang pendek 

atau singkat (umumnya kurang dari satu tahun). 

Modal kerja yang cukup sangat penting bagi suatu 

perusahaan karena dengan modal kerja yang cukup itu 

memungkinkan bagi perusahaan untuk beroprasi dengan 

seekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami 

kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin 

timbul karena adanya krisis atau kekacauan keuangan. 

Akan tetapi adanya modal kerja yang berlebihan 

menunjukan adanya dana yang tidak produktif, dan hal 
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ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena 

adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah 

disia-siakan, sebaliknya adanya ketidak cukupan dalam 

modal kerja merupakan sebab utama kegagalan 

perusahaan ( Munawir, 2001). 

Modal dalam usaha peternakan menurut Farida 

(2012) dibedakan menjadi 2, yaitu: 

1. Modal tetap yaitu modal yang tidak habis dipakai 

dalam satu kali produksi sehingga memerlukan 

perawatan agar dapat berdaya guna dalam jangka 

waktu yang lama, seperti tanah, ternak, gudang, 

kandang dan peralatan. 

2. Modal tidak tetap (modal kerja) yaitu modal yang 

habis dipakai dalam sekali periode produksi, misal: 

pakan, obat-obatan, kesehataan, penerangan, uang 

tunai, dan piutang bank. 

Suatu modal dapat ditentukan sebagai modal tetap dan 

modal kerja berdasarkan fungsi modal tersebut dalam 

perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.4 Analisis Ekonomi 

Analisis ratio keuangan yang tradisional 

memfokuskan pada angka-angka. Inti pendekatan ini 

adalah bahwa hubungan-hubungan kuantitatif dapat 

digunakan untuk mendiagnosa kekuatan dan kelemahan 

dalam kinerja suatu perusahaan. Menganalisis kinerja 

operasi saja tidak lah cukup. Analisis keuangan harus 

mencakup pertimbangan tentang perkembangan strategi 
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dan ekonomis yang harus diikuti perusahaan demi 

keberhasilan jangka panjangnya. Perhitungan rugi laba 

dimulai dengan pendapatan perusahaan. Tingkat 

keragaman aliran pendapatan ditentukan oleh sifat 

produk-produk perusahaan (Weston and Copeland, 

2001). Analisis usaha diperlukan untuk mengetahui 

sejauh mana efisiensi usaha budidaya yang dilakukan 

evaluasi target-target yang telah dicapai , dan dibuat 

rujukan untuk mengambil yang tepat untuk 

meningkatkan keuntungan suatu usaha (Lentera, 2008).  

 

2.4.1 Penerimaan 

Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan 

oleh suatu proses produksi yang disebut pendapatan kotor 

usaha tani atau nilai produksi (value of production) yang 

didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tanidalam 

jangka waktu tertentu baik yang dijual maupun tidak 

dijual (Hartono, 2008). Penerimaan atau pendapatan 

kotor didefinisikan sebagai nilai produk total usaha 

dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan ini dapat 

dikatakan sebagai pendapatan kotor usaha sebab belum 

dikurangi dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan 

selam proses produksi berlangsung (Soekartawi, 2003). 

Triana (2007) menyatakan bahwa penerimaan dari usaha 

ayam ras petelur diperoleh dari produksi telur, penjualan 

feces, dan ayam afkir. 

Hasil penjualan hasil ternak akan diperoleh 

sejumlah uang, uang ini lah yang dinamakan penerimaan. 
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Penerimaan tentu akan dikurangi biaya produksi yang 

dikeluarkan. Hasil dari penguragan ini dinamakan 

keuntungan kotor, bila keuntungan kotor dikurangi 

dengan pajak maka akan diperoleh keuntungan bersih 

(Rasyaf, 2004). 

Boediono (2002) menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan penerimaan (revenue) adalah 

penerimaan produksi dari hasil penjualan outputnya. 

Untuk mengetahui penerimaan total diperoleh dari output 

atau hasil produksi dikalikan dengan harga jual output. 

Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: 

TR = Q x P 

Keterangan : 

TR = Total Revenue (penerimaan total) 

Q = Quantity (jumlah produk) 

P = Price (harga jual) 

 

2.4.1.1 Biaya Produksi 

Biaya produksi timbul karena menghasilkan 

sejumlah output diperlukan input, padahal input tidak 

tersedia secara gratis. Semakin banyak output yang 

diproduksi semakin banyak pula input yang diperlukan, 

sehingga semakin besar pula biaya produksinya 

(Herlambang, 2002), sedangkan Sudarmono (2003) 

menyatakan biaya produksi merupakan seluruh biaya 

yang dikeluarkan untuk menjalankan proses usaha. Jika 

seluruh biaya produksi usaha peternakan ayam petelur 

dapat diketahui, maka keadaan harga persatuan akan 
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mudah dihitung. Untuk menghitung keadaan persatuan 

produksi, haruslah diketahui terlebih dahulu jumlah 

seluruh biaya yang dikeluarkan dan berapa kilogram telur 

yang dihasilkan. Besarnya seluruh biaya yag dikeluarkan 

dibagi dengan banyaknya telur yang dihasilkan sehingga 

ditemukan angka atau nilai biaya persatuan produksi. 

Biaya produksi yang dikeluarkan sejumlah bibit ayam 

dihitung berdasarkan seluruh biaya atau modal yang 

digunakan untuk membeli bibit dikurangi dengan nilai 

yang hilang (depresiasi) dari nilai bibit. Depresiasi terjadi 

akibat adanya kematian dan meningkatnya umur ayam. 

 Biaya dapat digolongkan menjadi biaya tetap 

(fixed cost) dan biaya tidak tetap (variabel cost). Biaya 

tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah 

walaupun terjadi perubahan volume produksi. Biaya 

dalam usaha peternaka antara lain bunga modal, 

penyusutan dan asuransi. Biaya variabel adalah biaya 

yang selalu berubah sesuai dengan volume perubahan 

produksi yang dilaksanakan. Biaya variabel dalam 

peternakan antara lain meliputi biaya pakan, kesehatan, 

upah tenaga kerja dan bahan bakar (Prawirokusumo, 

1990). Johari (2005) menyatakan biaya tetap setiap bulan 

terdiri dari penyusutan pullet, penyusutan kandang dan 

peralataan, penyusutan sewa tanah, gaji karyawan, biaya 

listrik, telepon, transportasi, perbaikan kandang, vaksin 

dan obat-obatan. Biaya variabel setiap bulan yaitu pakan 

ayam. 
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2.4.1.2  Pendapatan 

Cahyono (1995) yang dikutip oleh Agustina (2012) 

menyatakan bahwa pendapatan dalam usaha tani adalah 

pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan 

kotor merupakan keseluruhan hasil atau nilai uang dari 

usaha tani, sedangkan pendapatan bersih atau keuntungan 

adalah besarnya pendapatan kotor dikurangi dengan total 

biaya keseluruhan. Pendapatan bersih usaha tani 

mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani dari 

penggunaan faktor produksi, pengelolaan modal sendiri 

dan modal pinjaman yang diinvestasikan dalam usaha 

tani.  

Asnawi (2009) yang dikutip dalam Nurwahyuni 

(2013) menyatakan bahwa pendapatan pada usaha 

peternakan ayam petelur merupakan selisih antara 

penerimaan total dengan biaya total produksi yang 

dikeluarkan oleh peternak ayam petelur selama satu 

pemeliharaan atau periode produksi. Jika selisih tersebut 

bernilai positif maka dapat dikatakan bahwa usaha 

peternakan ayam petelur tersebut dikatakan untung 

sedangkan jika diperoleh nilai yang negatif berarti usaha 

tersebut mengalami kerugian. Triana (2007) menyatakan 

bahwa untuk menghitung pendapatan usaha perlu 

diketahui biaya tetap, biaya variabel dan total 

penerimaan. 

 Keuntungan adalah perbedaan antara hasil 

penjualan yang diperoleh dengan biaya total yang 

dikeluarkan. Keuntungan akan mencapai maksimum 



21 

 

apabila perbedaan keduanya maksimum. Keuntungan 

maksimum akan dicapai apabila perbedaan antara nilai 

antara hasil penjualan dengan biaya total adalah paling 

maksimum (Sukirno, 2003). Rumus keuntungan (Arifin, 

2012) : I = TR – TC  

Keterangan :   

I = income / pendapatan (Rp/tahun) 

TR = Total revenue / penerimaan total (Rp/tahun) 

TC = Total cost / biaya total (Rp/tahun) 

 

2.4.2 Break Even Point (BEP) 

Break even  dapat diartikan suatu keadaan dimana 

dalam oprasi perusahaan, perusahaan tidak memperoleh 

laba dan tidak menderita rugi (penghasilan = total biaya). 

Untuk dapat menentukan tingkat break even  maka biaya 

yang terjadi harus dapat dipisahkan menjadi biaya tetap 

dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah 

totalnya tetap tidak berubah-ubah dalam suatu range 

output tertentu, tetapi untuk setiap satuan produksi akan 

berubah-ubah sesuai dengan perubahan produksi. 

Semakin besar tingkat produksi, maka biaya tetap 

persatuan semakin kecil, sebaliknya semakin rendah 

tingkat produksi, maka biaya tetap persatuan semakin 

besar. Biaya variabel adalah biayayang jumlah totalnya 

akan naik turun sebanding dengan hasil produksi atau 

volume kegiatan, tetapi untuk setiap satuan produksi 

akan tetap ( Munawir, 2002), sedangkan Djarwanto 

(2001) menyatakan analisa titik impas atau Break Even 
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Point (BEP) titik impas diperlukan mengetahui antara 

volume produksi, volume penjualan, harga jual, biaya 

produksi, biaya lainnya, baik yang bersifat tetap maupun 

variabel dan laba atau rugi. Analisa titik impas hanya 

diperlukan bagi perusahaan-perusahaan di mana dalam 

menyelenggarakan oprasinya harus menanggung beban 

yaitu berupa biaya tetap disamping adanya biaya variabel 

yang harus ditutup dari hasil penjualan. Tercapainya  titik 

impas pada volume penjualan yang relatif rendah (dari 

kapasitas optimal produksi) merupakan harapan dari 

setiap perusahaan karena memberi kesempatan kepada 

perusahaan untuk dapat segera merealisir keuntungan.  

 Analisa break-even adalah suatu teknik analisa 

untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya 

variabel, keuntungan dan volume kegiatan. Apabila suatu 

perusahaan hanya memiliki biaya variabel saja maka 

masalah break-even tidak muncul dalam perusahaan 

tersebut. Masalah break-even akan muncul apabila 

perusahaan tersebut memiliki biaya variabel dan biaya 

tetap. Besarnya biaya variabel secara totalitas akan 

berubah-ubah sessuai dengan perubahan volume 

produksi, sedangkan besarnya biaya tetap secara totalitas 

tidak berubah-ubah meskipun terjadi perubahan volume 

produksi (Riyanto, 2001). 

Perhitungan BEP (Arifin, 2012): 

Q* =  
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P*  = 
     

 
 

Keterangan :  

Q   = Produksi telur aktual (biji/produksi/tahun) 

Q* = Titik impas volume produksi (biji / produksi / 

tahun) 

P   = Harga jual (Rp / biji) 

P* = Titik impas harga (Rp / biji) 

TC = Total biaya (Rp / produksi / tahun) 

TL = Total penerimaan selain dari penjualan 

telur(Rp / produksi / tahun) 

 Rangkuti (2008) menyatakan analisaa break-even 

dapat menunjukkan: 

a. Potensi laba untuk produk atau jasa yang akan 

dibuat. 

b. Apakah volume penjualan yang diprediksi sesuai 

dengan break-even yang telah dihitung atau tidak. 

c. Besarnya jumlah biaya variabel (variabel cost) 

per unit yang mendekati break-even, berdasarkan 

hasil peramalan dan penetapan harga. 

d. Besarnya biaya tetap (fixed cost) yang mendekati 

break-even. 

e. Apakah tingkat harga yang telah diterapkan 

mempengaruhi nilai break-even, atau tidak. 

Analisa break-even menggunakan asumsi bahwa semua 

biaya yang berkaitan dengan proses produksi setiap jenis 

produk atau jasa yang dihasilkan terdiri dari dua jenis, 

yaitu biaya variabel dan biaya tetap. 
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2.4.3 Margin of Safety (MOS) 

Riyanto (2001) menjelaskan bahwa dalam analisis 

Break Even Point perlu dipahami konsep Margin of 

Safety atau MOS, dimana MOS adalah angka yang 

menunjukkan jarak antara penjualan yang direncanakan 

dan penjualan saat  Break Even Point. MOS juga 

menggambarkan batas jarak kerugian pada perusahaan 

apabila penjualan berkurang melampaui batas. MOS 

memberikan informasi sampai seberapa jauh jumlah 

volume penjualan yang direncanakan boleh turun agar 

perusahaan tidak menderita rugi, dengan kata lain MOS 

memberikan petunjuk jumlah maksimal penurunan 

volume penjuala yang direncanakan yang tidak 

menimbulkan kerugian. Nilai MOS semakin kecil, maka 

perusahaan semakin cepat menderita kerugian yang 

artinyapenuruna jumlah nyata. 

Munawir (2002) menyatakan bahwa Margin Of 

Safety (MOS) dapat dinyatakan dalam bentuk ratio 

(prosentase) antara penjualan menurut budget dengan 

volume penjualan pada tingkat Break Even Point, atau 

dalam prosentase dari selisih antara penjualan yang di 

budget kan dan penjualan pada tingkat Break Even Point 

dengan penjualan yang dibudget kan itu sendiri. 

Perusahaan yang mempunyai MOS yang besar lebih baik 

bila dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai 

MOS rendah, karena MOS menunjukan indikasi atau 

memberikan gambaran kepada manajemen berapakan 
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penurunan penjualan yang dapat ditolerir sehingga 

perusahaan tidak menderita rugi tetapi belum juga 

memperoleh laba. 

 Margin Of Safety (batas keamanan) merupakan 

hubungan antara volume penjualan yang dibudgetkan 

dengan volume penjualan dalam titik impas. Apabila 

volume penjualan pada titik impas telah diketahui dan 

kemudian dihubungkan dengan penjualan yang 

dibudgetkan maka akan diketahui batas keamanan yaitu 

berapa besar volume penjualan boleh turun asalkan 

perusahaan tidak menderita kerugian. Selisih antara 

volume penjualan yag dibudgetkan atau tingkat penjualan 

tertentu dengan volume penjualan pada titik impas 

merupakan MOS bagi perusahaan yang bersangkutan 

(Djarwanto, 2001). 

 Arifin (2007) menyatakan bahwa tingkat 

keamanan (margin of safety) erat hubungannya dengan 

analisis break even, yaitu untuk menentukan seberapa 

besar berkurangnya volume penjualan yang boleh turun 

agar perusahaan tidak menderita kerugian. Informasi 

margin of safety dapat dinyatakan dalam ratio 

(persentase) antara penjualan yang dianggarkan dan 

penjualan pada tingkat break even. Rumus yang 

digunakan sebagai berikut : 

MOS = 
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2.4.4 Revenue Cost Ratio (R/C) 

Suatu usaha dikatakaan menguntungkan jika 

perbandingan antara R dan C (R/C) bernilai lebih besar 

dari satu. Revenue Cost Ratio (R/C)  yaitu perbandingan 

antara penerimaan dengan biaya produksi (Salam, 2009). 

Efisiensi usaha dapat pula digunakan untuk menilai 

kelayakan usaha tani. Salah satunya melalui Receptsper 

Dollars Expenses atau penerimaan (Revenue; R), yang 

dihasilkan dari setiap stu dollar biaya (Cost; C). Suatu 

usaha dikatakan menguntungkan jika perbandingan 

antara R dan C (R/C) bernilai lebih besar dari satu. R/C 

ratio yaitu perbandingan antara penerimaan dengan biaya 

(Soekarwi, 2002). 

 Ucokaren (2011) menyatakan pendapatan dan 

keuntungan usaha tani yang besar tidak selalu 

mencerminkan tingkat efisiensi usaha yang tinggi. Guna 

mengetahui efisiensi usaha tani dapat digunakan analisis 

R/C ratio. R/C ratio dengan perbandingan antara 

penerimaan dan biaya. Semakin besar R/C maka semakin 

besar pula keuntungan yang diperoleh. Berikut kriteria 

dari perbandingan R/C ratio: 

1. R/C ratio > 1, usaha tani layak dikembangkan. 

2. R/C ratio < 1, usaha tani tidak layak 

dikembangkan. 

3. R/C ratio = 1, usaha impas. 

Rumus untuk menghitung R/C ratio adalah : 
 

 
 , dimana 

R merupakan penerimaan total, dan C adalah biaya total. 
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2.4.5 Rentabilitas 

Rentabilitas atau profitabilitas adalah menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur 

dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan 

menggunakan aktivanya secara produktif, dengan 

demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui 

dengan membandingkan antara laba yang diperoleh 

dalam satu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah 

modal perusahaan tersebut. Modal perusahaan pada 

dasarnya dapat berasal dari pemilik perusahaan (modal 

sendiri) dan dari para kreditur (modal asing). Sehubung 

dengan adanya dua sumber modal tersebut, maka 

rentabilitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan 2 

cara; yaitu perbandingan antara laba usaha dengan 

seluruh modal yang digunakan (modal sendiri dan modal 

asing) yang disebut dengan rentabilitas ekonomi dan 

perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik 

perusahaan dengan total modal sendiri yang dimasukkan 

oleh pemilik perusahaan tersebut, yang disebut 

rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha 

(Munawir, 2001). 

Riyanto (2001) menyatakan rentabilitas suatu 

perusahaan menunjukkan perbandinga antara laba dengan 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. 

Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu, dan umumnya dirumuskan:  
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   100% 

di mana L adalah jumlah laba yang diperoleh selama 

periode tertentu dan M adalah modal atau aktiva yang 

digunakan untuk menghasilkan laba tersebut.  

Analisa rentabilitas dibagi menjadi dua yaitu 

analisa rentabilitas ekonomis (RE) dan analisa 

rentabilitas modal sendiri (RMS). Analisa ini terkadang 

ditampilkan sebagai analisa EBIT (Earnings Before 

Interes and Taxes) dan EPS (Earning per Share).  Rumus 

yang digunakan untuk RE da RMS adalah sebagai 

berikut: 

    
   

              
        

Keterangan : 

RMS = rentabilitas modal sendiri 

EAT  = earning after taxes atau laba setelah pajak 

Apabila modal yang digunakan adalah modal pinjaman 

maka akan menanggung hutang yang merupakan beban 

tetap. Dikatakan beban tetap karena berapa pun laba yang 

diperoleh tetap membayar bunga dalam jumlah yang 

sama (Weston dan Copeland, 2001). 

Nikma (2004) menyatakan bahwa rentabilitas 

perbandingan antara laba yang diperoleh dalam oprasi 

perusahaan dengan modalnya yang dinyatakan dalam 

persentase. Kriteria prosentase usaha rentabilitas sebagai 

berikut: 

1. Rentabilitas 1-25% termasuk kategori buruk 

2. Rentabilitas 26-50% termasuk kategori rendah 
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3. Rentabilitas 51-75% termasuk kategori cukup 

4. Rentabilitas 76-100% termasuk kategori baik 

5. Rentabilitas > 100% termasuk kategori baik sekali 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 

sampai 14 April 2014. Tempat pelaksanaan penelitian 

dilakukan di "PT. Cahaya Suprana" merupakan 

perusahaan ayam ras petelur yang berada di Dusun 

Wonosari Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten 

Semarang. Peternakan ayam petelur ini mempunyai skala 

41.060 ekor. Lokasi pemilihan sampel dengan metode 

purposive sampling yaitu pemilihan lokasi secara sengaja 

berdasarkan total sampling. 

  

3.2 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan pada 

pelaksanaan penelitian ini adalah studi kasus. 

Pengambilan data dilakukan dengan survey yaitu 

mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan cara 

wawancara staff perusahaan dengan menggunaka 

kuisioner terstruktur sehingga diharapkan perhitungan 

analisis finansial yang akan dilaksanakan (BEP, MOS, 

R/C dan Rentabilitas) selama tenggang waktu satu bulan 

terakhir, sedangkan data sekunder adalah data yang 

dikumpulkan secara tidak langsung yang diambil melalui 

instansi terkait di daerah Kabupaten Semarang. 

Responden yag dipilih adalah staff  "PT. Cahaya 

Suprana". Pengambilan data primer diperoleh dengan 
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melalui wawancara langsung dengan staff yang 

berpedoman pada kuisioner yang telah disiapkan. 

Pengambilan data selanjutnya juga dilakukan melalui 

berbagai informasi atau data perusahaan bersangkutan 

yang berkaitan dengan manajemen usaha peternakan 

ayam petelur dengan menggunakan metode wawancara 

dengan pihak perusahaan. 

  

3.3 Analisa Data 

Analisa data yang dilakukan meliputi: 

1. Analisa deskriptif untuk mengetahui keadaan usaha 

peternakan ayam petelur di “PT. Cahaya Suprana”. 

2. Analisa kuantitatif untuk mengetahui komposisi 

biaya produksi, penerimaan, pendapatan, nilai 

Revenue Cost Ratio (R/C), tingkat Break Event 

Point (BEP), Margin Of Safety (MOS) dan 

Rentabilitas di “PT. Cahaya Suprana”. 

 

2.1 Biaya total 

Biaya total adalah seluruh biaya yang digunakan 

untuk kelangsungan produksi “PT. Cahaya Suprana”. 

Rumus dari biaya total  (total cost) menurut Kasmir 

(2003) adalah  : TC = FC + VC  

Keterangan :  

TC = total cost/ biaya total produksi (Rp/tahun) 

FC = Fixed cost/ biaya tetap (Rp/tahun) 

VC= variabel cost / biaya varibel (Rp/tahun) 
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2.2 Penerimaan 

Penerimaan adalah pendapatan total dari seluruh 

produk yang dikali dengan harga produk. 

Penerimaan di “PT. Cahaya Suprana” diperoleh dari 

penjualan telur.  Rumus dari penerimaan menurut 

Kasmir (2003) adalah : TR = Pq x Q  

Keterangan :  

TR = total revenue / penerimaan total (Rp/tahun) 

Pq = price of quantity / h arga satuan produk (Rp/kg) 

Q = quality / jumlah produk (kg/tahun) 

 

2.3 Pendapatan/laba 

Pendapatan atau laba adalah hasil dari penerimaan 

yang dikurangi dengan total biaya. Rumus 

keuntungan menurut Arifin (2012) : I = TR – TC  

Keterangan :   

I = income / pendapatan (Rp/tahun) 

TR = Total revenue / penerimaan total (Rp/tahun) 

TC = Total cost / biaya total (Rp/tahun) 

        

2.4 Revenue Cost Ratio (R/C) 

R/C ratio adalah perbandingan antara penerimaan 

(R) dengan biaya produksi (C). Perusahaan 

dikatakan untung apabila perbandingan antara R dan 

C bernilai lebih dari satu. Rumus efesiensi usaha 

menurut Iwan (2000) dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : RC ratio = R/C 

Keterangan :   
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R = revenue / penerimaan (Rp/tahun) 

C = cost / biaya (Rp/tahun) 

 

2.5  Break Even Point (BEP) 

BEP merupakan suatu keadaan dimana perusahaan 

tersebut tidak mengalami kerugian atau memperoleh 

keuntungan. Perhitungan BEP menurut Arifin (2012) 

yakni: 

Q* =  
     

 
 

P*  = 
     

 
 

Keterangan :  

Q   = Produksi telur aktual (biji/produksi/tahun) 

Q* = Titik impas volume produksi (biji / produksi / 

tahun) 

P   = Harga jual (Rp / biji) 

P* = Titik impas harga (Rp / biji) 

TC = Total biaya (Rp / produksi / tahun) 

TL = Total penerimaan selain dari penjualan 

telur(Rp / produksi / tahun) 

         

2.6  Margin Of Safety (MOS) 

 MOS adalah angka yang menunjukkan antara 

penjualan yang direncanakan dan penjualan saat 

break event point. MOS juga menggambarkan 

batas jarak, yang mana kalau penjualan melampaui 
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batas jarak tersebut maka perusahaan akan 

menderita kerugian. 

 Rumus menghitung MOS menurut Munawir (2002) 

: 

          MOS = 
                                     

                     
 

 

2.7  Rentabilitas 

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu dengan 

cara membangingkan antara laba bersih dengan 

modal. Nilai yang diperoleh dari perbandingan 

pada rentabilitas dinyatakan dalam bentuk 

persentase. Weston dan Copeland (2001) 

menyatakan rumus untuk menghitung rentabilitas 

adalah:   

              
                     

             
       

 

       

3.4 Batasan Istilah  

 Modal adalah nilai nominal dari faktor-faktor 

produksi yang digunakan untuk kelangsungan 

usaha.  

 Biaya (cost) adalah seluruh biaya yang digunakan 

untuk kelangsungan usaha. 
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 Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang 

digunakan untuk kelangsungan usaha yang 

besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output. 

 Biaya Variabel adalah biaya yang digunakan 

untuk kelangsungan usaha yang besarnya 

dipengaruhi oleh jumlah output. 

 Penerimaan adalah hasil penjualan seluruh 

produk. 

 Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dan 

pengeluaran pada tiap-tiap periode. 

 R/C adalah perbandingan antara penerimaan 

usaha dan biaya produksi. 

 BEP adalah titik dimana total penerimaan sama 

dengan total biaya produksi. 

 MOS adalah angka yang menunjukan jarak antara 

penjualan yang direncanakan dengan penjualan 

saat break event point. 

 Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Usaha “PT. Cahaya Suprana” 

“PT. Cahaya Suprana” 4 farm yang lokasinya 

berbeda namun masih dalam Kabupaten Semarang. 

Lokasi farm yakni di farm 1 terletak di Desa Kemloko, 

farm 2 terletak di Desa Wates, farm 3 terletak di Desa 

Kendal dan farm 4 terletak di Desa Wonosari, sedangkan 

gudang pakan terletak di Desa Brajan. Penelitian 

dilakukan di farm 4 dengan jumlam ternak sebanyak 

41.061 ekor serta produksi telur sebanyak 2.083 kg atau 

33.324 butir. 

 Peternakan milik bapak Untung Suprana yang di 

beri nama “PT. Cahaya Suprana” terletak di Dusun 

Wonosari Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten 

Semarang. “PT. Cahaya Suprana” merupakan peternakan 

ayam komersil dengan strain Hy-Line Brown dengan ciri 

bulu berwarna coklat, produksi tinggi. “PT. Cahaya 

Suprana” berada pada ketinggian 2000 meter diatas 

permukaan laut dengan suhu rata-rata 20
o
C, kelembaban 

40-60% dan curah hujan 1979 mm. “PT. Cahaya 

Suprana” memiliki 14 kandang closed house, 1 gudang 

telur, 1 gudang pakan dan alat transportasi sebanyak 3 

truk. 

Jarak “PT. Cahaya Suprana” dengan perusahaan 

lain disekitar yang berlokasi di  Dusun Wonosari Desa 
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Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang yakni 

±600 m, hal ini dikarenakan jarak yang terlalu dekat 

mempercepat penyebaran penyakit/wabah penyakit dari 

perusahaan lain yang terserang tanpa memberikan 

kesempatan untuk pencegahan. “PT. Cahaya Suprana” 

merupakan peternakan yang bebas bau dan kebisingan, 

keadaan tersebut harus dipertimbangkan sebab ayam 

petelur merupakan ayam yang mudah stres sehingga 

mengakibatkan turunnya produksi. Jarak lokasi kandang 

dengan jalan raya cukup dekat yakni 100 m sehingga 

mempermudah untuk memperoleh bahan baku dan 

pengangkutan hasil, sedangkan jarak antara lokasi 

kandang dengan fasilitas umum yakni: 

• pemukiman penduduk  : 0,50 km 

• sekolahan    : 2,00 km 

• tempat ibadah  : 0,50 km 

• pasar    : 3,00 km 

• kegiatan lain   : 0,50 km 

Luas lahan peternakan ayam petelur “PT. Cahaya 

Suprana” yakni 8.441 m
2
. Penggunaan lahan di “PT. 

Cahaya Suprana” secara umum dibagi menjadi dua yaitu 

lahan terbuka dan lahan tertutup. 

 

4.2 Bibit 

“PT. Cahaya Suprana” dalam usaha peternakan nya 

menggunakan bibit yang berasal dari CV. Missouri 

Bandung dengan strain Hy-Line Brown yang kemudian 

dibesarkan di farm 2 hingga pullet lalu dibeli oleh farm 4 
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untuk berproduksi. Pullet dikirim ke farm pada umur 16 

minggu supaya ayam  dapat beradaptasi dengan kandang 

barunya dan tidak stres saat mencapai umur produksi 

yang dapat mengganggu produksi telur. Pemilihan ayam 

dengan strain Hy-Line Brown karena produktifitasnya 

tinggi serta tahan dengan penyakit. 

 

4.3 Perkandangan 

Sistem perkandangan di “PT. Cahaya Suprana” 

yakni menggunakan closed house system dimana sistem 

ventilasi yang digunakan “PT. Cahaya Suprana” adalah 

negatif pressure yakni udara di dalam kandang yang 

masuk melalui lubang di inlet ditarik keluar oleh kipas 

dengan kecepatan angin 2,3 m/s, perbedaannya dengan 

open house system atau kandang terbuka yakni pada 

kandag terbuka udara dari luar kandang masuk kedalam 

kandang, hal ini sesuai dengan Tatry (2010) menyatakan 

ventilasi dan negatif pressure adalah metode ventilasi 

yang paling populer digunakan untuk mengontrol 

lingkungan kandang. Kontrol yang lebih baik melalui 

pertukaran udara dan pola aliran udara menyediakan 

kondisi yang lebih seragam di seluruh kandang. Daya 

berventilasi sistem menggunakan exhaust fan listrik 

untuk menarik udara keluar dari kandang dan dengan 

demikian menciptakan tekanan yang lebih rendah di 

dalam kandang daripada di luar kandang, hal ini 

menciptakan vakum parsial (tekanan negatif atau statis) 

di dalam kandang sehingga udara luar bisa lewat masuk 
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melalui lubang yang dikendalikan di dinding samping. 

Kecepatan di mana udara masuk kandang adalah 

ditentukan oleh jumlah vakum dalam kandang, pada 

gilirannya, adalah fungsi dari fan kapasitas dan lubang 

inlet. Jumlah kipas perkandang yakni 2 buah . 

Atap kandang pada “PT. Cahaya Suprana” 

menggunakan bahan plastik, bahan plastik sebagai atap 

sangat baik digunakan didaerah pegunungan karena 

bahan plastik dapat menyerap sinar matahari dengan 

baik, kelemahan dari bahan plastik yakni mudah robek 

ataupun rusak. Dinding pada “PT. Cahaya Suprana” 

menggunakan tirai terbuat dari bahan terpal yang 

berwarna gelap. Terpal dipilih karena bahan ini kedap 

udara, sangat cocok digunakan pada kandang closed 

house. Sistem close house dibuat dengan tujuan agar 

faktor lingkungan seperti panas, cuaca, angin hujan dan 

sinar matahari tidak berpengaruh banyak saat 

pemeliharaan. Keuntungan sistem closed house 

diantaranya adalah ayam lebih sehat, nyaman, segar dan 

tenang, sirkulasi udara lebih baik, mendukung 

produktivitas maksimal, temperatur dapat dikontrol 

sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan, serta faktor 

lingkungan tidak berperan banyak saat pemeliharaan. 

Tipe kandang yang digunakan “PT. Cahaya 

Suprana” yakni kandang baterai. Kandang bateray adalah 

kandang dengan bentuk kotak dan  saling bersambungan 

dengan kotak berikutnya, biasanya satu kotak kandang 

baterai berisi 1 atau dua ekor ayam. Susunan kandang 
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baterai di “PT. Cahaya Suprana” dibuat berbentuk V 

dengan tiga tingkat, hal ini dilakukan supaya menghemat 

tempat, mempermudah pemberian pakan, vaksinasi, 

pengambilan telur, dan pembersihan kandang sehingga 

menghemat waktu dan tenaga kerja. Ukuran kandang 

bateray untuk satu ekor ayam yakni panjang 45cm, lebar 

20cm, tinggi 40cm. Arah kandang pada “PT. Cahaya 

Suprana” membujur dari timur ke barat dengan tujuan 

sinar matahari yang samapi didalam kandang tidak 

berlebih tidak berlebih. Kandang model baterai sangat 

cocok untuk ayam petelur, keuntungan dari kandang 

baterai yakni: lebih mudah dalam pengontrolan penyakit, 

memperkecil penularan penyakit, menghindari terjadinya 

kanibalisme, dan  memperkecil energi/ tenaga kerja. 

Kerugian dari kandang model baterai yakni biaya 

kandang lebih besar, memerlukan perhatian secara 

intensif serta ayam mudah terluka akibat kawat atau besi 

pada ayam petelur. Jarak antar kandang dengan bangunan 

lain yakni 2,5m dan jarak antar kandang dengan kandang 

yakni 1,5m.  

Pencahayaan di “PT. Cahaya Suprana” yakni 

menggunakan lampu philip 15 watt. Pencahayaan 

dilakukan pada pukul 18.30 sampai pukul 24.00 hal ini 

bertujuan untuk menghemat energi. Nyala dan mati 

lampu diatur menggunakan timer.   
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4.4 Pemberian pakan dan minum 

Pakan diberikan satu kali dalam sehari yakni 

sebayak 108 gram. Tempat pakan terbuat dari paralon 8 

inci yang dibelah menjadi setengah lingkaran, paralon  

ini terletak dibawah tempat minum hal ini bertujuan 

supaya ayam lebih banyak makan  di banding minum. 

Tempat pakan menempel pada bagian luar kandang, hal 

ini bertujuan untuk mempermudah ayam untuk makan, 

karena apabila jarak tempat pakan terlalu jauh 

menyebabkan konsumsi pakan  turun sehingga produksi 

pun terganggu. Pemberian pakan disesuaikan dengan 

kebutuhannnya tanpa mengganggu produktifitas telur, 

tidak boros serta dapat memenuhi kebutuhan ayam 

petelur. Pakan diperoleh dari pencampuran pakan yang 

berasal dari pabrik sendiri yang terdiri dari jagung 

kuning, bekatul, bungkil kedelai, meat bone meal, grit, 

garam dan soda kue. Proporsi campuran bahan pakan 

dapat dilihat pada Tabel 1.  

Harga pakan jadi di Kab. Semarang berkisar antara 

Rp. 5.500,- sampai dengan Rp. 6.000,- per kg, sedangkan 

harga per kg pakan di “PT. Cahaya Suprana” yaitu Rp. 

3.391,-. Harga pakan di “PT. Cahaya Suprana” lebih 

murah dibandingkan dengan harga pakan jadi di Kab. 

Semarang sehingga dianggap meguntungkan. Pakan 

berbentuk mess atau serbuk. Kandungan nutrisi pakan di 

“PT. Cahaya Suprana” masih belum sesuai dengan 

kebutuhan pakan ayam petelur periode layer, namun 

sudah dianggap mencukupi kebutuhan nutrisinya.  
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Kandungan nutrisi dari campuran pakan dapat dilihat 

pada Tabel 2.  

 

Tabel 1. Bahan pakan, proporsi dan harga tiap bahan 

pakan yang digunakan. 

 

Bahan ransum 

Jumlah 

(Kg) 

Persentase 

(%) 

Harga 

per kg 

(Rp.) Total(Rp) 

Jagung kuning 550 55 3.000 1.650.000 

Bekatul 73 7,3 2.500 182.500 

Bungkil 

kedelai 220 22 4.900 1.078.000 

MBM 75 7,5 6.000 450.000 

Grit 80 8 200 16.000 

Garam 1 0,1 4.000 4.000 

Soda kue 1 0,1 10.500 10.500 

  1000 100   3.391.000 

Sumber : Data primer diolah (2014) 
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Tabel 2. Kandungan dan kebutuhan nutrisi ayam petelur 

periode layer “PT. Cahaya Suprana”. 

Keterangan : 

ME 

PK 

LK 

SK 

Ca 

P 

Met 

Lis 

: Metabolis Energi 

: Protein Kasar 

: Lemak Kasar 

: Serat Kasar 

: Kalsium 

: Phospor 

: Metionin 

: Lisin    

Sumber : Data primer diolah (2014) 

 

Pemberian air minum dilakukan secara adlibitum. 

Air diberikan melalui nipple dimana air mengalir dari 

pipa paralon yang tertutup sehingga air yang diminum 

tetap bersih. Pipa nipple panjang nya sesuai panjang 

kandang. Pipa nipple terletak diatas tempat pakan dan 
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lebih tinggi dari punggung ayam. Dalam  setiap kandang 

terdapat tower air sebanyak dua buah. Tower diberi 

pelampung otomatis, dimana apabila isi tower habis 

maka air akan terisi secara otomatis. Hasil perhitungan 

FCR atau feed covertion ratio adalah perbandingan 

antara pakan yang dihabiskan dalam satu hari dibanding 

dengan jumlah telur yang dihasilkan pada hari tersebut. 

Nilai FCR rata-rata selama satu bulan di “PT. Cahaya 

Suprana” yakni  2,38.  

 

4.5 Produksi telur 

Pengambilan telur dilakukan sehari sebanyak 3 kali 

yakni pada pukul 10.00, 13.00 dan pada pukul 15.00. 

Seleksi telur dibagi menjadi 2 yakni telur utuh dan telur 

retak. Produksi telur “PT. Cahaya Suprana” selama satu 

bulan yakni 998.691 butir atau sebanyak 62418 kg 98% 

produksi telur merupakan telur utuh dan 2% merupakan 

telur retak, apabila dikonversikan ke dalam butir maka 

984.607 butir atau 61.538 kg telur utuh dan 14.083 butir  

atau 880 kg telur retak. Grafik produksi telur selama satu 

bulan dapat dilihat pada Gambar 2. di bawah ini: 
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Gambar 2. Grafik produksi telur (kg) tahun 2014 “PT. 

Cahaya Suprana” selam satu bulan. 

Sumber : Data primer diolah (2014). 

 

Hen Day Production (HDP) adalah perbandingan 

produksi telur yang diperoleh hari itu dengan jumlah 

ayam pada hari itu. Rata-rata jumlah ayam perhari adalah 

41.060 ekor dengan produksi rata-rata perhari yakni 

33.290 butir, maka nilai HDP yakni 81% yang berarti 

setiap 1000 ekor ayam hidup menghasilkan produksi 

telur sebanyak 810 butir telur. Nilai HDP diatas 80% 

dianggap menguntungkan. Nilai HDP “PT. Cahaya 

Suprana” lebih rendah disbanding penelitian Sularso 

(2013) dimana nilai HDP sebesar 84% dengan jumlah 

ayam hidup sebanyak 74.934 ekor. 

 

4.6 Pemasaran telur 

Pemasaran telur “PT. Cahaya Suprana” dilakukan 

setiap hari, telur utuh “PT. Cahaya Suprana” dikirim 

kebeberapa daerah yakni Jakarta, Bekasi, Bandung, Jati 
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Barang, Indramayu, Tegal, Semarang dan Kudus, 

kemudian dibeli oleh pengepul, sedangkan untuk telur 

retak dibeli dipeternakan langsung oleh toko roti sekitar 

Kabupaten Semarang dan Salatiga sehingga tidak 

memerlukan biaya pengiriman. Rata-rata penjualan telur 

perhari yakni 2213,63 kg/hari. Harga penjualan telur 

setiap hari sangat fluktuatif, harga tertinggi yakni Rp. 

13.400,-/kg dan harga terendah yakni Rp. 12.900,-/kg 

sehingga harga rata-rata selama 1 bulan yakni  Rp. 

13.033,-. Penjualan telur di “PT. Cahaya Suprana” lebih 

rendah dibandingkan dengan harga penjualan telur pada 

penelitian yang dilakukan Sularso (2013) penjualan telur 

tertinggi yakni Rp. 15.200,-/kg dan harga telur terendah 

yakni Rp. 12.217,-/kg. Grafik harga telur ayam pada 

tahun 2014  di “PT. Cahaya Suprana” selama satu bulan 

dapat dilihat pada Gambar 3. dibawah ini: 

 
Gambar 3. Grafik harga telur utuh dan telur retak tahun 

2014 di “PT. Cahaya Suprana” selama satu 

bulan. 

Sumber : Data primer diolah (2014) 
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4.7 Modal usaha 

Modal adalah biaya yang dipakai selama proses 

produksi berlangsung. Sumber modal pada peternakan 

ayam petelur “PT. Cahaya Suprana” berasal dari modal 

sendiri. Modal yang digunakan di PT. Cahaya Suprana” 

berupa modal tetap dan tidak tetap. Tabel penggunaan 

modal pada peternakan ayam petelur “PT. Cahaya 

Suprana” dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Total modal usaha peternakan ayam petelur “PT. 

Cahaya Suprana” 

 
Sumber : Data primer diolah (2014). 

Tabel 3. menunjukkan bahwa total modal yang 

diperlukan pada “PT. Cahaya Suprana” yakni  Rp. 

2.915.587.947,-  yang dibagi menjadi dua jenis yakni 

sebanyak 83,63% dari total modal merupakan modal 

tetap dan 16,37% merupakan modal kerja. Dalam modal 

kerja di bagi menjadi dua yakni biaya tetap dan biaya 

kerja. Ternak merupakan persentase terbesar yakni Rp. 

2.053.000.000,- atau 47,31% dari total modal usaha, 

sedangkan pakan merupakan persentase terbesar dalam 
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modal kerja yakni Rp. 595.237.750,- atau 13,01% dari 

total modal usaha. Keseluruhan modal usaha merupakan 

modal sendiri. 

Riyanto (2001) menjelaskan bahwa modal dalam 

arti luas yaitu modal dalam bentuk uang atau barang. 

Modal pada “PT. Cahaya Suprana” terdiri dari modal 

tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap adalah jenis 

modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang, 

misalnya seperti mesin pemecah jagung, mesin 

pencampur pakan dan bangunan kandang. Modal tidak 

tetap atau  adalah modal yang habis digunakan dalam 

satu kali proses produksi misalnya pakan dan obat-

obatan, semua komponen dalam modal kerja sangan 

diperlukan untuk berlangsungnya proses produksi hal ini 

sesuai dengan Munawir (2001) menyatakan modal kerja 

yang cukup sangat penting bagi suatu perusahaan karena 

dengan modal kerja yang cukup itu memungkinkan bagi 

perusahaan untuk beroprasi dengan seekonomis mungkin 

dan perusahaan tidak mengalami kesulitan atau 

menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena 

adanya krisis atau kekacauan keuangan. Akan tetapi 

adanya modal kerja yang beerlebihan menunjukan 

adanya dana yang tidak produktif, dan hal ini akan 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena adanya 

kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah disia-

siakan, sebaliknya adanya ketidak cukupan dalam modal 

kerja merupakan sebab utama kegagalan perusahaan. 
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 Modal untuk perekor ayam petelur di peternakan 

“PT. Cahaya Suprana” sebanyak Rp. 112.434,- lebih 

rendah dibandingkan penelitian analisa usaha peternakan 

ayam petelur yang dilakukan Sularso (2013) di “UD. HS. 

Indra Jaya” dimana modal yang digunakan yakni sebesar 

Rp. 130.024,- per ekor. 

 

4.8 Analisis Biaya 

4.8.1 Biaya produksi 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran 

perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi 

yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang 

produksi oleh perusahaan tersebut. Biaya produksi yang 

digunakan “PT. Cahaya Suprana” meliputi biaya tetap 

dan biaya tidak tetap. Biaya tetap yang dikeluarkan “PT. 

Cahaya Suprana” antara lain biaya penyusutan, biaya 

sewa tanah dan gaji karyawan. Biaya tidak tetap yang 

dikeluarkan “PT. Cahaya Suprana” antara lain biaya 

pembelian pakan, biaya pembelian obat-obatan dan biaya 

pembayaran listrik dan telpon. 
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Tabel 4. Laporan rugi-laba perbulan peternakan ayam 

petelur “PT. Cahaya Suprana”. 

 
Sumber : Data primer diolah (2014). 

Tabel 5. Total biaya produksi per kg telur (telur utuh) dan 

per ekor ayam selama satu bulan"PT. Cahaya 

Suprana" 

Keterangan Jumlah 

Total biaya produksi selama satu bulan (Rp) 767.823.775 

Rata-rata jumlah ayam selama satu bulan (ekor) 41.060 

Total produksi telur utuh selama satu bulan (kg)  61.602 

Biaya produksi per ekor ayam selama satu bulan (Rp)  18.700 

Biaya produksi per kg telur utuh (Rp)  12.464 

Sumber : data primer diolah (2014). 
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Tabel 5. menunjukkan bahwa biaya produksi “PT. 

Cahaya Suprana” sebanyak Rp. 767.823.775,-. Total 

biaya penyusutan ternak merupakan biaya terbesar pada 

pengunaan biaya tetap yaitu sebesar  Rp. 56.800.435,- 

per bulan atau 7,36% dari total biaya. Biaya pemasaran 

merupakan biaya yang digunakan untuk memasarkan 

produk telur normal, dimana telur tersebut dipasarkan 

atau dikirim ke Jakarta, Bekasi, Bandung, Jati Barang, 

Indramayu, Tegal, Semarang dan Kudus setiap harinya 

sehingga dalam pengiriman memerlukan biaya 

transportasi yaitu sebesar Rp. 600,-/kg telur dan biaya 

egg tray karton untuk wadah telur Rp. 300,- /kg telur, 

sehingga biaya pemasaran setiap 1 kg telurnya sebesar 

Rp. 900,-, dimana dalam 1 bulan tersebut “PT. Cahaya 

Suprana”  memasarkan telur sebanyak 61.602 kg, maka 

dalam 1 bulan total biaya pemasaran memerlukan biaya 

sebesar Rp. 55.441.541,- atau 7,18%dari total biaya 

selama 1 bulan. Tabel 3 menunjukkan bahwa biaya 

produksi per ekor ayam selama satu bulan yaitu sebesar 

Rp. 18.700,- dan biaya produksi per kg telur utuh yakni 

Rp. 12.464,-. Aporan rugi laba “PT. Cahaya Suprana” 

selama satu bulan dapat dilihat pada Tabel 4., sedangkan 

biaya produksi per kg telur utuh dan per ekor ayam 

petelur dapat dilihat pada Tabel 5. 

Biaya pakan merupakan yang terbesar yaitu Rp. 

595.237.750,- per bulan atau sebanyak 77,64% dari total 

biaya hal ini sesuai dengan pernyataan Rasyaf (2000) 

yang menyatakan pakan merupakan komponen biaya 
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terbesar dalam peternaka ayam petelur yakni sebesar 60-

70% dari total biaya. Komponen biaya pakan di “PT. 

Cahaya Suprana” lebih rendah dibanding komponen 

biaya pakan yang dilakukan Sularso (2012) yakni biaya 

pakan pada peternakan di “UD. HS Indra Jaya” sebanyak 

83,22% dari total biaya. 

Biaya produksi pada “PT. Cahaya Suprana” 

digunakan untuk menghasilkan produk (telur), apabila 

biaya produksi tidak ada maka proses produksi tidak 

dapat berlangsung, hal ini sesuai dengan Herlambang 

(2002) biaya produksi timbul karena menghasilkan 

sejumlah output diperlukan input, padahal input tidak 

tersedia secara gratis. Semakin banyak output yang 

diproduksi semakin banyak pula input yang diperlukan, 

sehingga semakin besar pula biaya produksinya, 

sedangkan Sudarmono (2003) menyatakan biaya 

produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan 

untuk menjalankan proses usaha. Jika seluruh biaya 

produksi usaha peternakan ayam petelur dapat diketahui, 

maka keadaan harga persatuan akan mudah dihitung, 

untuk menghitung keadaan persatuan produksi, haruslah 

diketahui terlebih dahulu jumlah seluruh biaya yang 

dikeluarkan dan berapa kilogram telur yang dihasilkan. 

Besarnya seluruh biaya yang dikeluarkan dibagi dengan 

banyaknya telur yang dihasilkan sehingga ditemukan 

angka atau nilai biaya persatuan produksi. Biaya 

produksi yang dikeluarkan sejumlah bibit ayam dihitung 

berdasarkan seluruh biaya atau modal yang digunakan 
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untuk membeli bibit dikurangi dengan nilai yang hilang 

(depresiasi) dari nilai bibit. Depresiasi terjadi akibat 

adanya kematian dan meningkatnya umur ayam. 

 

4.8.1.1 Penerimaan 

“PT. Cahaya Suprana” mendapatkan penerimaan 

dari penjualan telur (telur utuh dan telur retak), penjualan 

ayam afkir dan penjulan pupuk kandang. Harga tertinggi 

selama satu bulan untuk harga tertinggi yakni Rp. 

13.400,-/kg dan harga terendah yakni Rp. 12.900,-/kg 

dan utuk harga rata-ratanya selama satu bulan yaitu Rp. 

13.043,-/kg.  Tabel penerimaan “PT. Cahaya Suprana” 

selama 1 bulan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 Tabel 4. menunjukkan total penerimaan “PT. 

Cahaya Suprana” selama satu bulan yakni Rp.  

867.695.314,-. Penerimaan berasal dari penjualan telur 

utuh, telur retak, ayam afkir dan penjualan pupuk , sesuai 

dengan pernyataan Triana (2007) menyatakan bahwa 

penerimaan dari usaha ayam ras petelur diperoleh dari 

produksi telur, penjualan feces, dan ayam afkir. 

Penjualan telur utuh merupakan penerimaan tertinggi 

yakni 61.601  kg yang menghasilkan penerimaan 

sebanyak Rp. 803.762.363,- atau 93,49% dari total 

penerimaan. Penerimaan per ekor ayam petelur di “PT. 

Cahaya Suprana” sebanyak Rp. 21.132,- sedangkan 

penerimaan telur utuh sebanyak Rp. 19.758,- per kg, 

penerimaan ini lebih rendah dibading penelitian yang 

dilakukan Sularso (2013) yakni penerimaan ayam petelur 
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di “UD. HS. Indra Jaya” sebanyak Rp. 25.259,- per ekor/ 

bulan atau Rp. 14.851,- per kg telur utuh, dimana 

penjualan telur utuh merupakan penerimaan tertinggi 

yakni 93,70%. 

 

4.8.1.2 Pendapatan 

Keuntungan atau pendapatan pada usaha 

peternakan ayam petelur merupakan selisih antara 

penerimaan total dengan biaya total produksi yang 

dikeluarkan. Jika selisih tersebut bernilai positif maka 

dapat dikatakan bahwa usaha peternakan ayam petelur 

tersebut untung sedangkan jika diperoleh nilai yang 

negatif berarti usaha tersebut mengalami kerugian. Total 

penerimaan, total biaya, pendapatan sebelum pajak dan 

pendapatan setelah pajak dapat dilihat pada Tabel 4. 

 Tabel 4. dapat diketahui total pendapatan “PT. 

Cahaya Suprana” selama satu bulan yakni Rp. 

867.695.314,-, Persentase pajak tersebut berdasarkan 

pendapatan usaha pada “PT. Cahaya Suprana” yang 

memungkinkan pendapatnnya per tahun lebih dari 500 

juta, dimana pendapatan yang lebih dari 500 juta per 

tahun menurut direktorat jendral pajak dikenakan pajak 

pendapatan sebesar 30 % per tahun atau 2,5 % perbulan, 

sehingga untuk pajak pendapatan “PT. Cahaya Suprana” 

dalam satu bulan yaitu Rp. 2.496.788,- per bulan. 

Pendapatan setelah pajak peternakan ayam petelur di 

“PT. Cahaya Suprana” selama satu bulan yaitu sebesar 

Rp. 99.871.539,-, maka untuk pendapatan per kg telur 



 
 

55 

 

yaitu Rp. 1.581,- dan pendapatan untuk per ekor ayam 

selama satu bulan yaitu Rp. 2.372,-. Total pendapatan di 

“PT. Cahaya Suprana” lebih rendah di bandingkan total 

pendapatan pada penelitian yang dilakukan Sularso 

(2013) total pendapatan sebelum  pajak di “UD. HS Indra 

Jaya” sebesar Rp. 7.719,- per ekor/ bulan atau Rp. 4.534,- 

per kg telur utuh, pendapatan setelah pajak sebanyak 

30% yakni Rp. 7.526,- per ekor/ bulan atau Rp. 4.421,- 

per kg telur utuh. 

Pendapatan dihitung dengan cara total 

penerimaan dikurangi total biaya dikurangi pajak hal ini 

sesuai dengan Sukirno (2003) keuntungan adalah 

perbedaan antara hasil penjualan yang diperoleh dengan 

biaya total yang dikeluarkan. Keuntungan akan mencapai 

maksimum apabila perbedaan keduanya maksimum. 

Keuntungan maksimum akan dicapai apabila perbedaan 

antara nilai antara hasil penjualan dengan biaya total 

adalah paling maksimum. 

Standar internasional memberikan batas garis 

kemiskinan yang lebih tinggi dari standar-standar lainnya 

yaitu dengan pendapatan perkapita sebesar US $ 

275/tahun atau US $ 2 /hari,  maka untuk mengentaskan 

garis kemisikinan dengan mendapatkan pendapatan 

sebesar US $ 2 peternak harus memelihara ayam petelur 

minimal sebanyak 316 ekor ayam per kapita. UMR 

(Upah Minimum Rata-rata) Kabupaten Semarang saat ini 

yaitu Rp1.200.000,/bulan,  jika dilihat dari 

pendapatan/ekor/harinya maka agar pendapat peternak 
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dapat tetap sesuai dengan UMR Kabupaten Semarang 

saat ini, maka peternak harus memelihara ayam petelur 

sebanyak 526 ekor. 

 

4.8.2 Break Even Point (BEP) 

BEP adalah titik impas yaitu keadaan pendapatan 

dan biayanya sama atau seimbag, sehingga perusahaan 

tidak mengalami untung maupun kerugian. BEP 

digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah unit 

yang diproduksi atau seberapa banyak uang yang 

diterima untuk menghasilkan titik impas atau kembali 

modal. BEP harga telur utuh dan BEP hasil telur utuh di 

“PT. Cahaya Suprana” dapat dilihat pada Tabel 6.  

Tabel 6. BEP peternakan ayam petelur “PT. Cahaya 

Suprana” 

Keterangan Jumlah 

Biaya produksi (Rp.) 767.823.775 

Rata-rata harga jual telur utuh 13.043 

Produk telur utuh (kg) 61.602 

BEP harga telur utuh (Rp.) 12.464 

BEP produk telur utuh (kg) 58.869 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

 Tabel 6. menunjukkan bahwa total biaya produksi 

telur selama satu bulan di “PT. Cahaya Suprana” yaitu 

Rp. 767.823.775,-, dengan produksi telur utuh selama 

satu bulan 61.602 kg, harga rata-rata penjualan telur utuh 

selama satu bulan yaitu Rp. 13.043,- . BEP harga 

penjualan telur utuh yaitu Rp. 12.464,- sedangkan harga 
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rata-rata telur di “PT. Cahaya Suprana” yakni Rp. 

13.043,- per kg, harga ini di atas perhitungan BEP harga 

di “PT. Cahaya Suprana”. BEP produk untuk telur utuh 

yaitu 58.869 kg, sedangkan produksi telur di “PT. 

Cahaya Suprana” selama satu bulan yakni 61.538 kg telur 

utuh. BEP harga dan BEP produk di “PT. Cahaya 

Suprana” lebih tinggi disbanding dengan BEP hasil 

perhitungan, maka berdasarkan perhitungan BEP “PT. 

Cahaya Suprana” dianggap layak dan menguntungkan. 

Perhitungan BEP di “PT. Cahaya Suprana” dibagi 

menjadi dua yakni BEP harga dan BEP produk. BEP 

harga dihitung untuk mengetahui harga minimal untuk 

penjualan produk supaya perusahaan tidak mengalami 

kerugian, sedangkan BEP produk dihitung untuk 

mengetahui  jumlah produk yang dihasilkan supaya 

perusahaan tidak mengalami rugi ataupun laba. BEP 

harga dihitung dengan cara membagi antara biaya 

produksi dan hasil produksi sedangkan BEP produk 

dihasilkan dari pembagian antara biaya produksi dibagi 

harga output, hal ini sesuai dengan pendapat Munawir 

(2002) menyatakan break even  dapat diartikan suatu 

keadaan dimana dalam oprasi perusahaan, perusahaan 

tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi 

(penghasilan = total biaya). Nilai BEP “PT. Cahaya 

Suprana” lebih rendah dibanding dengan nilai BEP pada 

penelitian yang dilakukan Sularso (2013) yakni di “UD. 

HS Indra Jaya” yakni sebanyak 93.059 kg/ bulan dan 

BEP harga sebesar Rp. 10.482,-. 
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4.8.3 Margin Of Safety (MOS) 

MOS digunakan untuk mengetahui batas 

maksimum penurunan penjualan pada perusahaan supaya 

perusahaan tidak mengalami kerugian. Semakin tinggi 

nilai MOS maka semakin baik untuk perusahaan karena 

semakin jauh dengan resiko kerugian, dan semakin lebar 

jarak MOS maka semakin tinggi laba yang diterima oleh 

perusahaan. Nilai MOS penjualan telur utuh selama satu 

bulan  di “PT. Cahaya Suprana” dapat dilihat pada Tabel 

9. 

Tabel 7. Nilai MOS peternakan ayam petelur “PT. 

Cahaya Suprana” 

Uraian Jumlah 

Penerimaan yang direncanakan 803.762.363 

Penerimaan break even 767.823.775 

MOS (Rp.) 35.938.588 

MOS (%) 4,47% 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

Tabel 9. menunjukkan bahwa tingkat penjualan 

telur utuh yang harus dicapai oleh “PT. Cahaya Suprana” 

tidak boleh turun lebih dari 4,47% atau Rp. 35.938.588,-  

dari penjulan yang direncanakan agar “PT. Cahaya 

Suprana” tidak menderita rugi tapi juga tidak 

memperoleh laba, sesuai dengan Riyanto (2001) 

menjelaskan bahwa dalam analisis Break Even Point 

perlu dipahami konsep Margin Of Safety atau MOS, 

dimana MOS adalah angka yang menunjukkan jarak 

antara penjualan yang direncanakan dan penjualan saat  
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Break Even Point. MOS juga menggambarkan batas 

jarak kerugian pada perusahaan apabila penjualan 

berkurang melampaui batas. MOS memberikan informasi 

sampai seberapa jauh jumlah volume penjualan yang 

direncanakan boleh turun agar perusahaan tidak 

menderita rugi, dengan kata lain MOS memberikan 

petunjuk jumlah maksimal penurunan volume penjualan 

yang direncanakan yang tidak menimbulkan kerugian. 

Nilai MOS semakin kecil, maka perusahaan semakin 

cepat menderita kerugian yang artinya penurunan jumlah 

nyata. Nilai MOS “PT. Cahaya Suprana” lebih rendah 

dari perhitungan yang dilakukan Sularso (2013) yakni 

25,9%. 

 

4.8.4 Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

Revenue cost ratio atau R/C ratio digunakan untuk 

mengetahui efisiensi usaha tersebut dapat digunakan 

analisis R/C ratio. R/C ratio merupakan perbandingan 

antara penerimaan dan biaya. Suatu usaha dapat 

dinyatakan layak atau masih dalam tingkat efisiensi 

apabila nilai R/C ratio lebih dari satu yang artinya nilai 

penerimaan sama lebih besar dari total biaya, maka 

semakin besar nilai R/C ratio maka semakin besar pula 

tingkat efisiensi suatu perusahaan. Nilai R/C pada 

peternakan ayam petelur “PT. Cahaya Suprana” dapat 

dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 8. Nilai R/C ratio usaha peternakan ayam petelur 

“PT. Cahaya Suprana” 

Keterangan Jumlah 

Penerimaan (R) 867.695.314 

Total biaya (C) 767.823.775 

Nilai R/C ratio 1,13 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

Tabel 8. menunjukkan bahwa nilai R/C ratio di 

“PT. Cahaya Suprana” 1,13. Soekartawi (2002), 

menyatakan bahwa untuk nilai R/C ratio lebih dari 1 

maka usaha tersebut dinyatakan menguntungkan atau 

layak untuk dikembangkan. Nilai R/C ratio sebesar 1,13 

maka dapat diartikan bahwa setiap penggunaan biaya 

produksi “PT. Cahaya Suprana” sebesar Rp. 1.000.000,- 

akan memperoleh penerimaan sebesar Rp.1.130.000,-.  

Nilai R/C ratio di “PT. Cahaya Suprana” lebih rendah 

dari hasil penelitian Sularso (2013) nilai dari R/C ratio 

dari usaha peternakan ayam petelur yaitu 1,44, artinya 

setiap penggunaan biaya produksi sebanyak Rp. Rp. 

1.000.000,- akan memperoleh penerimaan sebesar Rp. 

1.440.000,-. 

 

4.8.5 Rentabilitas 

Rentabilitas adalah kemepuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan semua modal di 

dalamnya. Rentabilitas rendah disebabkan pendapatan 

yang rendah, jadi apabila pendapatan tinggi rentabilitas 

akan tinggi pula. Hasil perhitungan menunjukkan 
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rentabilitas usaha pada “PT. Cahaya Suprana” yakni 

40,07% per tahun. Rentabilitas dihitung dengan cara 

pendapatan dikurangi bunga dikuragi pajak kemudian 

dibagi modal sendiri sesuai pendapat Nikma (2004) 

menyatakan bahwa rentabilitas perbandingan antara laba 

yang diperoleh dalam oprasi perusahaan dengan 

modalnya yang dinyatakan dalam persentase. Nilai 

rentabilitas “PT. Cahaya Suprana”  yakni 40,07%, maka 

termasuk dalam kategori rendah karena dalam kisaran 

26-50%. 

Tabel 9. Nilai rentabilitas”PT. Cahaya Suprana” 

Keterangan Jumlah 

Keuntungan bersih pertahun (Rp.) 

Modal pertahun (Rp.) 

Rentabilitas (%) 

1.168.497.012 

2.915.587.947 

40,07 

Sumber: Data primer yang diolah (2014) 

Rentabilitas usaha pada “PT. Cahaya Suprana”  

dihitung dengan cara laba dikurangi bunga dikurangi 

pajak dibagi modal sendiri. Munawir (2001) menyatakan 

rentabilitas atau profitabilitas adalah menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur 

dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan 

menggunakan aktivanya secara produktif, dengan 

demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui 

dengan membandingkan antara laba yang diperoleh 

dalam satu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah 

modal perusahaan tersebut. Modal perusahaan pada 
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dasarnya dapat berasal dari pemilik perusahaan (modal 

sendiri) dan dari para kreditur (modal asing). Sehubung 

dengan adanya dua sumber modal tersebut, maka 

rentabilitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan 2 

cara; yaitu perbandingan antara laba usaha dengan 

seluruh modal yang digunakan (modal sendiri dan modal 

asing) yang disebut dengan rentabilitas ekonomi dan 

perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik 

perusahaan dengan total modal sendiri yang dimasukkan 

oleh pemilik perusahaan tersebut, yang disebut 

rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha. Nilai 

perhitungan rentabilitas pada “PT. Cahaya Suprana” 

lebih rendah dari perhitungan nilai rentabilitas yang 

dilakukan Sularso (2013) yakni nilai rentabilitas usaha 

sebesar 69,39%. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa usaha 

peternakan ayam petelur “PT. Cahaya Suprana” 

merupakan usaha yang menguntungkan untuk dijalankan 

berdasarkan kriteria berikut: 

1. a) Total biaya produksi selama satu bulan yaitu 

Rp. 767.823.775,-  per bulan setara dengan 

biaya produksi per ekor ayam selama satu 

bulan Rp. 18.700,- dan biaya produksi per kg 

telur utuh yakni Rp. 12.464,-. 

b) Total penerimaan sebesar Rp. 867.695.314,-  

atau setara dengan Rp. 14.086,- per kg telur 

atau Rp. 21.132,- per ekor per bulan. 

c) Pendapatan sebelum pajak yakni Rp. 

99.871.539,- per bulan, pendapatan setelah 

pajak Rp. 97.374.751,- setara dengan Rp. 

1.581,- per kg telur dan Rp. 2.372,- per ekor 

per bulan. 

2. a) Nilai BEP peternakan ayam petelur selama 

satu bulan untuk BEP harga telur utuh yakni 

Rp. 12.464,- dan untuk BEP hasil telur utuh 

yakni sebanyak 58.869 kg. 
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b) Nilai margin of safety penjualan telur utuh 

yakni 3,96% 

c) Nilai R/C peternakan ayam petelur yakni 1,13, 

nilai R/C lebih dari 1 berarti usaha layak 

dilanjutkan. 

d) Nilai rentabilitas usaha pada “PT. Cahaya 

Suprana” yakni  40,07% per tahun. 

 

5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini 

adalah  menurunkan jumlah pakan menjadi sesuai standar 

rata-rata jumlah pakan per ekor per hari ayam yakni 106-

114 gram, mengingat biaya pakan sebesar 77,64% dari 

total biaya.  
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Lampiran 1. Struktur organisasi “PT. Cahaya 

Suprana” 
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Lampiran 2. Konsumsi pakan ayam petelur “PT. 

Cahaya Suprana” 

 

 
Sumber : Data primer diolah (2014) 
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Lampiran 3. Tabel harga pakan selama 1 bulan di 

“PT. Cahaya Suprana”. 

 

 
Sumber : Data primer diolah (2014) 
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Lampiran 4. Produksi telur “PT. Cahaya Suprana” 

selama satu bulan. 

 

 
Sumber : Data primer diolah (2014) 
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Lampiran 5. Perhitungan rata-rata HDP “PT. 

Cahaya Suprana” 

 

 Rata-rata produksi telur selama satu bulan : 

33.290 butir 

 Rata-rata jumlah ayam petelur selama satu bulan : 

41.061 ekor 

Hen day =   Jumlah telur 

    Jumlah ayam 

Hen day =  33.290 butir 

    41.061 ekor 

   = 81% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 100% 

x 100% 
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Lampiran 6. Perhitungan FCR selama satu bulan di 

“PT. Cahaya Suprana” 

 

 
Sumber : Data primer diolah (2014) 
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Lampiran 7. Daftar gaji tenaga kerja selama satu 

bulan di “PT. Cahaya Suprana” 

 

 
Sumber : Data primer diolah (2014) 
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Lampiran 9. Penjualan telur utuh selama satu bulan 

di “PT. Cahaya Suprana” 

 

 
Sumber : Data primer diolah (2014) 
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Lampiran  9. Penjualan telur retak selama satu bulan 

di “PT. Cahaya Suprana” 

 

 
Sumber : Data primer diolah (2014) 
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Lampiran 10. Penjualan ayam afkir dan kotoran 

ayam selama satu bulan di “PT. 

Cahaya    Suprana” 

 

Ayam afkir: 

 Ayam diafkir pada umur 95 minggu (masa pakai 

pullet sampai afkir 18,4 bulan) bobot badan rata-

rata 2 kg. 

 Harga per kg ayam petelur Rp. 12.000,- 

 Jumlah ayam afkir 41.061 ekor 

 Total penjualan ayam afkir per 18,4 bulan 

 = 41.061 ekor x 2 kg x Rp. 12.000,- 

=  Rp 1.037.520.000,- 

 Total penerimaan ayam afkir per bulan   

=  Rp 1.037.520.000,- / 12 bulan 

=  Rp 56.386.957,- 

 

Kotoran ayam  

 Di “PT. Cahaya Suprana” setiap 200 ekor ayam 

menghasilkan kotoran sebanyak 94 kg kotoran 

atau 2,35 sak dengan berat 40 kg per sak. 

 Jumlah ayam di “PT. Cahaya Suprana” sebanyak 

41.060 ekor sehingga dalam satu bulan 

menghasilkan kotoran sebanyak 19.298 kg atau 

482,455 sak. 

 Harga per sak kotoran ayam adalah Rp. 6.000,- , 

jadi penerimaan kotoran ayam di “PT. Cahaya 
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Suprana” selama satu bulan yakni 482,455 x Rp. 

6.000,- = Rp. 2.894.730,- 
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Lampiran 11. Laporan rugi-laba  “PT. Cahaya 

Suprana” selama satu bulan. 
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Lampiran 12. Perhitungan R/C rasio selama satu 

bulan di “PT. Cahaya Suprana” 

 

 Total penerimaan (R) ayam petelur selama satu 

bulan =  Rp 802.343.800,- 

 Total biaya produksi (C) ayam petelur selama 

satu bulan =  Rp 774.437.135,- 

 R/C rasio =  Total penerimaan (R) 

Total biaya produksi (C) 

     = Rp 802.343.800,- 

Rp 774.437.135,- 

     = 1,13 
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Lampiran 13. Perhitungan BEP harga dan BEP hasil 

selama satu bulan di “PT. Cahaya 

Suprana” 

 

 Total biaya produksi (C) ayam petelur selama 

satu bulan =  Rp 774.437.135,- 

 Total produksi telur utuh selama satu bulan = 

61.538 kg 

 Harga rata-rata per kg telur selama satu bulan = 

Rp 13.033,- 

 BEP (harga) = Biaya produksi 

Hasil produksi 

   = Rp 774.437.135,- 

    61.538 kg 

   = Rp. 12.585,- 

 BEP (produk) =  Biaya produksi 

Harga output 

   = Rp 774.437.135,- 

    Rp 13.033,- 

   = 59.420 kg 

 

 

 

 

 

 



 
 

84 
 

Lampiran 14. Perhitungan MOS selama satu bulan di 

“PT. Cahaya Suprana” 

 

 Penerimaan yang direncanakan = Rp. 

803.762.363,- 

 Penerimaan break even = Rp. 767.823.775,- 

 MOS (Rp)  

= Penerimaan yang direncanaka- Penerimaan 

break even 

= Rp. 803.762.363,- - Rp. 767.823.775,- 

= Rp. 35.938.588,- 
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Lampiran 15. Perhitungan rentabilitas selama satu 

bulan di “PT. Cahaya Suprana” 

 

 Total modal =  Rp. 4.616.636.349,- 

 Keuntungan bersih pertahun  

= Rp. 1.168.497.012,- 

 Rentabilitas usaha    

=  Keuntungan bersih pertahun 

Modal pertahun  

 = Rp. 1.168.497.012,- 

  Rp. 2.915.587.947,-   

   

 =  40,07% per tahun 

 
 

x 
10
0% 

x100% 

x100% 


