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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha peternakan ayam pedaging adalah salah satu andalan dalam subsector 

peternakan di Indonesia. Usaha peternakan ayam pedaging menurut SK Menteri 

Pertanian No 472/Kpts/TN.330/6/1996, peternakan ayam ras pedaging atau ayam 

pedaging dengan jumlah ternak yang dipelihara tidak melebihi 15.000 ekor per 

periode adalah usaha budidaya ayam ras yang dilakukan oleh perorangan secara 

individual atau kelompok usaha bersama (koperasi),sedangkan jumlah minimum 

yang harus dimiliki perusahaan peternakan adalah 65.000 ekor per periode 

produksi (Murtidjo. 2006). 

Peternakan ayam  mempunyai prospek yang sangat baik untuk 

dikembangkan, baik dalam skala peternakan besar maupun skala peternakan 

kecil (peternakan rakyat). Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kinerja 

perunggasan dengan cara memperbaiki iklim investasi, peningkatan 

pembangunan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya yang terlatih. Hal 

inilah yang dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat dan investor untuk 

berkecimpung di usaha ternak ayam pedaging. 

Peternakan ayam memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan 

peternakan penghasil daging lainnya. Keunggulan itu diantaranya adalah siklus 

produksi yang singkat yaitu dalam waktu 4- 6 minggu ayam  sudah dapat dipanen 

dengan bobot badan 1,5-1,56 kg/ekor dan tidak memerlukan lahan yang luas, 

sehingga lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien. Siklus produksi 

yang pendek inilah yang menjadi daya tarik bagi peternak karena perputaran 

modalnya relatif lebih cepat. Modal yang telah dikeluarkan akan cepat kembali, 

sehingga keuntungan akan cepat didapatkan. Kondisi tersebut berpengaruh 

terhadap minat para peternak untuk terus memproduksi ayam. Jumlah produksi 

ayam  terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah konsumsi terhadap 

daging ayam . Pengembangan usaha ternak ayam  akan berhasil apabila peternak 

mampu mengelola usaha ternaknya dengan baik. Pengelolaan usaha ternak ayam  
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harus ditunjang dengan kemampuan manajemen yang baik, mulai dari 

manajemen produksi, keuangan, sumberdaya manusia, sampai kepada 

manajemen pemasaran. Peternak sebagai pengambil keputusan bisnis harus 

memiliki kompetensi yang baik dalam mengelola seluruh fungsi perusahaan. Hal 

tersebut akan berpengaruh terhadap keberhasilan usahanya.  

Usaha peternakan ayam  tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi. 

Kendala tersebut merupakan hambatan yang cukup kompleks dalam 

mengusahakan peternakan ayam . Kendala yang dimaksud adalah tingginya 

tingkat resiko yang dihadapi dalam usaha ternak ayam  seperti resiko fluktuasi 

harga, baik harga-harga input seperti Day Old Chicken (DOC), pakan dan obat-

obatan maupun fluktuasi harga jual output berupa ayam hidup dan daging. 

Resiko lain yang dihadapi dalam usaha ternak ayam  adalah resiko produksi yang 

disebabkan oleh cuaca dan iklim serta penyakit dan resiko sosial. Hal itulah yang 

sering menjadi kendala utama dalam bisnis ayam. Beberapa hal yang 

mempengaruhi permintaan daging ayam  antara lain budaya masyarakat 

Indonesia yang menganggap daging masih merupakan menu spesial. Adanya 

momen lebaran, natal, tahun baru biasanya akan terjadi kenaikan permintaan 

daging. Dari latar belakang diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian 

ini adalah Bagaimana kelayakan usaha peternakan ayam  di Peternakan di PT 

“jaguar sejahtera” di Desa Sawojajar Kabupaten Malang dilihat dari sisi finasial. 

 

1,2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Berapa struktur biaya produksi, struktur penerimaan dan struktur 

pendapatan dari usaha peternakan ayampedaging di "PT. Jaguar 

Sejahtera"?  

2. Berapa tingkat BEP, MOS, nilai R/C dan Rentabilitas pada peternakan 

ayam pedaging di "PT. Jaguar Sejahtera"?  

 



 

3 
 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui struktur biaya produksi, struktur penerimaan dan struktur 

pendapatan dari usaha peternakan ayam pedaging di " PT. Jaguar 

Sejahtera ".  

2. Mengetahui tingkat BEP, nilai R/C ratio dan Rentabilitas pada peternakan 

ayam pedaging di " PT. Jaguar Sejahtera ".  

 

1.4 kegunaan  

Selain berguna untuk menambah pengetahuan bagi peneliti diharapkan 

penelitian ini mampunya berguna sebagai : 

a. Bahan informasi dan pertimbangan bagi peternak ayam pedaging di 

Kabupaten Malang. 

b. Bahan informasi bagi masyarakat umum. 

c. Bahan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis 

untuk waktu yang akan datang. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Penentuan usaha peternakan ayam pedaging dikatakan baik dalam proses 

ekonomi apabila perincian biaya ekonomi sangat terperinci, mengacu pada pola 

kemitraan peternakan ayam  skala besar, merupakan usaha pemelihaan hewan yang 

harus betul diperhatikan dari pakan, kandang dan kesehatan. Ternak ini juga bisa 

mati, karena strees ataupun terkena penyakit, sehingga diperlukan kesiapan mental 

tentang resiko usaha ini dan tidak hanya memikirkan keuntungan. Modal adalah 

sejumlah uang atau barang yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan pemeliharaan 

ternak diharapkan dapat menghasilkan ternak sesuai dengan keinginan sehingga dapat 

memberikan keuntungan. modal yang harus dalam usaha ini tidak hanya uang dan 

barang saja tetapi juga pengetahuan tentang pemeliharaanternak dan pemasaran. 

Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dengan memanfaatkan ilmu dan 
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seni agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen 

dalam usaha penggemukan ayam  terbagi menjadi 2 yaitu: manajemen pemeliharaan 

dan keuangan. Manajemen pemeliharaan meliputi : pemilihan DOC, pakan dan 

minum, kandang, kesehatan, pemsaran, sedangkan untuk manajemen keuangan 

berupa : kas, laporan penjualan, rugi laba dan aktiva pasiva. Oleh karena itu usaha 

peternakan ayam pedaging harusnya dilakukan pembenahan pembenahan secara 

konstruktif, sehingga perlu dilakukan analisa ekonomi usaha peternakan dengan 

lokasi PT JAGUAR SEJAHTERA dengan maksud dan tujuan sebagai sumber 

referensi bagi peternak rakyat untuk mengembangkan usaha peternakan ayam 

pedaging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Pemikiran 
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