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RINGKASAN 

 
Daging ayam masih menjadi pilihan utama bagi konsumen di 

Indonesia. Tingkat konsumsi daging ayam per kapita meningkat 
dari tahun ke tahun.  Seiring  peningkatan jumlah penduduk 
Indonesia yang beragama Islam maka  kebutuhan pangan halal 
semakin meningkat. Diantara usaha  penyedia daging ayam 
halal adalah RPA Amanah Surabaya, RPA H. Busri Surabaya 
dan RPA Mualim Broiler Batu. Aspek penting produksi ayam 
halal adalah metode penyembelihan dan alat yang digunakan, 
baik di skala kecil maupun sedang. Karena itu, dibutuhkan 
analisis pemilihan alat penyembelih sesuai kapasitas produksi 
pada RPA untuk menghasilkan efisiensi produksi yang tinggi 
bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
kelayakan pilihan investasi alat penyembelih bagi tempat 
pemotongan ayam skala kecil dan Rumah Potong Ayam (RPA) 
skala sedang untuk mendukung persyaratan sertifikasi halal. 

RPA skala kecil memiliki Halal Control Point (HCP) pada 

tahap penyembelihan dan pengumpulan pada tong. Total biaya 
investasi RPA skala kecil yaitu Rp 11.260.000 dan biaya 
kebutuhan modal kerja per tahun yakni Rp Rp 1.230.227.300. 
Berdasar perhitungan HPP sebesar Rp 22.782/ekor dan harga 
jual 1 ekor ayam yaitu Rp 29.617. Pada sisi lain, RPA skala 
sedang memiliki HCP pada tahap penggantungan, stunning, 

dan penyembelihan. Total biaya investasi yakni Rp 922.030.000 
dan biaya produksi per tahun sebesar Rp 16.198.388.254. HPP 
RPA skala sedang sebesar Rp 22.498/ekor dan harga jualnya 
sebesar Rp 29.247/ekor. RPA skala sedang dapat 
menggunakan shackle conveyor untuk mengurangi biaya 
pengeluaran akibat gaji karyawan sehingga HPP sebesar Rp 
22.029/ekor dan harga jualnya sebesar Rp 28.638/ekor. Pada 
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RPA skala sedang telah memenuhi syarat penyembelihan halal, 
namun RPA skala kecil masih terdapat HCP yang rawan tidak 
terpenuhi yakni di tahap pengumpulan ayam pada tong. Hal ini 
dapat diatasi dengan alat gantungan (shackle) sederhana. 

Penggunaan alat ini mengakibatkan HPP RPA skala kecil 
menjadi Rp 22.016/ekor dan harga jualnya Rp 28.621/ekor.  
 
Kata Kunci: Alat Penyembelih, Kapasitas Produksi, RPA, 

Sertifikasi Halal 
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SUMMARY 
 

Chicken meat is still the main choice for consumers in 
Indonesia. The level of consumption of chicken per capita 
increases from year to year. Along the increasing number of 
Indonesian population who are Islamic then the need for halal 
food is increasing. Among the halal chicken meat exertion is 
poultry slaughter house of Amanah Surabaya, poultry slaughter 
house H. Busri Surabaya and poultry slaughter house of Mualim 
Broiler Batu. An important aspect of halal chicken production is 
the method of slaughter and tools used on both small and 
medium scale. Therefore, an analysis of the selection of 
slaughtering tools according to the production capacity of 
slaughter house is required to produce high production 
efficiency for business actors. The objective of this research is to 
analyze the feasibility of investment choice of slaughtering tool 
for small and medium scale poultry slaughter house to support 
halal certification requirement. 

A small scale poultry slaughter house has a Halal Control 
Point (HCP) at the stage of slaughter and collection on vats. The 
total cost of small-scale poultry slaughter haouse investment is 
Rp 11,260,000 and the cost of working capital needs every year 
is Rp 1,230,227,300. Based on the calculation of cost of good 
manufactured of Rp 22,782/chicken and the selling price of 1 
chicken is Rp 29.617. On the other hand, medium-sized poultry 
slaughter haouse has HCP at hanging, stunning, and 
slaughtering stages. Total investment cost is Rp 922.030.000 
and production cost per year is Rp 16,198,388,254. Cost of 
good manufactured poultry slaughter haouse medium scale of 
Rp 22,498/chicken and the selling price of Rp 29,247/chicken. 
Poultry slaughter haouse medium scale can use shackle 
conveyor to reduce expenses incurred due to salary of 



 

x 
 

employees so that the Cost of good manufactured of Rp 
22.029/chicken and the selling price of Rp 28.638/chicken. In a 
medium-scale poultry slaughter haouse that has qualified halal 
slaughter, but small-scale poultry slaughter haouse still has a 
HCP that is not prone to be met in the stage of collecting 
chickens in vats. This can be overcome with a simple shackle. 
The use of this tool resulted in a small-scale cost of good 
manufactured poultry slaughter haouse of Rp 22.016/chicken 
and the selling price of Rp 28,621/chicken. 
 
Keywords: Slaughtering Tools, Production Capacity, Poultry 

Slaughter House, Halal Certified 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Daging ayam masih menjadi pilihan bagi masyarakat. 
Menurut BPS 2016 bahwa tingkat konsumsi daging ayam per 
kapita setiap minggunya selalu meningkat dari tahun 2012 
sampai 2015 mencapai 0,103 kg/ kapita. Seiring dengan 
peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam 
sebesar 207.176.162 jiwa (BPS, 2010) maka kebutuhan bahan 
pangan halal juga terus meningkat. Menurut World Halal Day 

(2016), saat ini pasar halal dunia mencapai nilai USD 2 triliun 
setiap tahun mencakup beberapa segmen, salah satunya 
makanan produk halal dapat dilihat dari label dan sertifikasi 
yang dimiliki dari lembaga sertifikasi yang berwenang. Menurut 
Spiegel et al (2012), sertifikasi dan pelabelan halal dibutuhkan 
untuk menunjukkan pada konsumen dan pembeli bahwa suatu 
produk diproduksi secara halal. Besarnya pasar halal belum 
dimanfaatkan maksimal oleh pelaku usaha, yang dibuktikan 
sebanyak 54 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia 
baru sekitar 3000 yang telah tersertifikasi halal. Mayoritas 
masalahnya terletak pada konsumen maupun produsen belum 
cukup loyal terhadap produk halal (Yulianto, 2017). 

Peningkatan konsumsi daging ayam per kapita memberikan 
peluang yang cukup besar bagi pengusaha Rumah Potong 
Ayam (RPA), terutama yang mengedepankan aspek kehalalan. 
Dalam upaya mendapatkan untung bagi pengusaha perlu 
perhitungan finansial secara tepat berdasar pada aspek tekno 
ekonomi. Pentingnya melakukan analisis tekno ekonomi yaitu 
untuk mengetahui kelayakan usaha (Nur et al, 2016). Selain itu 
menurut Nurcahyo (2011), tujuan dilakukan studi kelayakan 
usaha adalah menghindari keterlanjuran modal yang terlalu 
besar untuk suatu kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan.  

Usaha RPA memiliki kapasitas produksi mulai skala kecil 
hingga skala besar. Menurut Wong et al (2017), kapasitas 

usaha ternak unggas terdapat 4 kategori, salah satunya 
produksi skala kecil intensif yakni sebanyak >200 ekor/hari dan 
menurut Abubakar (2003), rumah potong ayam skala besar 
dengan pemotongan ternak 400-3000 ekor/hari. Usaha 
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pemotongan ayam dapat berlangsung secara sederhana dan 
tidak banyak membutuhkan mesin maupun peralatan sehingga 
biaya dapat ditekan. Alat penyembelih yang dapat digunakan 
juga beragam tergantung pada kapasitas dan harga. Saat ini 
mesin dan alat penyembelih ayam yang lazim digunakan yaitu 
berupa cone, shackle dan shackle conveyor. Ketiga jenis alat 

tersebut pada dasarnya memiliki prinsip kerja yang sama yakni 
menggantungkan ayam yang akan disembelih agar darah keluar 
sempurna. Perbedaan ketiga alat pemotong tersebut terdapat 
pada kapasitas, proses dan harga alat tersebut. 

 Upaya membangun RPA halal memiliki  HCP (Halal Control 
Point) pada alat yang digunakan dan proses penyembelih saat 
leher dipotong dan setelah leher dipotong sebelum dimasukan 
ke air mendidih (Shahdan et al. 2016). Penggunaan alat dan 

proses yang tepat sangat diperlukan untuk mendapat produk 
ayam yang halalan thoyiban. Pemilihan alat penyembelih 

dengan kapasitas yang tepat akan menghasilkan efisiensi 
produksi lebih tinggi bagi pelaku usaha. Hal tersebut akan 
berimbas pada keuntungan yang didapat. Penelitian ini penting 
untuk menunjang pemilihan alat penyembelih ayam yang tepat 
dengan kapasitas tertentu berdasar aspek teknis dan finansial 
serta sesuai dengan syariat Islam. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana kelayakan 
teknis dan finansial pilihan investasi alat penyembelih ayam 
pada tempat pemotongan ayam skala kecil dan Rumah Potong 
Ayam (RPA) skala sedang untuk mendukung persyaratan 
sertifikasi halal 
 
1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kelayakan 
pilihan investasi alat penyembelih bagi tempat pemotongan 
ayam skala kecil dan Rumah Potong Ayam (RPA) skala sedang 
untuk mendukung persyaratan sertifikasi halal 

 
1.4 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 
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1. Bagi pelaku usaha RPA, dapat memberikan informasi 
dan masukan mengenai kelayakan RPA halal yang akan 
didirikan dari segi teknis dan finansial 

2. Bagi institusi, memperluas pengetahuan mengenai 
analisis kelayakan RPA halal yang akan didirikan dari 
segi teknis dan finansial 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pangan Halal 

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak 
mengakibatkan mendapatkan siksa (dosa). Haram adalah 
sesuatu yang oleh Allah SWT dilarang dilakukan dengan 
larangan tegas di mana orang yang melanggarnya diancam 
siksa oleh Allah di akhirat (Amin, 2011). Pangan halal adalah 
pangan yang jika dikonsumsi tidak mengakibatkan mendapat 
siksa (dosa), dan pangan haram adalah pangan yang jika 
dikonsumsi akan berakibat mendapat dosa dan siksa azab dari 
Allah Swt (Wijatno, 2009). 

Penentuan hukum halal atau haram makanan telah 
diatur dalam aturan islam, termasuk hukum pangan hewani. 
Persyaratan daging hewan halal diantaranya bukan berasal dari 
hewan yang diharamkan seperti babi, binatang buas, bercakar 
dan menjijikan. Beberapa persyaratan lain adalah bukan 
binatang yang mati karena dicekik, dipukul, jatuh, ditanduk atau 
dimakan binatang buas (Fatah, 2010). Menurut Tieman (2013) 
semakin kompleks teknologi pengolahan, semakin banyak faktor 
yang mempengaruhi kehalalan produk pangan, diantaranya 
bahan, proses pengolahan, sarana, dan pengangkutan. Salah 
satu Halal Control Point produk pangan adalah bahan yang 
ditambahkan ketika pengolahan. Menurut Fatah (2012) Halal 
Control Point pangan hewani terdapat pada mekanisme 
penyembelihan. 

 
2.2 Ayam Pedaging (Broiler) 

 Jenis ayam yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah 
ayam pedaging jenis broiler. Ayam pedaging (broiler) adalah 

ayam ras yang mampu tumbuh cepat (menghasilkan daging 
dalam waktu relatif singkat). Ayam broiler yang baik memiliki 
karakteristik warna bulu putih, kondisi karkas bagus (tidak ada 
bercak/memar) dan memiliki ukuran yang seragam. Ayam 
broiler sering dibudidayakan karena masa panen pendek dan 
relatif mudah pemeliharaannya (Gunawan, 2010). Menurut 
Umam dkk (2015), broiler adalah jenis ternak unggas yang 

memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat, karena dapat 
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dipanen pada umur 5 minggu. Keunggulan broiler didukung oleh 

sifat genetik dan keadaan lingkungan yang meliputi makanan, 
temperatur lingkungan, dan pemeliharaan. 
 Menurut Gunawan (2010) daging ayam meliputi karkas 
ayam, yaitu bagian dari ayam setelah pencabutan bulu dan 
pengeluaran jeroan. Karkas terdiri dari komponen tulang, kulit, 
daging merah, daging putih, lemak dan jaringan ikat. Daging 
ayam merupakan bahan pangan hewani yang bernilai gizi tinggi 
karena mengandung protein, lemak, mineral serta zat lainnya 
yang dibutuhkan tubuh. Komposisi nutrisi daging ayam yang 
baik dapat dilihat pada Tabel 2.1 
 
Tabel 2.1  Komposisi Nutrisi Daging Ayam 

Nutrisi Jumlah (%) 

Air 75 
Protein 21 
Lemak 3 

Karbohidrat <1 
Mineral 1 

Sumber: Gunawan (2010) 

 
Daging ayam yang berkualitas terlihat dar kesegaran 

warna dan tampilan, tidak berbau serta dalam keadaan baik 
(Fatah, 2010). Syarat mutu fisik daging ayam dapat dilihat pada 
Tabel 2.2 

 
Tabel 2.2 Syarat Mutu Daging Ayam 

Faktor 
Mutu 

Tingkat Mutu 

Mutu I Mutu II Mutu III 

Konformasi Sempurna Ada sedikit 
kelainan pada 
tulang 
dada/paha 

Ada kelainan 
pada tulang 
dada dan 
paha 

Perdagingan Tebal Sedang Tipis 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2009) 
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Tabel 2.2 Syarat Mutu Daging Ayam (Lanjutan) 

Faktor Mutu Tingkat Mutu 

Mutu I Mutu II Mutu III 

Perlemakan Banyak banyak Sedikit 
Keutuhan Utuh Tulang utuh, 

kulit sobek 
sedikit tetap, 
tidak pada 
bagian dada 

Tulang ada 
yang pata, 
ujung sayap 
terlepas pada 
kulit yang 
sobek pada 
bagian dada 

Perubahan 
warna 

Bebas dan 
memar dan 
atau “freeze 
burn” 

Ada memar 
sedikit tapi 
tidak pada 
bagian dada 
dan tidak 
“freeze burn” 

Ada memar 
sedikit tetapi 
tidak ada 
“freeze burn” 

Kebersihan Bebas dari bulu 
tunas (pin 
feather) 

Ada bulu tunas 
sedikit yang 
menyebar, 
tetapi tidak ada 
pada bagian 
dada 

Ada bulu tunas 

 
2.3 Tempat Pemotongan Ayam  

Tempat pemotongan ayam adalah perusahaan 
perorangan maupun kolektif yang bergerak di bidang jasa 
penyembelihan ayam. Jenis tempat pemotongan ayam ada 
yang beroperasi secara tradisional yang hanya memanfaatkan 
peralatan dan proses seadanya, disebut tempat pemotongan 
ayam (skala kecil). Pemotongan ayam tradisional relatif kurang 
memperhatikan persyaratan teknis higienis dan sanitasi, tidak 
memiliki pembagian daerah kerja sehingga proses pengolahan 
dilakukan dalam suatu ruangan yang menyatu, pemotongan ini 
biasanya terletak di pasar-pasar tradisional (Estuti et al, 2006).  

Tempat pemotongan ayam yang mampu menyediakan 
daging ayam sesuai persyaratan higiene dan sanitasi disebut 
rumah potong ayam (RPA). RPA merupakan kompleks 
bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang 
memenuhi persyaratan teknis higiene dan sanitasi yang 
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digunakan sebagai tempat memotong unggas (ayam) bagi 
konsumsi masyarakat umum. RPA merupakan kompleks 
bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang 
memenuhi persyaratan teknis higiene dan sanitasi yang 
digunakan sebagai tempat memotong unggas (ayam) bagi 
konsumsi masyarakat umum. RPA beroperasi menggunakan 
peralatan modern dan menerapkan manajemen (Fatah, 2010). 
Menurut Singgih dan Kariana (2008) dalam Yusufa et al (2010), 
Rumah Potong Ayam (RPA) merupakan salah satu industri di 
bidang peternakan yang bergerak dalam fungsi pemotongan 
ayam hidup dan mengolah menjadi karkas yang siap konsumsi. 

2.4 Analisis Kelayakan 

Studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat 
tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil (Husnan 
dan Suwarsono, 2000). Analisis kelayakan bisnis adalah proses 
yang menentukan apakah ide bisnis entrepreneur dapat menjadi 

bisnis yang sukses. Tujuannya adalah untuk menentukan 
apakah suatu ide bisnis layak direalisasikan. Jika ide bisnis 
memang layak, maka langkah selanjutnya adalah menyususn 
rencana bisnis. Jika tidak layak, entrepreneur seharusnya 

melupakan ide bisnis tersebut dan mencari ide yang lain. 
Dengan melakukan analisis kelayakan bisnis, entrepeneur tidak 

perlu membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya untuk ide 
bisnis yang tidak layak (Wijatno, 2009). 

Suatu proyek dapat dikatakan berhasil apabila 
memenuhi kriteria manfaat investasi berupa manfaat ekonomis 
proyek terhadap proyek itu sendiri (biasa disebut juga sebagai 
manfaat finansial); manfaat proyek bagi negara tempat proyek 
itu dilaksanakan (disebut juga manfaat ekonomi nasional); dan 
manfaat sosial proyek tersebut bagi masyarakat di sekitar 
proyek (Husnan dan Suwarsono, 2000). Aspek-aspek yang 
dinilai dalam studi kelayakan bisnis meliputi aspek finansial dan 
non finansial. Aspek finansial meliputi kebutuhan dana dan 
sumbernya, aliran kas, biaya, modal dan juga sensitivitas suatu 
bisnis. Aspek non finansial mencakup aspek pasar, aspek 
pemasaran, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen, 
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aspek SDM, aspek ekonomi, sosial dan politik, aspek 
lingkungan, dan aspek hukum (Umar, 2007). 
 
2.4.1 Aspek Teknis 

1. Kapasitas Produksi 
Kapasitas adalah tingkat output maksimum dari suatu 

proses. Karakteristik ini diukur dalam unit output per unit waktu 

(Gaspersz, 2008). Menurut Arifin (2007), kapasitas produksi 
merupakan jumlah output yang dihasilkan suatu unit usaha. 

Kapasitas produksi dapat diartikan sebagai jumlah maksimal 
output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. 

Menurut Soeharta (2002), kapasitas produksi ditentukan oleh 
kapasitas sumber daya yang dimiliki seperti kapasitas mesin, 
tenaga kerja dan bahan baku, dan modal. Besarnya kapasitas 
produksi merupakan parameter penting yang dapat dipakai 
sebagai masukan dalam perhitungan aspek ekonomi finansial 
pada studi kelayakan. Menurut Abubakar (2003) kapasitas RPA 
skala kecil berkisar 100-300 ekor/hari dan skala besar 400-3000 
ekor/hari. Menurut Parchantasena et al (2016), RPA berskala 
kecil memiliki kapasitas 60.000-93.000 ayam per tahun dan 
RPA berskala besar memiliki kapasitas 100.000-1.000.000 
ayam per tahun. 
2. Proses 

Pada dasarnya ada dua teknik pemotongan ayam, yaitu 
secara langsung dan tidak langsung. Pemotongan secara 
langsung (tradisional) dilakukan setelah ayam dinyatakan sehat. 
Ayam disembelih pada bagian leher dengan memotong arteri 
karotis dan vena jugularis. Pemotongan ayam secara tidak 
langsung dilakukan melalui proses pemingsanan dan setelah 
ayam benar-benar pingsan baru dipotong. Pemingsanan 
dimaksudkan untuk memudahkan penyembelihan dan agar 
ayam tidak tersiksa dan terhindar dari risiko perlakuan kasar 
sehingga kualitas kulit dan karkas yang dihasilkan lebih baik. 
Pemingsanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 
menggunakan alat pemingsan atau knocker, dengan senjata 
pemingsan atau  stunning gun, dengan pembiusan, serta 

dengan menggunakan arus listrik (Soeparno 1994 dalam 
Abubakar 2003). 



10 
 

3. Tenaga kerja 
Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah 
selesainya masa hubungan kerja (Pitoyo, 2010). Menurut 
Tjiptoheriyanto (2008), jenis tenaga kerja dibagi menjadi dua 
yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. 
Tipe tenaga kerja di perusahaan biasanya dibagi menjadi tiga 
yaitu tenaga kerja tetap, tenaga kerja tidak tetap, dan tenaga 
kerja honorer. 
4. Mesin dan peralatan dasar 

Menurut Pardede (2005), mesin dan peralatan produksi 
terbagi menjadi tiga bagian, yaitu manual (mesin dan peralatan 
produksi yang dipergunakan untuk melaksanakan proses 
produksi dengan tangan), mekanis (mesin dan peralatan yang 
dipergunakan untuk keperluan tertentu yang bersifat umum atau 
khusus), dan otomatis (mesin yang dipergunakan dalam 
perusahaan secara full otomatis). Menurut Aris (2012), 

peralatan produksi ditujukan bagi peningkatan produktivitas 
buruh dalam rangka memperbanyak produk, baik dari segi 
variasinya maupun jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan  
manusia. Berdasarkan Kementrian Pertanian (2010), mesin dan 
peralatan dasar industri RPA yakni: 

a. Tempat penerimaan ayam (keranjang) 
Tempat penerimaan ayam ditujukan untuk ayam hidup 

dari peternakan. Alat berupa keranjang berukuran 
95x50x20 cm. Keranjang memiliki lubang di atas untuk 
memudahkan mengeluarkan ayam. Gambar keranjang 
ayam dapat dilihat pada gambar 2.1 

 
Gambar 2.1 Keranjang Ayam 

Sumber: https://perlengkapankandangbroiler.wordpress.com 

https://perlengkapankandangbroiler.wordpress.com/
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b. Stunner 
Stunner merupakan alat pemingsanan ayam yang 

digunakan untuk RPA dengan metode pemingsanan. 
Pemingsanan pada ayam dilakukan dengan air yang dialiri 
listrik 15-25 volt dan 0,1-0,3 ampere selama 5-10 detik 
pada ayam yang akan dipotong. Terdapat berbagai jenis 
alat pemingsanan yaitu alat pemingsanan dengan mesin 
yang menggunakan media air yang dialiri listrik dengan 
voltase, ampere dan waktu tertentu (tipe 1). Tipe stunner 2 

yaitu alat pemingsanan dengan prinsip menyentuh logam 
yang dialiri listrik dengan voltase dan frekuensi tertentu ke 
kepala ayam sehingga pingsan. Gambar stunner dapat 
dilihat pada gambar 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 (a) Stunner tipe 1    Gambar 2.2 (b) Stunner tipe 2 
Sumber:https://bfeservices.com.Sumber:https://plus.google.com 
 
 
 

c. Scalder 
Scalder merupakan alat yang digunakan untuk 

merendam ayam yang telah dipotong dalam air panas. 
Perendaman ayam broiler dengan suhu 52-55ºC selama 
90-120 detik. Penggunaan jenis scalder berdasarkan skala 
RPA, untuk RPA skala besar menggunakan sistem steam 
sedangkan untuk skala kecil menggunakan sistem yang 
dimodifikasi sedemikian rupa dengan prinsip tetap yakni 
suhu dan lama perendaman dikendalikan. Gambar scalder  
dapat dilihat pada gambar 2.3 

 

https://bfeservices.com/
https://plus.google.com/
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Gambar 2.3 Scalder 

Sumber: http://www.rumahpotongayam.net 
 

d. Plucker 
Plucker merupakan mesin yang digunakan untuk 

mencabut bulu ayam. Plucker terdiri dari 2 jenis yaitu 
automatic plucker dan semi-manual plucker. Prinsip yang 

harus diperhatikan dalam mesin ini yaitu selalu terjaga 
kebersihannya. Hal tersebut karena sifat bulu ayam yang 
kotor maka pencucian dan disinfeksi terhadap mesin 
harus rutin dilakukan setelah pemotongan selesai, 
sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran dapat 
dihindari. Gambar plucker dapat dilihat pada gambar 2.4 

 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.4 (a) Automatic         Gambar 2.4 (b) Semi-Manual 

Sumber:https//www.alibaba.com Sumber:https://ezpluckers.com 
 

e. Meja eviserasi 
Meja eviserasi berfungsi untuk mengeluarkan jeroan 

dengan bantuan alat eviserasi. Pengeluaran jeroan dapat 

http://www.rumahpotongayam.net/
https://ezpluckers.com/
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menggunakan mesin dan alat. Alat yang dipakai biasanya 
berupa pisau untuk membedah perut, pisau untuk 
membedah kaki dan leher, garpu untuk pengambil paru-
paru dan garpu untuk pengeluaran isi perut. Gambar meja 
eviserasi dapat dilihat pada gambar 2.5 

 

  
Gambar 2.5(a) Meja Eviserasi       Gambar 2.5(b) Alat Eviserasi 

Sumber:http:www.rumahpotongayam.net 
 

f. Bak pencuci ayam 
Bak pencuci ayam berfungsi untuk mencuci karkas. 

Pencucian dengan air bersih selama ±10 menit dengan 
penambahan sanitizer dengan konsentrasi tertentu 

(maksimum 50 ppm). Pada RPA modern pencucian dan 
perendaman menggunakan screw chiller yang digerakkan 
secara otomatis. Gambar bak pencuci ayam dapat dilihat 
pada gambar 2.6 

 

 
Gambar 2.6 Bak Pencuci 

Sumber: https://mesinrumahpotonghewan.blogspot.co.id 
 
 
 

http://www.rumahpotongayam.net/
https://mesinrumahpotonghewan.blogspot.co.id/
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g. Bak perendaman 
Bak perendaman merupakan suatu tempat untuk 

merendam karkas ayam bersih. Perendaman 
menggunakan air dingin (es berasal dari air bersih). Suhu 
yang digunakan berkisar 5-10ºC selama 30 menit. 
Pendinginan ini bertujuan untuk menurunkan suhu karkas, 
sehingga pertumbuhan mikroorganisme pada karkas dan 
daging dapat dihambat. Gambar bak perendaman dapat 
dilihat pada gambar 2.7 

 

 
Gambar 2.7 Bak perendaman 

Sumber: http://www.rumahpotongayam.net 
 

h. Meja pengemasan 
Meja pengemasan berfungsi untuk mengemas karkas 

ayam sebelum di pasarkan. Meja pengemasan terbuat 
dari stainless steel agar kebersihan ayam tetap terjaga. 

Rata-rata ukuran meja pengemas ini yaitu 920x880x750 
mm. Gambar meja pengemasan dapat dilihat pada 
gambar 2.8 

 

 
 

http://www.rumahpotongayam.net/
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Gambar 2.8 Meja Pengemasan 

Sumber: http://www.rumahpotongayam.net 
 

5. Mesin penyembelih 
Terdapat beberapa mesin dan peralatan penyembelih ayam 

yakni cone, hanger bleeding (shackle,) dan shackle conveyor. 
a. Cone 

Cone merupakan salah satu alat penyembelih ayam 
yang berbentuk kerucut. Prinsip kerjanya yakni ayam 
dimasukkan ke dalam kerucut dengan posisi terbalik hingga 
yang keluar dari lubang bawah adalah kepala dan leher. 
Selanjutnya leher ayam dipotong sesuai ketentuan syariat 
dan darah ditampung oleh penampang. Spesifikasi alat 
penyembelih ayam cone dapat dilihat pada tabel 2.3 dan 
gambar alat penyembelih cone dapat dilihat pada gambar 
2.9 
Tabel 2.3 Spesifikasi Alat Penyembelih Ayam Cone 

Spesifikasi Keterangan 

Kapasitas 12 ekor ayam/batch atau 300 
ekor ayam /jam 

Bahan cone Plat Aluminium 0,8 mm 
Bahan kaki Pipa Stainless 304 Ø 2” dan Ø 

1” 
Bahan Bleeding Trough   Plat Aluminium 0,8 mm 
Dudukan Cone Besi Ø 12 mm Galvanis 
Dimensi Tinggi keseluruhan 1.500 mm; 

tinggi meja 750 mm; lebar :750 
mm 

Sumber: http://www.rumahpotongayam.net 

http://www.rumahpotongayam.net/
http://www.rumahpotongayam.net/
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Gambar 2.9 Cone 

Sumber: http://www.rumahpotongayam.net 
 

b. Hanger Bleeding 
Hanger bleeding merupakan alat penyembelih ayam 

memerlukan alat bantu tambahan berupa stunner electric. 
Proses stunner (penyetruman) kepada unggas dilakukan 

untuk menenangkan ayam saat penyembelihan. Saat 
penyembelihan, darah ditampung bak penampung sebelum 
dibuang ke penampungan limbah. 
Berikut merupakan spesifikasi alat penyembelih hanger 
bleeding dapat dilihat pada tabel 2.4 dan gambar alat 
penyembelih hanger bleeding dapat dilihat pada gambar 
2.10 

 
Tabel 2.4 Spesifikasi Alat Penyembelih Ayam Hanger Bleeding 

Spesifikasi Keterangan 

Dimensi 3000 x 550x1800 mm 
Kapasitas 30 ekor/batch atau 300 

ekor/jam 
Bahan  Stainless steel sus 304 
Rangka hollo 40x40 mm Sus 201 

Sumber: http://www.rumahpotongayam.net 

 

http://www.rumahpotongayam.net/
http://www.rumahpotongayam.net/
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Gambar 2.10 Hanger Bleeding 

Sumber: http://www.rumahpotongayam.net 
 

c. Shackle Conveyor (T-Track) 
Shackle Conveyor T-Track merupakan alat penyembelih 

ayam yang menggunakan bantuan conveyor sehingga 

prosesnya lebih cepat dan memiliki kapasitas yang lebih 
besar. Conveyor menggunakan T-Track, dimana untuk jalur 
conveyor menggunakan material WF-100. WF-100 memiliki 

kekuatan mekananik cukup besar, sehingga untuk 
lengkungan digunakan metode cold bending supaya kualitas 

tetap terjaga. Berikut merupakan spesifikasi alat penyembelih 
Shackle Conveyor T-Track dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 
gambar alat penyembelih Shackle Conveyor T-Track dapat 
dilihat pada gambar 2.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rumahpotongayam.net/
http://3.bp.blogspot.com/-L4VPRPPc84o/Ur8D1HJb4mI/AAAAAAAAA5E/AhuuYCHPmac/s1600/hanger.jpg
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Tabel 2.5 Spesifikasi Alat Penyembelih Ayam Shackle Conveyor T-
Track 

Spesifikasi Keterangan 

Panjang lintasan conveyor 35 meter 
Part Penggantung 

 Shackle Hanger 
- Kapasitas 
- Dimensi 

- Bahan 

 
 
155 ekor/batch atau 500 ekor/jam 
42x21 cm 
As stainless steel 6 mm dan 8 
mm 

 Roda Shackle 
- Jenis Track 
- Bahan 

 Rantai Penarik galvanis 

 
155 ekor/batch atau 500 ekor/jam 
42x21 cm 
As stainless steel 6 mm dan 8 
mm 
Nylon 
Ø 6 mm 

Rangka dan Penggantung 
Conveyor 

-Rangka 
 

-Rel Conveyor 

 
Hollo steel  100x100x2 mm , 
dilapisi epoxy primer 
WF 100x50 mm 

Penggerak 
- Elektro Motor 

 
Motor 2 HP/50 Hz/380 Volt 

Sumber: http://www.rumahpotongayam.net 

 

 
Gambar 2.11 Shackle Conveyor (T-Track) 
Sumber: http://www.rumahpotongayam.net 

 
 

http://www.rumahpotongayam.net/
http://www.rumahpotongayam.net/
https://1.bp.blogspot.com/-UaQtGhVz98g/VuKLTTlpmHI/AAAAAAAAGkA/bsCbVn-oAB0h3zBzn_5QzAjPj08cSsodQ/s1600/trolley-rumah-potong-ayam.jpg
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d. Shackle Conveyor (O Track) 
Shackle Conveyor (O Track) merupakan salah satu alat 

pada rumah potong ayam modern dimana ayam digantung di 
atas conveyor. Sistem ini menggunakan conveyor 
menggunakan O-Track. Setelah ayam disembelih, darah 
ditampung ditempat penampungan. Berikut merupakan 
spesifikasi shackle conveyor (O Track) dapat dilihat pada 
tabel 2.7 dan gambar shackle conveyor (O Track) dapat 
dilihat pada gambar 2.12 

 
Tabel 2.6 Spesifikasi Alat Penyembelih Ayam Shackle Conveyor O-
Track 

Spesifikasi Keterangan 

Kapasitas 1000 ekor/jam 
Panjang lintasan Conveyor 70 meter 
Conveyor track O track 
Bahan conveyor pipa stainless steel 
Part penggantung 

 Shackle Hanger 
- Kapasitas 
- Dimensi 
- Bahan 

 Roda Trolley 
- Jenis Track 
- Bahan 

 Rantai Penarik galvanis 
- Rangka Tiang dan 

Gelagar  Conveyor  

 Penggerak dan Transmisi 
- Elektro Motor 

 
 
280 unit 
62x21 cm 
As stainless steel 6 mm 
 
O Track 
Nylon 
 
Pipa galvanis  4" dan hollo 
stainless steel 40x40 mm 
 
Motor 2 HP/50 Hz/380 Volt 

Sumber: http://www.rumahpotongayam.net 
 

http://www.rumahpotongayam.net/
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Gambar 2.12 Shackle Conveyor (O-Track) 

Sumber: http://www.rumahpotongayam.net 
 

2.4.2 Aspek Finansial 

Menurut Sari dan Fatriasari (2016), perhitungan tekno 
ekonomi digunakan sebagai dasar untuk menentukan biaya 
investasi dan biaya produksi sehingga dapat diketahui 
kelayakan usaha yang diperlukan dalam perhitungan aspek 
finansial yang meliputi: 
1.Harga Pokok Produksi (HPP) 

Harga pokok produksi (HPP) atau ada juga yang 
menyebutnya sabagai beban pokok produksi adalah semua 
biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang 
(jasa) jualan selama periode yang bersangkutan. Jadi, pada 
hakikatnya tidak berbeda dengan harga atau biaya untuk 
memperoleh barang jadi untuk dijual. Harga perolehan 
produk adalah harga perolehan bersih dari barang (jasa) 
yang akan dijual yang tidak terbatas pada harga belinya saja, 
tapi juga termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai 
barang atau harta tiba di tempat dan siap dijual (Kuswadi, 
2008).  

2. Break Event Point (BEP) 
Break Event Point (BEP) merupakan keadaan yang 

menggambarkan suatu perusahaan yang tidak memperoleh 
laba dan juga tidak menderita kerugian. Perusahaan akan 
mencapai keadaan BEP apabila total penerimaan sama 
dengan total biaya. Analisis break event point (BEP) atau 

http://www.rumahpotongayam.net/
https://2.bp.blogspot.com/-YZihYLuI4wQ/VueMCQi-_YI/AAAAAAAAGng/Lkyx1jjH5uI0PU5letsGd_5RqnX472XwQ/s1600/Conveyor+O-Track-rpa-500-ekor.JPG
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biasa juga disebut analisis titik impas, merupakan teknik 
analisis yang dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui 
atau merencakan jumlah produksi perusahaan pada saat 
tidak untung dan tidak rugi (Wicaksono, 2007).  

 
2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian analisis kelayakan usaha yang dilakukan 
Magistasari (2013) bertujuan untuk menganalisis kelayakan 
usaha pemotongan ayam yang berada di wilayah Kabupaten 
Bogor dan menganalisis sensitivitasnya. Berdasarkan hasil 
penelitian dua (2) usaha pemotongan ayam layak secara 
finansial maupun non finansial. Hasil dari analisis kriteria 
investasi didapatkan Net Present Value (NPV) 
Rp2.982.613.986,72, Internal rate of return (IRR) 17,26%, Net 
Benefit/Cost (Net B/C) 3,91, Break event point (BEP) 
Rp1.129.977.665,88 dan Payback period (PBP) 4,86 tahun 
untuk RPA “X”; NPV Rp4.754.368.352,26; IRR 50,76%; Net B/C 

5,93; BEP Rp587.731.999,188; dan PBP 2,08 tahun untuk RPA 
“Y”. NPV -Rp127.121.556,02; IRR 1,84%; Net B/C 1,13; BEP 
Rp370.226.915,737; dan PBP 7,98 tahun untuk RPA”Z”. Hasil 
analisis sensitivitas pada skenario 1 menunjukkan usaha ini 
tetap layak hingga kenaikan harga bahan baku sebesar 5% 
untuk RPA “X” dan 11% untuk RPA “Y”. Pada skenario 2 
menunjukkan ketiga usaha ini tetap layak hingga penurunan 
harga daging ayam sebesar 6% untuk RPA “X” dan 8% untuk 
RPA “Y”. 

Penelitian kelayakan tekno ekonomi coklat oles fungsional 
dengan fortifikasi tepung rumput laut pada skala industri kecil 
dilakukan oleh Nur et al (2016) memiliki tujuan untuk 
memperoleh sifat fisik secara organoleptik cokelat oles yang 
dihasilkan, menganalisis sifat kimia secara proksimat cokelat 
oles yang dihasilkan, menganalisis tekno ekonomi dan 
pemasaran cokelat oles yang dihasilkan pada skala industri 
kecil, dan memperoleh strategi aspek pemasaran berdasarkan 
analisis SWOT. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode uji organoleptik dan metode full costing pada 

perhitungan tekno ekonomi produk. Studi ini menganalisis tekno 
ekonomi produksi cokelat oles berbahan dasar pasta kakao 
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dengan kapasitas dasar 2,88 ton biji kakao non fermentasi per 
tahun. Tingkat suku bunga 12% per tahun. Cokelat oles 
diproduksi dalam isi kemasan 200 gram (proses produksi 
dimulai dari pasta kakao). Hasil analisis menunjukkan bahwa 
proyek ini membutuhkan total investasi sebesar Rp.61.657.049,-
. Biaya produksi per kemasan pada kapasitas produksi 
terpasang Rp.12.818,- isi bersih 200 gram. Kriteria investasi 
dengan mengambil harga jual produk Rp.20.000,- isi bersih 200 
gram berturut-turut B/C Ratio = 2,02, PP = 4 tahun 6 bulan, BEP 

= Rp.2.554.650,-, NPV = Rp.87.305.902,-, dan IRR = 28% untuk 
evaluasi 10 tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis tekno 
ekonomi, maka usaha cokelat oles layak untuk dikembangkan 
dalam skala industri kecil. Berdasarkan hasil analisis SWOT 
diperoleh strategi aspek pemasaran usaha cokelat oles pada 
skala industri kecil yaitu melakukan riset pasar, menerapkan 
sistem manajemen mutu (SMM), menyuplai bahan baku, 
meningkatkan proses efisiensi bahan baku untuk memperoleh 
keunggulan biaya, dan menghasilkan produk berkualitas 
didukung bahan baku berkualitas dan teknologi canggih. 

Penelitian mengenai analisis kelayakan finansial usaha 
budidaya bambu oleh Khotimah dan Sutiono (2014) bertujuan 
untuk menunjukkan bahwa upaya penanaman atau budidaya 
bambu ini layak atau tidak secara finansial untuk dilakukan. 
Budidaya bambu diperlukan untuk menambah populasi bambu 
yang cenderung berkurang karena beralihnya fungsi lahan yang 
digunakan untuk pemukiman atau diganti dengan komoditi 
tanaman lain yang dianggap lebih menguntungkan. Sementara 
itu kebutuhan bahan baku bambu terus meningkat sejalan 
dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kemajuan 
ilmu pengetahuan. Budidaya bambu bermanfaat selain untuk 
menjaga ketersediaan suplai juga untuk meningkatkan kualitas 
bambu untuk memenuhi permintaan pasar. Data yang 
digunakan adalah data hasil penelitian di perusahaan 
perkebunan bambu PT XYZ di Lampung. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa nilai NPV (Rp 36.644.364,08) lebih besar 
dari nol, Net B/C (2,56) lebih besar dari satu, IRR (11 %) lebih 
besar dari suku bunga 6 %, serta payback period pada tahun 

ke-9 umur proyek 15 tahun. Berdasarkan kriteria indikator 
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kelayakan finansial dapat disimpulkan bahwa usaha budidaya 
bambu layak secara finansial untuk diusahakan. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di RPA Mualim Broiler Batu dan 

tempat pemotongan ayam Haji Busri Surabaya dan Amanah 
Surabaya. Waktu penelitian bulan Januari 2018 hingga Maret 
2018. Analisis data dilakukan di Laboratorium Komputasi dan 
Analisis Sistem Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 
 
3.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah perlu dilakukan agar permasalahan  lebih 
fokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini, 
yaitu: 

1. Kapasitas yang diteliti meliputi skala kecil dan sedang. 
2. Penelitian hanya berfokus pada alat dan mesin yang 

digunakan dan faktor yang berhubungan langsung. 
3. Aspek teknis meliputi proses penerimaan ayam sampai 

proses pasca penyembelihan, mesin dan peralatan, 
kebutuhan utilitas dan tenaga kerja. 

4. Penelusuran kesesuaian kelayakan teknis RPA skala 
sedang dan tempat pemotongan ayam skala kecil 
berdasarkan syariat Islam sesuai standar LPPOM MUI. 

5. Aspek finansial meliputi perhitungan HPP dan harga jual. 
Berikut merupakan asumsi penelitian ini: 

1. Umur ekonomis proyek 10 tahun.. 
2. Harga bahan baku, mesin dan alat, kebutuhan utilitas, 

gaji karyawan dan biaya overhead tidak berubah selama 

periode analis. 
3. Satu ekor ayam seberat 1,3 kg-1,5 kg 

 
3.3 Jenis Penelitian 

Metode penelitian adalah deskriptif kuantitatif, yakni 
penelitian dengan memaparkan data dianalisis dengan metode 
tertentu yang sesuai dan diinterpretasikan berdasarkan 
kenyataan yang ada. Pendekatan penelitian dilakukan dengan 
metode survei langsung ke tempat usaha yang akan diteliti 
yakni tempat pemotongan ayam skala kecil dan RPA skala 
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sedang. Pendekatan penelitian untuk memperoleh data berupa 
informasi dari pemilik usaha dan karyawan mengenai kelayakan 
investasi alat penyembelih ayam yang sesuai dengan skala kecil 
maupun sedang. 

 
3.4 Tahapan Penelitian 

Tahap penelitian meliputi survei pendahuluan, perumusan 
masalah, studi literatur, pelaksanaan penelitian, pengumpulan 
data yang berhubungan dengan aspek teknis dan aspek 
finansial pilihan investasi suatu alat penyembelih ayam yang 
memenuhi persyaratan halal. Selanjutnya data akan diolah 
untuk mendapatkan hasil sehingga dapat menarik suatu 
kesimpulan. Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 
3.1 

Survei PendahuluanSurvei Pendahuluan Studi LiteraturStudi Literatur

Idetifikasi dan Perumusan MasalahIdetifikasi dan Perumusan Masalah

Pengumpulan Data, meliputi:

1. Biaya Tetap       : Mesin dan Peralatan

2. Biaya Variabel   : Bahan Baku, utilitas, gaji 

               tenaga kerja

3. Biaya Overhead: Biaya perizinan, sertifikasi 

               halal

Pengumpulan Data, meliputi:

1. Biaya Tetap       : Mesin dan Peralatan

2. Biaya Variabel   : Bahan Baku, utilitas, gaji 

               tenaga kerja

3. Biaya Overhead: Biaya perizinan, sertifikasi 

               halal

Pengolahan dan analisis data teknis RPA sesuai 

standar sertifikasi halal LPPOM MUI:

1. Kapasitas

2. Proses Produksi

3. Mesin dan peralatan

4. Tenaga Kerja

5. Utilitas

Pengolahan dan analisis data teknis RPA sesuai 

standar sertifikasi halal LPPOM MUI:

1. Kapasitas

2. Proses Produksi

3. Mesin dan peralatan

4. Tenaga Kerja

5. Utilitas

Pengolahan dan analisis data finansial RPA 

serta perbandingan alat penyembelihan:

1. HPP

2. Harga Jual

Pengolahan dan analisis data finansial RPA 

serta perbandingan alat penyembelihan:

1. HPP

2. Harga Jual

Hasil dan Pembahasan:

Implikasi hasil riset terhadap perbaikan kinerja tempat pemotongan 

ayam skala kecil dan RPA skala sedang 

Hasil dan Pembahasan:

Implikasi hasil riset terhadap perbaikan kinerja tempat pemotongan 

ayam skala kecil dan RPA skala sedang 

KesimpulanKesimpulan  
Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian 

3.4.1 Survei Pendahuluan 

 Survei pendahuluan dilakukan untuk mengetahui gambaran 
umum objek penelitian, sehingga  dapat menentukan 
perumusan masalah penelitian. Gambaran umum meliputi 
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bahan baku, proses produksi yang berlangsung, tenaga kerja, 
utilitas serta mesin dan alat yang digunakan. Survei 
pendahuluan dilakukan pada tempat potong ayam berskala kecil 
di Kota Surabaya dan RPA skala sedang dengan berkonsultasi 
secara langsung terkait permasalahan yang akan dibahas. 
Permasalahan yang dibahas meliputi kelayakan teknis investasi 
alat penyembelih ayam.  
3.4.2 Studi Literatur 
 Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data, 
informasi dan landasan teori untuk mendukung pemecahan 
permasalahan. Studi literatur dilakukan dengan cara 
mempelajari jurnal nasional dan internasional terkait. Selain itu 
juga dapat dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan 
penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan analisis 
kelayakan investasi. 
 
3.4.3 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

 Berdasarkan survei pendahuluan dan studi literatur yang 
dilakukan, skala/ kapasitas produksi rumah potong ayam 
bermacam-macam mulai dari skala kecil, sedang hingga besar. 
Selain itu Halal Control Point pada RPA yaitu alat dan proses 

penyembelihan. Hal ini berimbas pada penggunaan fasilitas 
khususnya mesin dan peralatan yang digunakan harus sesuai 
agar produksi halal dan efisien. Perlu ada suatu analisis 
kelayakan investasi alat baik dari segi teknis maupun finansial 
untuk menunjang hal tersebut. Penentuan jenis alat dan mesin 
yang harus dipakai pada tempat pemotongan ayam skala kecil 
dapat dilakukan dengan cara sistem perbandingan, ilustrasi 
sistem seperti yang digambarkan pada gambar 3.2. RPA skala 
sedang dapat dengan cara berpatokan pada RPA yang menjadi 
sampel. 
 

Alat dan mesin tempat pemotongan 
ayam skala kecil terseritifikasi halal

Alat dan mesin tempat pemotongan 
ayam skala kecil terseritifikasi halal

Alat dan mesin tempat pemotongan 
ayam skala kecil terseritifikasi halal

Alat dan mesin tempat pemotongan 
ayam skala kecil terseritifikasi halal

Satu set alat dan mesin tempat pemotongan 
ayam skala kecil/sedang untuk menunjang 

seritifikasi halal

Satu set alat dan mesin tempat pemotongan 
ayam skala kecil/sedang untuk menunjang 

seritifikasi halal
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Gambar 3.2 Ilustrasi Sistem Perbandingan 
 

3.4.4 Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan yakni data kualitatif dan 
kuantitatif. Data kualitatif berupa analisa dokumen, hasil 
pengamatan peneliti, dan tanggapan dari narasumber. Data 
kuantitatif berupa angka mengenai umur ekonomis, jumlah 
tenaga kerja, gaji, kebutuhan utilitas dan harga investasi mesin 
serta biaya perizinan maupun biaya sertifikasi halal. Selain itu 
terdapat sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi di lokasi 
penelitian, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder dari 
buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang terkait. Secara detail 
metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: 
1. Observasi 
   Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung 

di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi berupa 
aspek kelayakan teknis, aspek kehalalan mulai dari 
penerimaan bahan baku sampai proses pasca 
penyembelihan yang meliputi proses penanganan ayam 
sebelum dipotong, pemeriksaan sebelum dipotong, 
pemotongan ayam, pemeriksaan setelah dipotong, dan 
penanganan karkas/daging ayam. Observasi berdasarkan 
aspek halal terkait mengenai kelayakan teknis di RPA 
berdasar syarat kelengkapan pengajuan sertifikasi halal 
dapat dilihat di Lampiran 1. Selain itu observasi untuk 

mendapatkan informasi mengenai kapasitas RPA dan tempat 
pemotongan ayam, alat penyembelihan ayam dan mesin 
serta alat pendukungnya yang meliputi jumlah, biaya 
investasi, kapasitas/batch tiap mesin, dan umur ekonomis 

mesin.  
2. Wawancara  

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara 
mengajukan pertanyaan secara langsung dan terstruktur 
kepada narasumber. Narasumber pada penelitian ini yaitu 
pemilik usaha dan karyawan rumah potong ayam. 
Wawancara dilakukan  untuk mengidentifikasi penerapan 
aspek kelayakan teknis dan finansial di rumah potong ayam. 
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Data yang diperoleh dari wawancara yakni berupa kebutuhan 
listrik dan utilitas tiap hari, jumlah dan gaji karyawan, harga 
bahan baku dan harga jual produk. Selain itu juga berupa 
data biaya investasi alat dan mesin serta biaya overhead 

berupa perizinan yang dikeluarkan. 
3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan suatu metode 
pengumpulan data dengan cara pencarian data berupa 
dokumen usaha, pencatatan data, foto maupun pengambilan 
video. Secara umum alat penyembelihan ayam terdapat 
beberapa macam menurut kapasitasnya yang dapat dilihat 
pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Jenis Alat Penyembelih Ayam Secara Umum 

Nama Alat Kapasitas/hari 

Cone 300 
Hanger Bleeding 300 
Shackle T-Track 500 
Shackel O-Track 1000 

Sumber: : http://www.rumahpotongayam.net 
 

3.4.5 Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data terdiri dari data untuk menilai aspek 
kelayakan investasi alat penyembelih ayam. Pengolahan dan 
analisis data untuk aspek teknis disesuaikan dengan standar 
sertifikasi halal LPPOM MUI serta aspek finansial berdasarkan 
perhitungan HPP dan harga jual. Aspek finansial yang dihitung 
hanya terhadap biaya produksi parsial, yakni semua biaya yang 
berhubungan langsung dengan produk seperti biaya mesin dan 
peralatan, bahan baku, tenaga kerja dan utilitas. 
Analisis teknis penelitian ini meliputi: 
1. Deskripsi Produk 

Data yang dianalisis berupa informasi produk yang 
melekat. Informasi tersebut berupa jenis produk yang dijual, 
pelanggan atau konsumen yang dituju serta cara 
penggunaan produk. Selain itu juga syarat aman produk yang 
harus dihasilkan untuk konsumen. 

2. Kapasitas Produksi 

http://www.rumahpotongayam.net/
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Kapasitas produksi ditentukan oleh teknologi yang 
digunakan, jenis mesin dan peralatan, serta kapasitas mesin. 
Kapasitas produksi dikatakan layak jika teknologi yang 
digunakan tepat, jenis mesin dan peralatan sesuai dan 
kapasitas mesin mampu memenuhi kebutuhan kapasitas 
produksi yang diinginkan. Penentuan besarnya kapasitas 
juga disesuaikan dengan kondisi pasar. 

3. Proses Produksi 
Data yang dianalisis adalah data yang berhubungan 

dengan berlangsungnya proses produksi yang meliputi 
proses penanganan ayam sebelum dipotong, pemeriksaan 
sebelum dipotong, pemotongan ayam, pemeriksaan setelah 
dipotong, dan penanganan karkas/daging ayam. Data yang 
diperlukan berupa jumlah bahan baku, mesin dan alat yang 
digunakan, kebutuhan utilitas dan tenaga kerja. Proses 
produksi dikatakan layak ketika RPA dan tempat pemotongan 
ayam sesuai dengan syariat Islam dan standar sertifikasi 
halal LPPOM MUI. 

4. Mesin dan Peralatan 
Data yang dianalisis adalah data mengenai jumlah, fungsi 

dan kapasitas dari masing-masing mesin dan peralatan yang 
digunakan dalam proses produksi. Mesin dan peralatan 
dikatakan layak apabila jenis mesin dan peralatan yang 
digunakan sesuai dengan fungsinya dan kapasitas mesin 
mampu memenuhi kebutuhan kapasitas produksi yang 
diinginkan. 

5. Tenaga Kerja 
Data yang dianalisis berupa jumlah tenaga kerja, gaji dan 

jam kerja per hari. Tenaga kerja dikatakan layak apabila 
jumlah tenaga kerja tepat dan mampu menjalankan proses 
produksi dengan baik sesuai dengan jam kerjanya. 

6. Utilitas 
Data yang dianalisis berupa kebutuhan listrik dan air untuk 

mendukung proses produksi. Selain itu asal atau sumber 
listrik dan air tersebut. Kebutuhan utilitas dikatakan layak 
ketika kebutuhan listrik dan air selama proses produksi dapat 
terpenuhi. 
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Analisis kelayakan juga ditinjau dari segi finansial. Analisis 
finansial hanya dilakukan terhadap biaya produksi parsial. Biaya 
produksi parsial merupakan komponen biaya yang melekat erat 
dengan produk. Analisis finansial menggunakan alat bantu 
sebagai berikut: 
a. Harga Pokok Produksi (HPP) 

Harga Pokok Produksi (HPP) merupakan seluruh biaya 
yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual 
atau harga perolehan dari barang yang dijual. Harga pokok 
produksi merupakan jumlah perolehan tanpa mendapatkan 
keuntungan. HPP dihitung dengan cara membagi antara 
biaya total produksi dengan jumlah produk. Rumus secara 
sistematis yaitu sebagai berikut: 

    
  

 
  .................................................................... (1) 

Keterangan: 
HPP = Harga Pokok Produksi 
TC   = Total Cost 
Q    = Jumlah Unit 

b. Harga Jual 
Harga jual merupakan harga yang ditawarkan kepada 

konsumen. Harga jual termasuk dengan keuntungan yang 
akan diperoleh produsen. Harga jual adalah jumlah dari 
harga pokok produksi dan keuntungan (mark up). Secara 
umum mark up yang diterapkan produsen sebesar 30% dari 
harga pokok produksi. Perhitungan harga jual yakni sebagai 
berikut: 
                        ..................................... (2) 

 
3.4.6 Hasil dan Pembahasan 

Hasil pengolahan dan analisis data akan dibahas dengan 
tujuan untuk menjelaskan informasi yang terkandung dalam 
data. Hasil dan pembahasan meliputi gambaran umum rumah 
potong ayam, aspek teknis yang sesuai standar syarat sertifikasi 
halal LPPOM MUI, aspek finansial yang meliputi implikasi hasil 
riset terhadap perbaikan kinerja dalam pemilihan investasi alat 
penyembelihan di tempat pemotongan ayam skala kecil dan 
RPA skala sedang. 
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3.4.7 Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan berdasarkan analisa data dan dapat 
menjawab tujuan penelitian. Secara garis besar kesimpulan 
penelitian mengacu pada kelayakan teknis dan finansial pilihan 
investasi alat penyembelihan ayam berdasar skala kecil dan 
sedang. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Profil Rumah Potong Ayam 

Profil perusahaan merupakan gambaran umum 
perusahaan yang menyertakan informasi mengenai perusahaan 
tersebut. Menurut Prasetya (2008), fungsi utama profil 
perusahaan adalah sebagai media komunikasi/ penyampaian 
informasi tertentu tentang perusahaan pada pihak-pihak yang 
membutuhkan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Profil 
perusahaan yang dimaksudkan adalah rumah potong ayam. 
Menurut Jeon et al (2013), rumah potong ayam merupakan 

bangunan tempat berlangsungnya penyembelihan ayam 
mencakup penghilangan bulu, kotoran dan limbah lainnya. 
Menurut Wong et al (2017), rumah potong ayam terdeiri dari 

beberapa skala yakni skala kecil, skala sedang/ menengah dan 
skala besar. Salah satu faktor penentuan perusahaan dalam 
penelitian ini yakni berskala kecil dan sedang, bergerak dibidang 
pemotongan ayam dan telah memiliki sertifikat halal. 
 Skala perusahaan merupakan faktor utama dalam 
menentukan profitabilitas dari suatu perusahaan. Hal ini 
menunjukkan bahwa bertentangan dengan perusahaan kecil, 
produk dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah oleh 
perusahaan yang lebih besar (Niresh, 2014). Skala perusahaan 
secara umum dibagi 3 yakni kecil, sedang dan besar. Hal 
tersebut berlaku juga pada RPA atau tempat pemotongan ayam. 
RPA skala kecil atau sering disebut tempat pemotongan ayam 
memiliki kapasitas produksi per hari 0-300 ekor ayam. Sistem 
produksi unggas kecil banyak ditemukan di pedesaan maupun 
tempat yang masih tradisional (Wong et al, 2017). 
 
4.1.1 Tempat Pemotongan Ayam Amanah 

 Usaha tempat pemotongan ayam amanah dimulai pada 
tahun 1960 dengan pendiri dan pengelolanya adalah 
H.Muntamin dan orang tua. Usaha ini berlokasi di lantai dasar 
pasar DTC Wonokromo, jalan Wonokromo, Jagir, Surabaya. 
Usaha ini merupakan usaha keluarga yang bergerak dibidang 
produksi daging ayam dan karkas. Awalnya di tahun 1960 
hanya bergerak dibidang penjualan daging ayam dan karkas, 
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namun beberapa tahun berikutnya, sekitar tahun 1985 
permintaan daging ayam dan karkas semakin meningkat 
sehingga usaha ini mendirikan pemotongan sendiri agar 
permintaan tetap terpenuhi. Hingga saat ini tempat pemotongan 
ayam amanah mampu memotong 70-150 ekor ayam per hari. 
Ayam yang dipotong merupakan ayam berjenis broiler dan 
ayam ras petelur. 
 Sekitar tahun 1990 dan 2002 pasar DTC Wonokromo 
sempat mengalami kebakaran sehingga tempat pemotongan 
ayam amanah pindah sementara di kawasan jalan Ahmad Yani. 
Tidak begitu lama tahun 2003 pedagang sudah mulai kembali 
ke pasar DTC Wonokromo setelah kondisi pasar sudah 
diperbaiki oleh pemerintah kota Surabaya. Pada tahun 1985 
tempat pemotongan ayam amanah hanya dikelola dan dimiliki 
oleh H.Muntamin dan istrinya yakni Hj. Siti hingga tahun 2015 
anak H.Muntamin ikut andil dalam pengelolaannya. Sejak 
didirikannya tempat pemotongan ayam amanah memiliki 4 
orang karyawan, berasal dari keluarga sendiri yang berdomisili 
di wilayah Surabaya. Luas  tempat pemotongan ayam amanah 
kurang lebih 15x1,5 m2 dan tempat untuk menjual daging ayam 
dan karkasnya kurang lebih 4x2 m2. Daging ayam dan karkas 
yang dihasilkan dipasarkan ke usaha katering dan dijual di 
pasar sendiri. Jam operasional usaha ini yakni 03.30-14.00. 
 Saat ini tempat pemotongan ayam amanah memiliki 
legalitas usaha dengan telah memiliki surat-surat perijinan yang 
dibutuhkan oleh suatu usaha, seperti Surat Ijin Usaha Dagang 
(SIUP), surat izin hak guna yang dikeluarkan oleh pihak 
manajemen Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya, surat 
izin usaha potong hewan yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan, 
Kelautan, Peternakan Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya. 
Selain itu tempat pemotongan ayam amanah telah memiliki 
sertifikat halal sejak tahun 2007 dan terus diperbarui hingga 
2018. 
 
4.1.2. Tempat Pemotongan Ayam H. Busri 
 Tempat pemotongan ayam H.Busri merupakan salah 
satu usaha keluarga yang bergerak dibidang penyembelihan 
unggas ayam dan bebek. Ayam yang dipotong merupakan 
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ayam berjenis broiler dan ayam ras petelur. Usaha ini beralamat 
di pasar Babaan Jalan Kebalen Timur, Krembangan, Kota 
Surabaya. Awalnya usaha ini dimulai tahun 1975 di pasar 
Pabean Jl. Songoyudan No.18, Nyamplungan, Pabean Cantian, 
Kota Surabaya. Usaha ini dikelola oleh H. Busri hingga tahun 
1980 pindah ke pasar Babaan. Sekitar tahun 2010 usaha ini 
dikelola oleh H.Busri dan anaknya yakni Bapak Zamroni sampai 
saat ini.  

Sejak berdirinya tempat pemotongan ayam ini jumlah 
karyawan yang bekerja sebanyak 6 orang. Luas tempat 
penyembelihannya sekitar 5x2 m2. Daging ayam dan bebek 
serta karkasnya dipasarkan di daerah Kota Surabaya dan 
sempat melakukan pengiriman ke Makasar sejak tahun 2012. 
Penyembelihan ayam dan bebek dimulai pukul 04.00 sampai 
11.00. Tempat pemotongan ayam H.Busri awalnya mampu 
menyembelih ayam sebesar 300 ayam per hari namun seiring 
dengan persaingan usaha yang makin ketat pemotongan ayam 
H.Busri semakin mengurangi kuantitas penyembelihannya. Saat 
ini ayam yang disembelih hanya dikisaran 100-150 ekor 
ayam/hari dan bahkan sudah lebih berfokus pindah ke usaha 
warung makan. Ayam dan bebek akan disembelih ketika ada 
pesanan dan permintaan dari pembeli langsung. 

Saat ini tempat pemotongan ayam H. Busri memiliki 
legalitas usaha dengan telah memiliki surat-surat perijinan yang 
dibutuhkan oleh suatu usaha, seperti Surat Ijin Usaha Dagang 
(SIUP). Selain itu tempat pemotongan ayam H.Busri memiliki 
sertifikat halal untuk produknya yakni daging ayam dan bebek 
sejak tahun 2012. Namun sertifikat yang hanya berlaku 2 tahun 
itu sudah tidak berlaku dan tidak diperbarui semenjak tahun 
2014. Sehingga saat ini tempat pemotongan ayam H.Busri tidak 
memiliki sertifikasi halal yang berlaku. 

 
4.1.3 Rumah Potong Ayam Mualim Broiler 

Mualim Broiler merupakan salah satu perusahaan 
dengan bentuk UD (Usaha Dagang) yang bergerak di bidang 
pemotongan ayam (RPA) skala sedang. Ayam yang disembelih 
hanya berjenis ayam broiler. Beralamatkan di Jalan Pandanrejo 
76 Batu, Mualim Broiler memiliki tenaga kerja 20 orang yang 
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terbagi dibeberapa proses. Jam kerja dimulai pukul 08.00-17.00 
dengan waktu istirahat pukul 12.00-13.00. Usaha ini dikelola 
oleh Bapak Didit Agus Priyanto dan sekaligus bertindak sebagai 
manajer. Awal tahun 1994, Mualim Broiler didirikan oleh 
Hamzah Mualim selaku pemilik dan Didit Agus Priyanto selaku 
pengelola dengan kapasitas sembelih 25 ekor/hari. Seiring 
semakin banyak permintaan ayam, maka Mualim Broiler terus 
meningkatkan kapasitas produksinya hingga sekarang 
mencapai 2000 ekor ayam/hari. Saat ini RPA Mualim Broiler 
memiliki luas lahan usaha sebesar 600 m2 dengan pembagian 
wilayah kerja berupa kantor, produksi, dan parkir. 

Produk yang dijual oleh Mualim Broiler adalah ayam 
jenis broiler baik berupa karkas, daging, jeroan, usus dsb. 
Produk yang berupa daging dan karkas ayam dipasarkan di 
beberapa kota besar wilayah Indonesia Timur seperti Malang, 
Surabaya, Balikpapan dan Samarinda. Mualim Broiler telah 
memiliki konsumen tetap salah satunya yakni Kentucky Fried 
Chicken (KFC), Hero Supermarket, dan beberapa restoran di 

wilayah Malang Raya. Penanganan untuk limbah pemotongan 
ayam yang berupa bulu akan diambil oleh pihak ketiga secara 
gratis namun dengan kompensasi wilayah kerja dibersihkan 
oleh pihak ketiga tersebut. Limbah berupa darah akan 
ditampung dan dicampur dengan kotoran ayam, bertujuan untuk 
menekan penyalahgunaan limbah darah tersebut.  

Saat ini Mualim Broiler telah memiliki legalitas usaha 
berupa surat-surat izin maupun sertifikat. Tanda legalitas 
tersebut yakni SIUP no 510/092/422.206/ SIUP K-078/2015, 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) no 09.771.016.4-628.000, 
Nomor Kontrol Veteriner (NKV), Hinder Ordonantie (HO), dan 
Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selain itu, Mualim Broiler telah 
memiliki sertifikat halal untuk produknya yakni daging ayam 
sejak beberapa tahun lalu dan terus diperbarui menjelang habis 
masa berlakunya. Sertifikat halal terbaru Mualim Broiler habis 
masa berlaku per 24 April 2018. 

 
4.2 Deskripsi Produk (Daging ASUH) 

 Deskripsi produk merupakan seluruh informasi mengenai 
produk akhir yang dihasilkan dari proses produksi. Produk yang 
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dihasilkan tempat pemotongan ayam dan Rumah Potong Ayam 
(RPA) adalah daging, karkas dan seluruh bagian ayam. Menurut 
Apriyanto dkk (2007), deskripsi produk mencakup nama jenis 
produk, pelanggan atau konsumen yang dituju serta cara 
penggunaannya. Tempat pemotongan ayam Amanah dan H. 
Busri serta RPA Mualim Broiler belum memberikan nama 
khusus bagi produknya. Produk yang dihasilkan berupa daging 
ayam, karkas, jeroan, kepala, sayap dan ceker. Produk yang 
dihasilkan oleh tempat pemotongan ayam Amanah dipasarkan 
ke katering dan konsumen langsung di sekitar Kota Surabaya 
bagian Selatan dan tempat pemotongan ayam H. Busri menjual 
produknya ke konsumen langsung di sekitar Surabaya bagian 
utara sedangkan RPA Mualim Broiler memasarkan produknya 
ke wilayah Timur seperti Bali, Jawa Timur, Balikpapan dsb. Cara 
penggunaan produk adalah konsumen harus memasaknya 
terlebih dahulu karena produk yang dihasilkan merupakan 
produk mentah yang perlu proses lebih lanjut. 
 Menurut SNI 3924:2009, daging merupakan bagian otot 
skeletal dari karkas ayam yang aman, layak dan lazim 
dikonsumsi manusia. Berdasarkan UU No. 8/1999 tentang 
perlindungan konsumen dan UU No. 18/2012 tentang pangan 
menjadikan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dalam 
penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal 
(ASUH). Menurut Ditjen Peternakan (2007), aman artinya bahan 
pangan tersebut tidak mengandung bahan biologi, kimia dan 
fisik yang dapat menyebabkan penyakit serta gangguan 
kesehatan manusia. Sehat berarti memiliki unsur-unsur yang 
dibutuhkan dan berguna bagi kesehatan serta pertumbuhan 
tubuh. Utuh artinya tidak bercampur dengan bagian lain dari 
hewan dan sesuai dengan deskripsi yang ada pada label 
produk. Halal berarti bahan pangan tersebut berasal dari ternak 
yang dipotong dan ditangani sesuai dengan syariat Islam. 
  
4.3 Aspek Teknis 

 Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan 
dengan proses pengembangan usaha secara teknis serta 
pengoperasiannya setelah usaha tersebut dibangun. Pengkajian 
aspek teknis erat kaitannya dengan aspek lainnya seperti aspek 
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finansial. Hubungan ini diartikan sebagai saling memberi 
dukungan, dimana keputusan mengenai aspek yang satu 
tergantung pada bagaimana dampaknya terhadap aspek lain 
atau sebaliknya. 
 Pengkajian aspek teknis yang dilakukan meliputi 
deskripsi produk, kapasitas produksi, mesin dan perlatan, 
proses produksi, tenaga kerja, dan utilitas. Menurut Suprapto 
(2016), kapasitas produksi dan efisiensi biaya berpengaruh 
terhadap kelancaran proses produksi. Adanya penetapan 
kapasitas produksi akan berdampak pada faktor lainnya. 
Misalkan dengan penetapan kapasitas produksi akan diketahui 
kebutuhan mesin dan peralatan, tenaga kerja serta utilitas. 
Selain itu deskripsi produk juga mempengaruhi faktor lainnya. 
Misalnya jika akan menghasilkan produk yang diinginkan maka 
proses produksi harus menyesuaikan begitu pula kebutuhan 
mesin dan peralatan serta utilitas. 
 
4.3.1 Kapasitas Produksi 

 Kapasitas produksi merupakan output yang mampu 
dihasilkan oleh suatu usaha dalam satuan waktu tertentu. 
Kapasitas yang mampu dihasilkan tempat pemotongan ayam 
skala kecil biasanya 1-300 ekor ayam per hari. Sedangkan 
kapasitas RPA skala sedang 400-3000 ekor per hari. Tempat 
pemotongan ayam Amanah ini setiap harinya biasa 
memproduksi 70 hingga 150 ekor sesuai dengan permintaan 
konsumen. Sehingga kapasitas maksimal tempat pemotongan 
ayam skala kecil dalam satu bulan adalah 4500 ekor atau 54000 
ekor per tahun. Setiap kali siklus sembelih yakni 30 ekor ayam 
sehingga dalam satu hari terdapat 5 siklus. Penyembelihan 
dilakukan ketika stok yang di stan pasar hampir habis sehingga 
produk yang ditawarkan tetap segar ditangan konsumen. 
Sedangkan tempat pemotongan ayam H.Busri menyembelih 
100-150 ekor ayam per hari. Kapasitas tersebut dilakukan 
penyembelihan tanpa menunggu stok di pasar hampir habis. 
Sehingga dalam hal ini daging ayam dan bebek diletakkan ke 
dalam cooling storage. Rata-rata kapasitas produksi tempat 

pemotongan ayam skala kecil yakni 150 ekor/ hari. Saat kondisi 
pasar bagus atau permintaan konsumen akan daging ayam 
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meningkat maka setiap harinya mampu menyembelih sebanyak 
300 ekor. Sebaliknya jika kondisi pasar kurang bagus, hanya 
mampu menyembelih 70 ekor/hari. Kapasitas produksi per hari 
baik skala kecil maupun skala sedang dapat dilihat pada Tabel 
4.1. 
 
Tabel 4.1 Kapasitas Produksi per Hari 

Skala Nama RPA Kapasitas (ekor) 

Kecil 
Tempat Pemotongan Ayam Amanah 70-150 
Tempat Pemotongan Ayam H.Busri 100-150 

Sedang RPA Mualim Broiler 2000 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 
 

Rumah Potong Ayam Mualim Broiler mampu 
memproduksi 2000 ekor ayam per hari atau setara dengan 3 ton 
per hari. Kapasitas tersebut didukung dengan mesin dan 
peralatan yang cukup baik sehingga kapasitas maksimal perhari 
dapat tercapai. Penyembelihan dilakukan dalam satu kali mesin 
pemotong dapat memproses kurang lebih 40 ayam, sehingga 
untuk mencapai kapasitas 2000 ekor per hari maka kurang lebih 
ada 50 proses. Kapasitas ini bersifat tetap dan tidak bergantung 
pada pasar. Hal tersebut dikarenakan RPA skala sedang telah 
memiliki konsumen tetap dan jika permintaan konsumen 
berubah telah tersedia ruang penyimpanan beku untuk 
mengantisipasi kerusakan saat sampai ditangan konsumen.  
 
4.3.2 Mesin dan Peralatan 

Mesin dan peralatan adalah salah satu faktor penting 
dalam melaksanakan proses produksi, karena mesin dan 
peralatan berfungsi memberi kemudahan pekerja dalam 
melakukan proses produksi. Jenis mesin dan peralatan 
disesuaikan pada kapasitas produksi usaha.  Menurut Shahdan 
et al (2016) salah satu HCP (Halal Control Point) bagi RPA halal 
adalah alat potong yang digunakan. Mesin dan peralatan yang 
dibutuhkan pada tempat pemotongan ayam skala kecil dikedua 
tempat tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Mesin dan Peralatan Tempat Pemotongan Ayam 
Skala Kecil 

Nama 
Mesin 

Kapa-
sitas/ 
Batch 

Amanah H.Busri 

Jumlah Harga  Jenis  Jumlah Harga Jenis  

Plucker 
dan Diesel 

15 1 3.500.000 Ss 1 3.000.000 Ss 

Tungku - 2 100.000 Be 2 100.000 Be 
Cooling 
Storage 

55 1 4.000.000 - 2 3.500.000 - 

Keranjang 100 2 250.000 Bb 2 250.000 Bb 
Dandang 15 2 1.500.000 Ss 2 150.000 Db 
Pisau  3 20.000 Ba 3 20.000 B 

Sumber: Data Primer diolah (2017) 
Keterengan: 
Ba : Baja 
Bb : Bambu 
Be : Besi 
Db : Drum bekas 
Ss : Stainless steel 

 Alat dan mesin yang digunakan cenderung masih 
tradisional dan sederhana. Sebagian besar alat dan mesin 
membutuhkan bantuan manusia untuk mengoperasikannya. 
Mesin dan peralatan terbuat dari bahan yang tidak berbahaya 
bagi bahan baku berupa daging ayam. Jumlah alat dan mesin 
disesuaikan dengan kapasitas yang mampu diproduksi per 
harinya.  
 RPA skala sedang memerlukan mesin dan alat yang 
lebih banyak dan kompleks. Kompleksitas mesin dan peralatan 
dipengaruhi oleh banyaknya kapasitas produksi per harinya. 
RPA skala sedang menggunakan beberapa mesin dan alat baik 
yang manual maupun semi otomatis. Mesin dan peralatan yang 
diperlukan pada RPA skala sedang dapat dilihat pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Mesin dan Peralatan Rumah Potong Ayam Skala 
Sedang 

No Nama Mesin Jumlah Harga 
Satuan 
(Rp) 

Kapasitas
/Batch 

Jenis 
Bahan 

1. Hanger Bleeding 
dan Stunner 

1 30.000.000 40 ekor Ss 

2. Scalder 1 15.000.000 20 ekor Ss 
3. Meja Kerja (1) 1 7.500.000 20 ekor Ss 
4. Plucker 1 10.000.000 15 ekor Ss 
5. Meja Kerja (2) 3 10.000.000 20 ekor Ss 
6. Metal Detector 1 1.700.000 - - 
7. Parting Machine 2 6.500.000 - Ss 
8. Water Washing 1 12.000.000 23 ekor Ss 
9. Blast Freezer 1 500.000.00

0 
2000 ekor Ss 

10. Cold Storage 1 300.000.00
0 

6000 ekor - 

11. Pisau sembelih 1 20.000 - Ba 
12 Pisau bedah perut 3 40.000 - Ni 
13. Gunting karkas 1 40.000 - Ba 
14. Garpu pengambil 

isi perut 
3 50.000 - Ss 

15. Keranjang 10 250.000 12 ekor P 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 
 

Beberapa alat dan mesin yang ada didesain sendiri oleh 
pengusaha untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Salah 
satu mesin tersebut yakni scalder, hanger bleeding, dan plucker. 
Pemilihan kebanyakan mesin dan peralatan terbuat dari 
Stainless steel agar saat kontak dengan bahan tidak mudah 
korosif. Menurut Riszki dan Harmami (2015), stainless steel 
memiliki ketahanan korosi yang baik karena memiliki lapisan 
krom oksida pada permukaannya. Selain itu bahan ini juga 
sering digunakan dalam beberapa industri makanan dan untuk 
peralatan makan. 

Pada dasarnya keamanan pangan merupakan hal yang 
kompleks dan berkaitan erat dengan aspek toksitas, 
mikrobiologis kimia dan status gizi (Bahri et al, 2002). Selain itu 
menurut UU tentang pangan No 7 tahun 1996 keamanan 
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pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 
mencegah pangan dari  kemungkinan cemaran biologis 
(mikrobiologis), kimia dan benda-benda lain yang dapat 
mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan 
manusia. Tempat pemotongan ayam skala kecil Amanah 
menggunakan mesin dan peralatan dengan bahan-bahan yang 
lebih aman dibanding dengan tempat pemotongan ayam H.Busri 
karena material mesin dan alat banyak yang terbuat dari 
stainless steel (tahan korosif). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pemilihan mesin dan peralatan tempat pemotongan ayam skala 
kecil dapat mengacu pada tempat pemotongan ayam Amanah, 
sedangkan untuk RPA skala sedang dapat mengacu pada 
Mualim Broiler 

 
4.3.3 Proses Produksi 
a. Skala Kecil 

 Menurut Pedoman Produksi dan Penanganan Daging 
Ayam yang Higienis (2010), secara umum proses pemotongan 
ayam meliputi penerapan kesejahteraan hewan sebelum 
pemotongan, pemeriksaan antemortem, penyembelihan ayam, 
pemeriksaan postmortem, penyelesaian penyembelihan dan 
penanganan karkas/ daging ayam. Tempat pemotongan ayam 
skala kecil dan RPA skala sedang memiliki kesamaan dalam 
proses produksinya, yakni baik skala kecil maupun sedang 
prinsipnya sama-sama menerapkan kelima proses tersebut. 
Diagram alir proses produksi pemotongan ayam skala kecil 
dapat dilihat pada gambar 4.1 
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Penerimaan dan Seleksi 
Ayam Hidup

Layak

Pengistirahatan ±10 jam Dikembalikan ke Suplier

Penyembelihan

Pengumpulan pada tong 
± 2 Menit 

Pencelupan Air Panas
±2 Menit

Air Panas

Pencabutan Bulu 
dengan Mesin

Air Bulu

Pengeluaran Jeroan

PembersihanAir Air Kotor

Pemotongan Karkas

Usus

Ampela dan Hati
(Side Product)

Produk Akhir

Diolah Pihak Lain

Ya Tidak

HCP

HCP

 
Gambar 4.1 Diagram Alir Tempat Pemotongan Ayam Skala 

Kecil 
Keteranga: HCP= Halal Control Point 

 Diagram alir diatas terdapat beberapa proses sampai 
menghasilkan produk akhir, antara lain sebagai berikut: 
a. Penerimaan dan Seleksi Ayam Hidup 

Menurut Fadilah (2005), seleksi ayam merupakan aktivitas 
penting pemilihan ayam sesuai kriteria. Kriteria ayam potong 
yaitu ayam yang sehat dan memenuhi standar disembelih yaitu 
ayam bergerak aktif, lincah, mata dan muka cerah, sayap tidak 
patah dan posisi kepala terangkat, tidak terdengar gejala nafas 
bersuara (mengorok) atau batuk, dan anus bersih. Penerimaan 
dan seleksi ayam hidup menentukan kualitas daging ayam yang 
akan diproduksi. Jika ayam layak maka diteruskan proses 
selanjutnya, sebaliknya jika tidak layak ayam dikembalikan ke 
suplier. Pada proses ini ayam sampai ditempat pemotongan 
didalam keranjang ayam. Setiap keranjang memiliki kapasitas 
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25 ekor ayam.Keranjang tersebut terbuat dari plastik kuat 
dengan ukuran 97x57x28 cm. Selanjutnya ayam dipindahkan 
dan dilihat kondisi fisik ayamnya, selain itu ayam juga dihitung 
jumlahnya. Hal tersebut menghindari atau mengantisipasi 
jumlah ayam yang kurang. 
b. Pengistirahatan ± 10 jam 

RPA halal memiliki  HCP (Halal Control Point) pada alat 

yang digunakan dan proses penyembelih saat leher dipotong 
dan setelah leher dipotong sebelum di masukan ke air mendidih 
(Shahdan et al. 2016). Menurut Webster (2010) tahap 

pengistirahatan merupakan salah satu aspek kesejahteraan 
hewan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan pemotongan 
ayam. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi stres pada ayam 
selama transportasi. Pengurangan stres pada hewan dapat 
menjaga kualitas karkas dan daging. Sebelum pemotongan 
sebaiknya, ayam sebaiknya dipuasakan (tidak diberi makan), 
namun tetap diberi minum, minimal 8-12 jam. Hal ini 
dimaksudkan agar pada saat penyembelihan, tembolok dalam 
kondisi kosong, sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran 
akibat isi tembolok atau isi usus yang keluar dapat 
dihindari.Ayam diistirahatkan dalam kadang yang terbuat dari 
bambu dengan ukuran 2x2x0,25 m. Dalam satu kandang kayu 
tersebut ayam berisi 100 ekor, diisikan secara rapat dan sedikit 
ada ruang gerak untuk ayam. Ayam diistirahatkan selama ±10 
jam mulai dari sore hari sampai pagi sebelum penyembelihan 
untuk tempat pemotongan ayam skala kecil. 
c. Penyembelihan 

Pada prinsipnya, penyembelihan halal di Indonesia harus 
memenuhi persyaratan teknis dan kesejahteraan hewan 
(kesrawan) yang mencakup aspek ayam yang disembelih, 
aspek orang yang akan menyembelih (petugas penyembelih) 
dan aspek proses penyembelih (Dirjen Peternakan dan 
Kesehatan Hewan, 2010). Penyembelihan di tempat 
pemotongan ayam skala kecil dilakukan sejak pagi hari sekitar 
pukul 03.30. Dalam satu hari tempat pemotongan ayam skala 
kecil mampu menyebelih 150 ekor. Penyembelihan dilakukan 
secara manual dengan cara yaitu 2 petugas penyembelih yang 
khusus menangani penyembelihan ayam. Kedua petugas 
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tersebut melakukan tugasnya secara bergantian. Alat yang 
digunakan adalah pisau baja yang tajam. Petugas penyembelih 
melakukan penyembelihan dengan cara, 4 sampai 5 ayam diikat 
kakinya dan diletakkan di lantai, lalu di setiap penyembelihan 
ayam dipegang pada bagian kepala dan sayap dengan tangan 
kiri, kemudian petugas mengarahkan pisau ke leher ayam dan 
petugas mengucap basmalah. Setiap penyembelihan ayam 
dilakukan dalam waktu yang sangat singkat yaitu ±5 detik. 
Menurut Velarde (2014) teknik penyembelihan ayam dapat 
diamati dari hasil potongan 3 saluran sembelih (saluran darah, 
makanan dan nafas). Namun dalam hal ini petugas penyembelih 
tidak memperhatikan kondisi terpotongnya saluran makanan, 
darah dan nafas. 
d. Pengumpulan pada tong 

Pengumpulan pada tong bertujuan untuk meniriskan/ 
penuntasan darah. Tahap ini hanya memerlukan alat berupa 
tong plastik berdiamaeter 56 cm sebanyak 1 buah. Menurut 
Apriyantono (2003) penuntasan darah merupakan tahapan 
pengeluaran darah melalui saluran darah yang dipotong saat 
penyembelihan. Tahap ini harus dilakukan secara sempurna 
karena dapat mempengaruhi kualitas daging yang hasilkan. 
Menurut Soeparno (2005) Pengeluaran darah yang kurang 
sempurna pada hewan sembelihan akan mengakibatkan warna 
karkas kemerahan dan lebih mudah tercemar bakteri serta 
berpengaruh pada umur simpan. Ayam yang telah disembelih 
akan dimasukkan ke dalam drum plastik berdiameter 56 cm. 
Lama peletakan ayam di dalam tong ±2 menit. Sebanyak 4-5 
ayam diletakkan  meminimalkan penumpukan. Jika terjadi 
tekanan saat produksi maka dapat dilihat dari kondisi fisik ayam 
tersebut yakni adanya memar atau bercak pada kulit ayam. 
Namun, peletakan ayam yang menumpuk akan menyebabkan 
ayam mati karena tumpukan bukan karena penirisan darah yang 
sempurna. Menurut Hadiwiyoto (2008) mutu karkas selain dilihat 
dari kandungan gizi dan mikroba yang terkandung, juga dapat 
diamati secara fisik dari kondisi karkas yaitu warna dan kondisi 
kulit, adanya bulu haus dan memar maupun bercak yang 
menunjuukan adanya kelainan tertentu pada ayam selama 
hidup maupun perlakuan saat produksi. 
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e. Pencelupan Air Panas ±2 menit 
Pencelupan atau perendaman air panas bertujuan untuk 

mempermudah pencabutan bulu (Suardana, 2008). Pencelupan 
air panas dilakukan setelah ayam telah dianggap mati dan 
darah keluar sempurna. Lama perendaman harus diperhatikan 
karena jika tidak pas maka akan berpengaruh pada hasil karkas 
ayam. Bak perendama tempat pemotongan ayam skala kecil 
dapat dimodifikasi sedemikian rupa sesuai prinsip pengendalian 
suhu dan waktu perendaman. Selain itu air dalam bak 
perendaman juga harus diganti secara berkala saat sudah 
dirasa kotor. 

Pencelupan air panas dilakukan dengan cara ayam 4-5 
ekor yang telah dipastikan mati dimasukkan ke dalam bak berisi 
air panas. Bak terebut berada diatas tungku berbahan bakar 
LPG untuk menjaga agar air tetap dikondisi panas. Bak 
perendaman berjumlah 2 buah dengan masing-masing memiliki 
ukuran diameter 56 cm dan tinggi 60 cm. Selanjutnya ayam 
akan sedikit diaduk dengan tongkat kayu sepanjang 1,5 m. 
Setelah dirasa cukup (±2 menit), maka ayam akan diangkat dan 
dimasukkan ke mesin lain untuk tahap berikutnya. 
f. Pencabutan Bulu dengan Mesin 

Setelah ayam diangkat dari bak pencelupan air panas, 
proses selanjutnya adalah pencabutan bulu. Limbah unggas 
yang diproduksi oleh rumah pemotongan unggas biasanya tidak 
hanya berisi campuran isi perut, tetapi juga bulu dan darah 
(Dudynski et al, 2012). Proses pencabutan bulu dilakukan 

menggunakan mesin semi otomatis (menggunakan tenaga 
manusia untuk mengoperasikan) berupa mensin pencabut 
plucker. Pencabutan bulu menggunakan mesin ini 
memenghasilkan daging dan karkas yang cukup bersih dari 
bulu. Mesin plucker ini bertipe stainless drum plucking yang 
dilengkapi dengan jari-jari plucker terbuat dari karet dengan 
kapasitas 15 ekor. Pencabutan bulu ayam dengan cara 
mengoperasikan mesin, didahului dengan memasukkan ayam 
ke dalam drum mesin kemudin mengalirkan air. Tahap ini 
menghasilkan limbah berupa bulu-bulu ayam, pada tempat 
pemotongan ayam skala kecil limbah tersebut tidak dibuang, 
melainkan dioleh oleh pihak lain sebagai bahan tambahan 
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pembuatan makanan ternak. Menurut Apriyanto (2003), prinsip 
yang harus diperhatikan dalam proses ini adalah mesin plucker 
harus selalu terjaga kebersihannya. Jari-jari karet plucker perlu 
diganti secara berkala dan jika selesai digunakan harus rutin 
dilakukan pencucian dan desinfeksi karena sifat bulu ayam yang 
kotor sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran dapat 
dihindari.  
g. Pengeluaran Jeroan 

Pengeluaran jeroan (eviserasi) dapat dilakukan dengan 
menggunakan mesin atau secara manual diatas meja eviserasi 
(Apriyantono, 2003). Pengeluaran jeroan di tempat pemotongan 
ayam skala kecil dilakukan secara manual di lantai. Tahap ini 
dilakukan oleh petugas dengan cara membuat irisan antara 
anus dan ujung tulang dada menggunakan pisau yang tajam 
dan berbeda dengan pisau untuk proses penyembelihan. 
Selanjutnya jeroan yang meliputi seluruh organ dalam ayam 
dikeluarkan dengan tangan. Jeroan berupa hati dan ampela 
dibersihkan dan diletakaan di wadah khusus sebagai side 
product. Sedangkan usus akan dibersihkan lalu diletakkan pada 
kantong plastik untuk dijual dan diolah pihak lain. 
h. Pembersihan 

Menurut Apriyantono (2003) untuk menghasilkan daging 
bermutu, pencucian/ pembersihan untuk karkas dapat dilakukan 
dengan 2 macam yaitu perendaman dalam bak (stainless/ 

porselen/ drum plastik) yang berisi air bersih selama beberapa 
menit. Pada tahap ini dapat ditambahkan sanitaiser dengan 
konsentrasi tertentu (maksimum 50 ppm). Jenis pencucian 
kedua yaitu pendinginan bak yang berisi air dingin (es berasal 
dari air bersih) bersuhu 5-10 ºC selama 30 menit. Pembersihan 
daging dan karkas ayam di tempat pemotongan ayam skala kecl 
menggunakan cara yang pertama yakni perendaman dalam bak 
plastik berisi air bersih. Pembersihan dilakukan dengan 
mencelupkan karkas pada bak berisi air untuk menghilangkan 
darahmaupum kotoran sisa pada karkas. Air yang sudah 
berwarna merah dan keruh akan diganti agar air tetap layak 
digunakan untuk mencuci karkas. 
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i. Pemotongan Karkas 
Pemotongan karkas dilakukan sesuai dengan keinginan 

konsumen sehingga tidak ada standar ukuran dalam tahap ini. 
Tempat pemotongan ayam skala kecil melakukan pemotongan 
karkas di stan tempat berjualan. Namun jika ada konsumen 
yang datang langsung ke tempat pemotongan maka karkas 
dapat dipotong di lokasi. Alat yang digunakan di tahap ini yaitu 
pisau dan alas. Jenis potongan yang biasa diminta konsumen 
adalah belah dada kaki panjang, parting 4 kaki panjang, parting 
2 kaki pendek, utuh belah dada dan parting 2 panjang. 
b. Skala Sedang 

 Proses produksi pada RPA skala sedang umumnya lebih 
komplek dibandingkan tempat pemotongan ayam skala kecil. 
Namun tetap mengacu pad Pedoman Produksi dan 
Penanganan Daging Ayam yang Higienis (2010) yakni  proses 
produksi meliputi penerapan kesejahteraan hewan sebelum 
pemotongan, pemeriksaan antemortem, penyembelihan ayam, 
pemeriksaan postmortem, penyelesaian penyembelihan dan 
penanganan karkas/ daging ayam. Berikut merupakan diagram 
alir proses produksi RPA skala sedang (Gambar 4.2) 
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Gambar 4.2 Diagram Alir Proses Produksi RPA Skala Sedang 

 
Diagram alir di atas terdapat beberapa proses sampai 
menghasilkan produk akhir, antara lain sebagai berikut: 
a. Penerimaan dan Seleksi Ayam 

Tahap pertama yaitu penerimaan dan seleksi ayam hidup, 
tahap ini merupakan proses datangnya ayam dari peternakan. 
Ayam dimasukkan kedalam keranjang plastik dan diangkut oleh 
truk. Jumlah ayam yang datang sekitar 2000 ekor per hari. 
Penerimaan ayam bersamaan dengan penerimaan input lainnya 
seperti air dari PDAM, es batu dan kemasan. Pada kondisi 
lapangnya untuk input air, listrik, es batu dan kemasan telah 
diadakan persediaan sehingga dapat dibpakai sewaktu-waktu. 
Seleksi ayam dilakukan untuk menghindari ayam yang mati atau 
sakit saat proses transportasi. Menurut Anonim (2015), Ciri-ciri 
fisik ayam sakit adalah meliputi lemah, lesu, dehidrasi (kaki 
kering), red hock, cacat (paruh/ kaki), wet vent (kotoran 
menempel dan nampak basah di dubur), panting (megap-
megap), serta tortikolis (kepala berputar). Jika ayam layak maka 
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masuk di tahap selanjutnya namun jika tidak, ayam akan 
dipotong dan dibakar ditempat terpisah dengan bahan baku 
layak. Alat yang digunakan di tahap ini yaitu keranjang ayam 
dari bahan plastik. 
b. Penggantungan dan Stunning 

Ayam layak akan digantung pada hanger bleeding dengan 
posisi terbalik. Setiap shackle (gantungan) berisi dua ayam. 
Kapasiyas ahanger bleeding adalah 40 ekor ayam. Selanjutnya 
petugas akan memingsankan ayam dengan menjepit kepala 
ayam dengan logam beraliran listrik, menurut Dirjen Peternakan 
dan Kesehatan Hewan (2010), pemingsanan dapat dillakukan 
dengan mencelupkan kepala ayam ke air beraliran listrik atau 
dengan menyentuhkan logam yang dialirkan listrik dengan 
voltase dan frekuensi tertentu ke kepala ayam dengan cara 
menjepit kepala ayam dengan stunner. Proses pemingsanan ini 
dilakukan 3-5 detik sampai ayam tidak bergerak aktif. Tahap ini 
ayam akan dipingsankan selama 2-3 menit. Pemingsanan 
bertujuan untuk mengurangi pergerakan ayam setelah 
disembelih.. Tahap ini merupakan salah satu titik Halal Control 
Point, karena jika arus dan waktu yang digunakan tidak tepat 

menyebabkan kematian pada ayam sehingga abhan baku yang 
digunakan adalah bangkai.  
c. Penyembelihan 

Penyembelihan dilakukan oleh satu orang dengan alat 
pisau sembelih terbuat dari baja. Pisau yang digunakan harus 
tajam dan bebas dari goresan, pisau harus diasah dengan baik 
(Helmut, 2010). Penggunaan tulang, cakar, gigi, kuku dan 
sejenisnya dilarang dalam penyembelihan (Aghwan et al, 2016). 
Penyembelihan diawali dengan bacaan basmalah, kemudian 
memotong 3 saluran pada leher ayam. Saluran tersebut yaitu 
trakhea (saluran pernafasan), esofagus (saluran makan) dan 
dua urat lehernya. Selanjutnya aym dibiarkan menggantung 
agar darah keluar dengan sempurna. 
d. Perebusan 

Tahap selanjutnya yakni perebusan, lebih tepatnya 
pencelupan ayam ke dalam air panas dengan mesin scalder. 
Suhu yang digunakan adalah 68ºC selama 15-20 detik. Menurut 
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (2010), perendaman 
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air panas dapat dilakukan di temperatur 65-80ºC. Air dalam 
scalder akan diganti secara berkala saat air keruh karena darah 
dan kotoran. Pencelupan air panas bertujuan untuk 
memudahkan proses pencabutan bulu sehingga kulit ayam tidak 
rusak. Mesin dan alat yang digunakan tahap ini adalah scalder 
dengan desain khusus (memiliki pengaduk) dan alat pengaduk 
dari kayu. 
e. Pengguntingan Kaki 

Tahap berikutnya adalah pengguntingan kaki diatas meja 
kerja. Sebelum dilakukan pencabutan bulu, kaki ayam akan 
dipotong dengan bantuan gunting karkas. Pengguntingan kaki 
dilakukan diawal agar produk kotor tidak masuk ke ruang kerja 
bersih. Kaki ayam (ceker) adalah produk samping RPA skala 
sedang yang dijual terpisah. Alat yang digunakan dalam proses 
ini adalah gunting karkas yang menyerupai gunting untuk 
memotong ranting. 
f. Pencabutan Bulu 

Selanjutnya adalah pencabutan bulu dengan alat plucker. 

Menurut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (2010), 
pencabutan bulu dapat dilakukan dengan 2 cara yakni manual 
dan menggunakan mesin plucker. Plucker didesain dari 
stainless steel dan terdapat jari-jari plucker dari karet pada 
bagian samping. Plucker yang digunakan berkapasitas 15 
ekor/batch. Plucker akan diputar dengan kecepatan 1500 rpm 

selama 30 detik. Air bersih mutlak diperlukan pada 
pengoperasian mesin ini untuk menghilangkan bulu yang 
tertinggal dari batch sebelumnya. Bulu yang terlepas akan 

ditampung dan diolah oleh pihak ketiga sehingga tidak ada 
penanganan limbah khusus untuk bulu. 
g. Pemotongan Kepala 

Tahap berikutnya yaitu pemotongan kepala, dikerjakan 3 
orang dengan pisau stainless steel. Produk samping yang 
dihasilkan adalah kepala dan leher yang dijual terpisah. 
Pemotongan dilakukan dari pangkal leher sehingga ayam hanya 
menyisakan tubuh. Alat yang dibutuhkan dalam proses ini yaitu 
meja kerja dan pisau. Mulai dari tahap ini proses telah masuk di 
ruang kerja bersih sehingga pekerja yang masuk ruang ini harus 
steril. Pensterilan pekerja dilakukan dengan mencuci tangan 
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dengan sabun khusus (eco label) dan mengenakan pakaian 

khusus. Menurut Anonim (2015), produk sanitasi yang harus 
digunakan industri yang menerapkan GMP adalah memiliki label 
ramah lingkungan (eco label). 

h. Pengambilan Jeroan 
Pengambilan jeroan dibebankan oleh 3 tenaga kerja. Tahap 

ini dilakukan secara manual, awalnya tubuh ayam akan dibedah 
dan isi perut akan dikeluarkan dengan bantuan alat khusus 
(Garpu pengambil isi perut). Bagian yang dikeluarkan meliputi 
usus, jantung, hati, dan ampela. Keseluruh bagian tersebut 
merupakan produk samping yang dijual terpisah oleh RPA. Alat 
yang digunakan dalam tahap ini adalah meja kerja dan garpu 
pengambil isi perut. 
i. Pencucian Awal 

Tahap ini membutuhkan input air bersih yang berasal dari 
PDAM. Bagian tubuh ayam akan dicuci secara terpisah dengan 
jeroan, bertujuan untuk menghindari kontaminan berupa kotoran 
ayam. Alat yang dibutuhkan dalam tahap ini adalah water 
washing. .Proses penggunaan Water Washing beroperasi 
menggunakan pola semprotan air dari nozzle yang dirancang 

sedemikian rupa untuk memastikan ayam benar-benar bersih 
dari kotoran (Senjaya dan Napitupulu, 2013).  
j. Sortasi 

Sortasi untuk memisahkan produk utama maupun produk 
samping dari yang layak dan tidak layak. Proses ini sering 
disebut pemeriksaan postmortem. Menurut Dirjen Peternakan 
dan Kesehatan Hewan (2010), tujuan pemeriksaan postmortem 
adalah untuk mendeteksi dan mengeliminasi kelainan-kelainan 
pada karkas sehingga karkas tersebut aman dan layak 
dikonsumsi. Produk yang tidak layak akan dibakar dengan ayam 
yang tidak layak di tahap pertama. Alat yang dibutuhkan dalam 
tahap ini adalah meja kerja berbahan stainless steel. Menurut 
Anonim (2015), yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah 
semua peralatan yang digunakan untuk penanganan jeroan 
tidak boleh digunakan langsung untuk menangani karkas, 
namun harus dicuci dan didisinfeksi. 
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k. Pencucian/ Prechilling 

Prechilling adalah tahap pendinginan karkas agar 
mikroorganisme tidak tumbuh. Menurut Dirjen Peternakan dan 
Kesehatan Hewan (2010), Pendinginan berisi air es kira-kira 5-
10ºC selama 30 menit, bertujuan untuk menurunkan suhu 
karkas sehingga pertumbuhan mikroorganisme pada 
daging/karkas dan aktivitas enzim-enzim dalam daging dapat 
dihambat dan masa simpan menjadi lebih lama. Tahap ini juga 
dilakukan penambahan klorin sebagai desinfektan. Menurut 
Saputro (2014), kadar klorin yang diperbolehkan adalah 20-30 
ppm. 
l. Parting 

Parting (pemotongan karkas) dikerjakan oleh 2 orang 
dengan parting machine. Jumlah potongan daging dan karkas 

ayam disesuaikan dengan permintaan konsumen. Menurut 
Friska (2017), jenis potongan ayam yaitu whole chicken (ayam 
utuh), halves (separuh bagian), breast quarters (4 potong 
bagian), 8 piece (8 potong bagian) dan sebagainya. Alat dan 
mesin yang dibutuhkan tahap parting adalah parting machine 
dan keranjang ayam. 
m. Pengemasan 

Pengemasan dilakukan secara manual oleh 1 tenaga kerja. 
Kemasan yang digunakan berupa plastik PP dan plastik wrap. 

Menurut Irawati dan Neneng (2014), penggunaan plastik jenis 
PP dan wrap pada kemasan daging mengurangi pertumbuhan 
kuman yang dapat terjadi. Besar kecilnya kemasan disesuaikan 
dengan jumlah ayam dan potongan ayam yang dikemas. Alat 
yang digunakan dalam tahap ini adalah kranjang plastik. 
n. Pembekuan 

Sebelum dibekukan ayam akan ditimbang untuk 
mengetahui beratnya. Pembekuan dilakukan oleh 1 tenaga kerja 
dengan mesin air blast freezer. Menurut James et al (2006), 
tujuan utama dari pendinginan adalah untuk membatasi 
pertumbuhan mikroorganisme pembusuk baik patogen maupun 
makanan. Menurut Anonim (2017), secara prinsip kerja ruangan 
ABF (Air Blast Freezer) ini dimana bahan baku atau material 

yang akan dimasukkan mempunyai suhu awal 30˚C, kemudian 
dimasukkan ke dalam ruangan air blast freezer ini dan 
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dibekukan menjadi suhu -38˚C hingga -40˚C dalam waktu kerja 
selama 6 sampai 8 jam. Kapasitas ayam pada mesin ini yaitu 
2000 ekor. Selanjutnya ayam akan dilakukan pengujian berupa 
uji logam menggunakan alat metal detector. 

 
4.3.4 Tenaga Kerja 

 Jumlah tenaga kerja di tempat pemotongan ayam dan 
RPA memiliki jumlah yang berbeda sesuai dengan kapasitas 
produksi dan mesin yang dioperasikannya. Semakin sedikit 
kuantitas ayam yang disembelih dan semakin sedikit mesin 
yang digunakan maka jumlah tenaga kerja juga semakin sedikit. 
Tempat pemotongan ayam skal kecil umumnya memiliki tenaga 
kerja sebanyak 4-6 sedangkan tenaga kerja untuk RPA skala 
sedang sebanyak 20 orang. Pembagian tugas tenaga kerja 
dilakukan secara merata sesuai dengan jumlah tenaga kerja 
yang dibutuhkan dalam tiap prosesnya. 
 Tempat pemotongan ayam skala kecil Amanah 
memperkerjakan 4 orang tenaga kerja per hari untuk 
memaksimalkan proses produksinya, sedangkan untuk tempat 
pemotongan ayam H.Busri membutuhkan 6 tenaga kerja per 
hari. Gaji yang diperoleh tiap tenaga kerja per bulan sebesar Rp 
1.500.000 sehingga biaya tenaga kerja total dalam sebulan 
untuk 4 orang adalah Rp 6.000.000 atau Rp 36.000.000 per 
tahun dan untuk 6 orang sebesar Rp 9.000.000 per bulan atau 
Rp 108.000.000 per tahun. RPA skala sedang membutuhkan 20 
orang tenaga kerja dalam proses produksinya. Gaji yang 
diperoleh tenaga kerja sebesar Rp 1.500.000 per bulan 
sehingga total biaya untuk gaji tenaga kerja sebesar Rp 
30.000.000 atau Rp 360.000.000 per tahun. Jumlah dan posisi 
tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 4.4 
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Tabel 4.4 Jumlah dan Posisi Tenaga Kerja 

Proses Kecil Proses Sedang 

Amanah H.Busri Mualim 
Penerimaan, 
pengistirahatan, 
penyembelihan, 
dan penirisan 
darah 

1 2 Penerimaan,dan 
penggantungan 
ayam 

1 

Pencelupan air 
panas, dan 
pencabutan bulu 

1 2 Stunning 1 

Pengeluaran 
jeroan 

1 1 Penyembelihan 1 

Pembersihan, 
dan pemotongan 
karkas 

1 1 Perebusan 1 

   Pengguntingan 
kaki 

2 

   Pencabutan bulu 1 
   Pemotongan 

kepala 
3 

   Pengambilan 
jeroan 

3 

   Pencucian awal, 
dan sortasi 

1 

   Pencucian/ 
prechilling 

2 

   Parting 2 
   Pengemasan 1 
   Pembekuan 1 
Total 4 6 Total 20 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
 

Jumlah tenaga kerja dipengaruhi oleh kapasitas produksi 
dan kecanggihan mesin dan peralatan yang digunakan. Jumlah 
tenaga kerja pada RPA skala sedang yaitu 20 orang terbagi 
pada ruang kerja bersih dan ruang kerja kotor. Ruang kerja 
kotor berisi proses penerimaan hingga proses pencabutan bulu. 
Pada proses penerimaan sampai penyembelihan dikerjakan 
oleh 3 tenaga kerja dan proses perebusan hingga pencabutan 
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bulu dikerjakan oleh 4 tenaga kerja. Sehingga total karyawan di 
ruang kerja kotor adalah 7. Ruang kerja bersih meliputi proses 
pemotongan leher hingga proses pembekuan yang 
membutuhkan 13 tenaga kerja. Ketiga belas tenaga kerja 
tersebut dibagi lagi berdasarkan tiap tahapan produksi. Misalkan 
di proses parting membutuhkan 2 tenaga kerja dan sebagainya.   

Jumlah tenaga kerja yang optimalkan akan membantu 
penekanan pengeluaran perusahaan dalam biaya tenaga kerja 
(gaji atau upah). RPA skala sedang membutuhkan 20 tenaga 
kerja. Gaji yang diperoleh tenaga kerja tiap bulannya yaitu Rp 
1.500.000, sehingga dalam satu bulan perusahaan harus 
mengeluarkan uang sebesar Rp 30.000.000 atau dalam satu 
tahun sebanyak Rp 360.000.000. 
 Berdasar uraian mengenai tenaga kerja yang dibutuhkan 
masing-masing RPA baik skala kecil maupun sedang terdapat 
perbedaan jumlah. Jika RPA skala sedang paling optimal 
memperkerjakan 20 tenaga kerja dengan pembagian tugas 
kerja seperti yang diuraikan di poin RPA Mualim Broiler. Tempat 
pemotongan ayam skala kecil paling optimal membutuhkan 4 
tenaga kerja seperti tempat pemotongan ayam Amanah. 
 
4.3.5 Utilitas 
 Utilitas atau disebut juga unit pendukung proses 
merupakan sarana penunjang proses yang diperlukan suatu 
usaha agar dapat berjalan baik. Penyediaan utilitas dapat 
dilakukan secaa langsung yakni dengan diproduksi di dalam 
usaha itu sendiri atau secara tidak langsung yang diperoleh dari 
pembelian ke perusahaan yang menjualnya. Utilitas yang 
dibutuhkan dalam proses produksi pemotongan ayam skala 
kecil yakni LPG, listrik dan air. Semakin banyak kapasitas 
produksi dan semakin lama proses produksi maka semakin 
banyak utilitas dan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan 
kebutuhan utilitas untuk RPA skala sedang yaitu listrik dan air. 
 Kebutuhan LPG untuk tempat pemotongan ayam skala 
kecil baik Amanah maupun H.Busri yakni 2 tabung ukuran 3 kg 
per hari sehingga dalam satu bulan (30 hari) membutuhkan 60 
tabung atau 720 tabung per tahun. Harga tabung LPG ukuran 3 
kg sebesar Rp 18.000/tabung sehingga dalam sehari biaya 
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untuk utlitas tabung LPG sebesar Rp 36.000 sehingga dalam 
satu bulan biaya totalnya sebesar Rp 1.080.000 atau Rp 
12.960.000 per tahun. 
 Kebutuhan air untuk tempat pemotongan ayam skala 
kecil Amanah dan H.Busri masing-masing sebesar 20 m3 

sehingga dalam 1 bulan membutuhkan 600 m3  atau 7200 m3 
selama satu tahun. Tempat pemotongan ayam skala kecil 
berada di Kota Surabaya sehingga berdasarkan Peraturan 
Perusahaan, PDAM Kota Surabaya No.04 Tahun 2008 tentang 
klasifikasi kelompok pelanggan air minum maka tergolong 
kegiatan usaha/ industri/ profesi perorangan yang berskala 
ekonomi kecil dengan tarif Rp 3500 per m3 , jika konsumsi air 
11-20 m3 per hari. Sehingga pada hal ini tempat pemotongan 
ayam skala kecil mengeluarkan Rp 80.000/ bulan untuk biaya 
air atau setara dengan Rp 960.000/ tahun. Kebutuhan listrik 
untuk tempat pemotongan ayam skala kecil sebesar Rp 25.000/ 
minggu sehingga dalam satu bulan pemilik mengeluarkan biaya 
listrik sebesar Rp 100.000 atau dalam setahun sebesar Rp 
1.200.000. Pembayaran listrik dan air dilakukan setiap minggu 
kepada pihak pasar karena usaha ini terletak di pasar unit 
dibawah Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya. 
Kebutuhan utilitas antara tempat pemotongan ayam Amanah 
dan H.Busri memiliki kesamaan karena keduanya memiliki 
kapasitas yang hampir sama, berada di kota yang sama yakni 
Surabaya dan berada dibawah naungan perusahaan yang sama 
yaitu PD Pasar Surya Surabaya. Kebutuhan utilitas tempat 
pemotongan ayam skala kecil dan RPA skala sedang dapat 
dilihat pada Tabel 4.5 
 
Tabel 4.5 Kebutuhan Utilitas per Bulan 

Utilitas Kecil Sedang 

Amanah (Rp) H.Busri (Rp) Mualim (Rp) 

LPG 1.080.000 1.080.000 - 
Air 80.000 80.000 2.574.000 
Listrik 100.000 100.000 40.000.000 
Total 1.260.000 1.260.000 42.574.000 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
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 Kebutuhan utilitas untuk RPA skala sedang yaitu listrik 
dan air. Listrik digunakan untuk mengoperasikan mesin dan 
perlatan produksi seperti stunning, blast freezer, cooling storage 

dan lainnya. Selain itu listrik juga digunakan untuk penerangan 
saat di lingkungan perusahaan terutama di proses produksi 
ruang bersih. Jumlah biaya yang harus dikeluarkan RPA skala 
sedang untuk biaya listrik sebanyak Rp 40.000.000 sehingga 
dalam satu tahun biaya listrik sebesar Rp 480.000.000. Sumber 
listrik untuk RPA skala sedang yaitu genset, karena listrik yang 
dibuthkan lebih stabil meskipun lebih mahal dibanding jika 
bersumber dari PLN. Kebutuhan air RPA skala sedang sebesar 
6000 liter per harinya yang berasal dari PDAM. Sehingga 
kebutuhan dalam satu bulan sebesar 180.000 liter atau 180 m3. 
RPA skala sedang berada di Malang raya sehingga 
berdasarkan Peraturan Perusahaan, PDAM Kota Malang No.39 
Tahun 2014 tentang penetapan tarif air dan biaya langganan 
pada PDAM Kota Malang, RPA skala sedang tergolong dalam 
golongan industri. Tarif PDAM untuk golongan tersebut yakni Rp 
14.300 per m3 , jika konsumsi air >10 m3 per hari. Sehingga total 
biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan air yaitu Rp 
2.574.000 dalam satu bulan atau Rp 30.888.000 per tahun. 
Penggunaan utilitas tempat pemotongan ayam skala kecil 
Amanah dan H.Busri tidak memiliki perbedaan karena kapasitas 
produksinya sama. Kebutuhan utilitas per bulan yang 
dibutuhkan tempat pemotongan ayam skala kecil sebesar Rp 
1.260.000 dan RPA skala sedang sebesar Rp 42.574.000.  
 
4.4 Biaya Investasi 

Menurut Halkin et al (2017), biaya investasi yang 
rasional akan membantu memperbaiki manajemen dan 
perencanaan perusahaan untuk jangka waktu panjang. 
Komponen biaya investasi tempat pemotongan ayam skala kecil 
terdiri dari mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan yang 
digunakan tempat pemotongan ayam skala kecil yaitu plucker 
dan diesel, tungku, cooling storage, keranjang, kuali/ dandang 
dan pisau. Total biaya investasi tempat pemotongan ayam skala 
kecil Amanah dan H. Busri memiliki perbedaan yakni masing-
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masing sebesar Rp 11.260.000 dan Rp 11.060.000. Biaya 
investasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 

 
Tabel 4.6 Biaya Investasi RPA 

Uraian Skala Kecil Skala Sedang 

Amanah 
(Rp) 

H. Busri (Rp) Mualim Broiler 
(Rp) 

Plucker 3.500.000 3.000.000 10.000.000 
Tungku 200.000 200.000  
Cooling Storage 4.000.000 1.400.000 300.000.000 

Kuali/ Dandang 3.000.000 300.000  

Pisau 60.000 60.000 140.000 
Hanger Bleeding dan 
stunner 

  30.000.000 

Scalder   15.000.000 
Metal Detector   1.700.000 
Parting Machine   13.000.000 
Water Washing   12.000.000 
Blast Freezer   500.000.000 

Meja Kerja   37.500.000 

Gunting Karkas   40.000 

Garpu eviserasi   150.000 
Total 11.260.000 11.060.000 922.000.000 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran 

penanaman modal perusahaan untuk membeli barang-barang 
modal dan perlengkapan produksi agar menambah kemampuan 
memproduksi suatu produk (Sukirno, 2005). Semakin besar 
kapasitas produksi semakin besar biaya investasi yang harus 
dikeluarkan oleh perusahaan (Mahendra, 2010). RPA skala 
sedang memiliki kapasitas produksi sebesar 2000 ekor per hari 
dengan komponen biaya investasi berupa mesin dan peralatan. 
Mesin yang harus diinvestasikan oleh RPA skala sedang yaitu 
hanger bleeding dan stunner, scalder, plucker, metal detector, 
parting machine, water washing, blast freezer, dan cold storage. 

Peralatan produksi berfungsi untuk mendukung kinerja mesin 
dalam proses produksi. Peralatan RPA skala sedang yaitu meja 
kerja, pisau sembelih, pisau bedah perut, gunting karkas, garpu 
eviserasi, dan keranjang. 
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Biaya reinvestasi adalah penanaman modal kembali dari 
investasi yang telah dilakukan terdahulu. Biaya reinvestasi akan 
dihitung per tahun, sehingga ketika umur alat dan mesin telah 
habis maka dengan akumulasi biaya tersebut mampu 
menginvestasikan alat atau mesin baru. Besarnya biaya 
reinvestasi setiap mesin dan peralatan berbeda tergantung pada 
harga investasi terdahulu, umur ekonomis dan jumlah mesin. 
Besarnya biaya reinvestasi untuk tempat pemotongan ayam 
skala kecil Amanah sebesar Rp 3.010.000 dan H. Busri sebesar 
Rp 2.860.000. Biaya investasi kembali (reinvestasi) RPA skala 
sedang sebesar Rp 92.012.857. Biaya investasi dan reinvestasi 
tempat pemotongan ayam skala kecil Amanah dan H.Busri 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 

serta biaya investasi dan reinvestasi RPA skala sedang 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. Biaya reinvestasi 
RPA skala kecil dan sedang dapat dilihat pada Tabel 4.7.  
 
Tabel 4.7 Biaya Reinvestasi RPA (dalam 1 tahun) 

Uraian Skala Kecil Skala Sedang 

Amanah 
(Rp) 

H. Busri 
(Rp) 

Mualim Broiler 
(Rp) 

Plucker 700.000 600.000 1.000.000 
Tungku 200.000 200.000 - 
Cooling Storage 800.000 1.400.000 30.000.000 

Kuali/ Dandang 750.000 100.000 - 

Pisau 60.000 60.000 140.000 
Hanger Bleeding dan 
stunner 

  3.000.000 

Scalder   1.500.000 
Metal Detector   1.700.000 
Parting Machine   1.300.000 
Water Washing   1.200.000 
Blast Freezer   50.000.000 

Meja Kerja   3.750.000 

Gunting Karkas   20.000 

Garpu eviserasi   50.000 
Total 3.010.000 2.860.000 92.012.857 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
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 Berdasar uraian diatas, jika ditinjau dari segi harga 
investasi yang dilakukan oleh tempat pemotongan ayam H.Busri 
lebih terjangkau dari pada Amanah. Jika ditinjau dari keamanan 
pangan tempat pemotongan ayam Amanah lebih baik dari pada 
H.Busri karena menggunakan alat dan bahan yang aman untuk 
makanan. Menurut FAO/ WHO International Conference on 
Nutrition World Declaration on Nutrition (1992), memperoleh 

makanan yang cukup, bergizi dan aman adalah hak setiap 
manusia. Selain itu kemanan pangan juga telah diatur dalam 
Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang pangan, sehingga 
pemilihan biaya investasi terbaik terdapat pada tempat 
pemotongan ayam skala kecil Amanah. RPA skala sedang 
Mualim telah memakai berbagai alat dan mesin yang terbuat 
stainless steel sehingga aman jika kontak langsung dengan 

produk. 
 
4.5 Biaya Produksi 

 Biaya produksi atau operasional merupakan sejumlah 
biaya yang dikeluarkan untuk keperluan perusahaan baik dalam 
harian, bulanan atau tahunan (Brealey, 2007). Biaya 
operasional yang digunakan dalam usaha tempat pemotongan 
ayam skala kecil baik Amanah maupun H. Busri terdiri dari biaya 
tetap, biaya variabel dan biaya overhead. Biaya overhead 

umumnya berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk 
penggunaan bahan tambahan, biaya tenaga kerja tidak 
langsung, asuransi, dan lainnya (Warni, 2016). Pada kasus ini 
biaya overhead berupa biaya perizinan dan sertifikasi halal 

sebanyak Rp 4.000.000. Biaya tetap dan variabel yang 
dikeluarkan tiap tahun masing-masing sebesar Rp 77.107.300 
dan Rp 1.149.120.000 sehingga total biaya operasional dalam 
satu tahun sebesar Rp 1.230.227.300 atau tiap bulannya 
sebesar Rp 102.518.942 pada tempat pemotongan ayam 
Amanah. Komponen selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 5 

dan akan diproyeksikan ke dalam kebutuhan modal kerja dalam 
satu tahunnya. Kebutuhan modal kerja tempat pemotongan 
ayam skala kecil Amanah, H. Busri dan RPA skala sedang 
Mualim dapat dilihat pada Tabel 4.8 
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Tabel 4.8 Kebutuhan Modal Kerja (1 Tahun) 
Komponen Biaya 

Produksi 
Kecil  Sedang 

Amanah (A) H. Busri (B) Σ (A-B) Mualim 

Biaya Tetap      

a. Biaya Reinvestasi 3.010.000 2.860.000 150.000 92.012.857 

b. Biaya Penyusutan 1.762.500 1.666.667 95.833 82.826.497 

c. Biaya 
Pemeliharaan 

334.800 331.800 3000 27.660.900 

Total Biaya Tetap 5.107.300 4.858.467 35.751.167 202.500.254 

Biaya Variabel     

a. Utilitas 15.120.000 15.120.000  510.888.000 

b. Bahan Baku 1.134.000.000 1.134.000.000  15.120.000.000 

c. Tenaga Kerja 
Langsung 

72.000.000 108.000.000 36.000.000 360.000.000 

Total Biaya Variabel 1.221.120.000 1.257.120.000 36.000.000 15.990.888.000 

Biaya Overhead     

Biaya Perizinan 4.000.000 4.000.000 - 5.000.000 

Total Biaya 
Overhead 

4.000.000 4.000.000 - 5.000.000 

Total Biaya 
Produksi 

1.230.227.300 1.265.978.467 35.751.167 16.198.388.254 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 
 

Husnan dan Suwarsono (2007), menyatakan biaya tetap 
yaitu biaya yang jumlahnya tetap meski jumlah output berubah. 
Biaya tetap pada tempat pemotongan ayam skala kecil H.Busri 
yaitu biaya reinvestasi sebesar Rp 2.860.000; biaya penyusutan 
sebesar Rp 1.666.667, biaya pemeliharaan sejumlah Rp 
331.800 dan gaji sebanyak 6 orang sebanyak Rp 108.000.000 
sehingga total biaya tetap untuk kebutuhan modal kerja selama 
1 tahun sebesar Rp 112.858.467. Total biaya tetap di tempat 
pemotongan ayam Amanah dan H.Busri berbeda karena jumlah 
investasi alat dan mesin, tenaga kerja memiliki kuantitas yang 
sama namun harganya beda. Biaya variabel adalah biaya yang 
berubah jumlahnya jika jumlah output berubah (Soeharto, 2002). 
Biaya variabel tempat pemotongan ayam skala kecil berupa 
biaya bahan baku ayam yang sebesar Rp 1.149.120.000. 
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Jumlah ayam yang dipotong setiap hari di kedua objek masing-
masing yakni 150 ekor. Biaya overhead dapat dikatakan 
sebagai biaya tidak langsung, karena biaya ini tidak dapat 
langsung dibebankan ke dalam satu produk. Pada umumnya, 
biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai biaya bahan baku 
tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya 
pabrik lainnya yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasikan 
atau dibebankan langsung ke pesanan, produk, dan atau objek 
biaya tertentu lainnya (Carter, 2009). Biaya produksi tempat 
pemotongan ayam skala kecil H.Busri selengkapnya dapat 
dilihat pada Lampiran 6 dengan pembeda hanya di biaya gaji 
tenaga kerja. Biaya overhead untuk tempat pemotongan ayam 
skala kecil berupa biaya perizinan SIUP dan pengurusan 
sertifikasi halal. Total biaya overhead sebesar Rp 4.000.000 

sehingga total kebutuhan modal kerja dalam satu tahun sebesar 
Rp 1.265.978.467. Selisih biaya total di tempat pemotongan 
ayam Amanah dan H.Busri yakni sebesar Rp 35.751.167. 
 Besar kecilnya biaya produksi dipengaruhi oleh 
kapasitas produksi. Komponen biaya produksi terdiri dari fixed 
cost, variable cost dan overhead cost (Ardianti, 2015). 

Komponen biaya tersebut terbagi lagi menjadi beberapa aspek 
seperti biaya tetap terdiri dari biaya reinvestasi, penyusutan, dan 
pemeliharaan. Biaya variabel berupa biaya utilitas, bahan 
baku,gaji tenaga kerja dan biaya overhead berupa biaya 

perizinan dan sertifikasi halal. Total biaya produksi RPA skala 
sedang sebesar Rp 16.198.388.254. Biaya produksi RPA skala 
sedang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 Berdasar uraian biaya produksi yang terdapat pada 
kebutuhan modal kerja (Tabel 4.8), tempat pemotongan ayam 
skala kecil Amanah mengeluarkan biaya produksi lebih sedikit 
dari pada H.Busri dengan selisih hingga Rp 35.751.167. Hanani 
et al (2011), semakin minimum biaya yang dikeluarkan maka 
keuntungan semakin maksimal. Biaya produksi untuk tempat 
pemotongan ayam skala kecil dapat mengacu pada tempat 
pemotongan ayam Amanah dan RPA skala sedang dapat 
mengacu pada Mualim Broiler. 
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4.6 Analisis Finansial 

 Analisis Kelayakan finansial dilakukan terhadap biaya 
produksi parsial sehingga hanya beberapa alat bantu 
perhitungan yang digunakan. Alat bantu tersebut yang dianggap 
memiliki keterikatan yang cukup erat dengan implementasi di 
lapang seperti  perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) dan 
harga jual. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan 
ini yaitu kapasitas produksi per tahun 54.000 untuk skala kecil 
dan 720.000 ekor per tahun untuk skala sedang, harga bahan 
baku Rp 21.000 per ekor, berat ayam broiler per ekor adalah 1,3 
kg, dan periode usaha selama 10 tahun. 
 
4.6.1. Harga Pokok Produksi (HPP) 

Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang tepat dan 
akurat harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Tanpa 
perhitungan HPP yang tepat dan akurat, perusahaan akan 
mengalami masalah dalam penentuan harga jual suatu produk 
(Setiadi et al, 2014). Harga Pokok Produksi (HPP) dihitung 

berdasarkan total keseluruhan biaya (biaya tetap dan biaya 
variabel) yang dikeluarkan dengan jumlah produk yang 
dihasilkan selama 1 tahun yakni sebanyak 54.000 sehingga 
HPP tempat pemotongan ayam Amanah sebesar Rp 
22.782/ekor dengan total biaya produksi Rp 1.230.227.300. 
Tempat pemotongan ayam H.Busri memiliki kapasitas produksi 
yang sama yaitu 54.000 ekor ayam dalam satu tahun sehingga 
HPP sebesar Rp 23.444/ekor. Perhitungan ini belum 
menghitung tingkat keuntungan (mark up). HPP skala kecil dan 
sedang Selngkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.9 
 
Tabel 4.9 Harga Pokok Produksi RPA Skala Kecil dan 

Sedang 

Uraian Skala Kecil Skala 
Sedang 

Amanah H.Busri Mualim 

Harga Pokok 
Produksi 

                              

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
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Harga Pokok Produksi (HPP) dihitung bertujuan untuk 
menentukan harga jual yang optimal sehingga produsen tidak 
mengalami kerugian. Harga pokok produksi dipengaruhi oleh 
besarnya biaya total produksi dengan kapasitas produksi. Pada 
RPA skala sedang total biaya produksi dalam satu tahun 
sebesar Rp 16.478.198.254 sedangkan total kapasitas dalam 
satu tahun sebanyak 720.000. Sehingga harga pokok produksi 
yang diperoleh sebesar Rp 22.498/ekor. Berikut merupakan 
perhitungan HPP RPA skala kecil dan skala sedang. 
a. Perhitungan HPP Tempat Pemotongan Ayam Amanah 

    
  

 
 

                
                

      
 

                         /ekor 
b. Perhitungan HPP Tempat Pemotongan Ayam H.Busri 

    
  

 
 

           
                

      
 

=          /ekor 
c. Perhitungan HPP Rumah Potong Ayam Mualim 

    
  

 
 

            
                 

       
  

                         /ekor 
Berdasar perhitungan di atas dan dituliskan dalam Tabel 

4.9 harga pokok produksi tempat pemotongan ayam skala kecil 

terendah adalah tempat pemotongan ayam Amanah dan RPA 
skala sedang Mualim. Masing-masing besar HPP tersebut yakni 
Rp 22.782/ekor dan Rp 22.498/ekor. Sehingga perhitungan HPP 
dapat mengacu pada kedua RPA skala kecil dan sedang 
tersebut. 

 
4.6.2. Harga Jual  

Perhitungan HPP digunakan untuk menentukan harga 
jual produk yang akan dipasarkan. Menurut Kotler dan Keller 
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(2009), harga jual adalah sejumlah uang yang dibebankan atas 
suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar 
konsumen atas manfaat-manfaat, karena memiliki atau 
menggunakan produk atau jasa tersebut. Menurut Mulyadi 
(2012), menyatakan pada prinsipnya harga jual harus dapat 
menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Harga 
jual dihitung dengan adanya penambahan tingkat keuntungan 
(mark up). Menurut Kondoy et al (2015), mark up atau 
keuntungan wajar yang diperoleh pengusaha sebesar 30%, 
sehingga harga jual yang ditetapkan sebesar Rp 29.617 per 
ekor untuk tempat pemotongan ayam Amanah. Tempat 
pemotongan ayam H.Busri nilai HPP sebesar Rp 23.444/ekor 
sehingga jika ditambah dengan mark up 30% harga jualnya 

sebesar Rp 30.477 per ekor. Penetapan harga jual yang tepat 
mampu meningkatkan penjualan, memperbaiki dan 
mempertahankan market share, memperhatikan permintaan, 

dan mengusahakan mengembalikan investasi dengan 
pencapaian laba secara maksimal (Widyawati, 2013). Menurut 
Kementrian Perdagangan melalui Sistem Pemantauan Pasar 
Kebutuhan Pokok (SP2KP) periode 5 April 2018 menyebutkan 
bahwa harga ayam potong pada pasar area Surabaya sebesar 
Rp 30.000/ ekor dengan berat 1,3 kg. Penetapan besar kecilnya 
harga jual juga dapat dilakukan dengan mengurangi atau 
menambah persentase dari mark up sehingga harga jual tidak 

kalah saing dengan produsen lain dan tetap tidak mengalami 
kerugian. Berikut merupakan harga jual untuk RPA skala kecil 
dan sedang, dapat dilihat pada Tabel 4.10 
 
Tabel 4.10 Harga Jual Ayam di RPA Skala Kecil dan Skala 

Sedang 

Uraian Skala Kecil Skala Sedang 

Amanah H.Busri Mualim 

Harga Jual                               

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
 

Harga jual ditentukan berdasar perhitungan harga pokok 
dan besarnya keuntungan yang ingin diperoleh (mark up). 

Harga meliputi semua biaya yang terjadi dalam menghasilkan 
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barang tersebut, ditambah dengan tingkat keuntungan (mark up) 
yang ingin dicapai (Yuliana et al, 2002). Mark up yang 
digunakan dalam RPA skala sedang sebesar 30%. Harga pokok 
produksi RPA skala sedang Mualim sebesar Rp 22.498/ekor 
sehingga mark up yang didapat sebesar Rp 6.749 maka harga 
jual untuk RPA skala sedang yaitu Rp 29.247/ekor. Perhitungan 
harga jual selengkapnya padat dilihat sebagai berikut: 
a. Perhitungan Harga Jual Tempat Pemotongan Ayam Amanah 
                       

                                   (         ) 
                                          
                               /ekor 
 

b. Perhitungan Harga Jual Kondisi Tempat Pemotongan Ayam 
H.Busri 
                       

                               (         ) 
                                          
                               /ekor 
 

c. Perhitungan Harga Jual Kondisi Rumah Potong Ayam 
Mualim 
                       

                               (         ) 
                                         

                               /ekor 
Berdasar perhitungan di atas dan dituliskan dalam Tabel 

4.10 harga jual tempat pemotongan ayam skala kecil terendah 

adalah tempat pemotongan ayam Amanah dan RPA skala 
sedang Mualim. Harga jual terendah dari ketiga RPA adalah 
RPA skala sedang Mualim Broiler karena meski investasi mesin 
dan alat yang tinggi berimbas pada biaya operasional yang 
rendah dan didukung dengan kapasitas produksi setiap hari 
tinggi. Semakin rendah harga jual daya saing pasar lebih tinggi, 
sehingga produsen menaikkan marjin mark up untuk meraih 

keuntungan lebih besar. Masing-masing harga jual tempat 
pemotongan ayam Amanah dan RPA Mualim Broiler tersebut 
yakni Rp 29.617/ekor dan Rp 29.247/ekor. Perhitungan harga 
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jual dapat mengacu pada kedua RPA skala kecil dan sedang 
tersebut. 
 
4.7 Hasil Riset Terbaik 

Hasil riset terbaik pada tempat pemotongan ayam skala 
kecil adalah yang berkapasitas 150 ekor per hari. Setelah 
dilakukan perhitungan finansial maka harga jual yang dikenakan 
sebesar Rp 29.617/ekor dengan HPP sebesar Rp 22.782/ekor 
dan mark up 30%. Dengan kapasitas sekian membutuhkan 4 

tenaga kerja dalam operasinya. Selain itu input lain yang 
dibutuhkan adalah utilitas berupa air, listrik dan LPG serta mesin 
peralatan. Mesin dan peralatan tersebut terdiri dari plucker dan 
diesel, tungku, cooling storage, keranjang, kuali/ dandang, dan 

pisau. Keseluruhan mesin dan alat tersebut membutuhkan 
investasi sebesar Rp 11.260.000. Besarnya investasi yang 
dikeluarkan disesuaikan dengan kondisi tempat pemotongan 
ayam yang masih kecil. Hal terebut dikarenakan menurut 
Widiyana (2003) dengan kecenderungan modal yang kecil 
investasi dengan jumlah dana yang cukup besar akan secara 
signifikan mempengaruhi eksistensi perusahaan. Sehingga 
kondisi skala pemotongan ayam yang kecil tidak perlu 
melakukan investasi yang sangat besar.  
 Hasil riset terbaik untuk RPA skala sedang berkapasitas 
2.000 ekor/hari yakni dengan memilih alat penyembelih berupa 
hanger bleeding. Berdasar perhitungan finansial RPA skala 
sedang harus mengeluarkan biaya investasi sebesar Rp 
922.030.000 meliputi biaya mesin dan peralatan. Mesin dan 
peralatan tersebut yaitu hanger bleeding dan stunner, scalder, 
plucker, metal detector, parting machine, water washing, blast 
freezer, cold storage, meja kerja, pisau sembelih, pisau bedah 

perut, gunting karkas, garpu pengambil isi perut, keranjang. 
Besarnya investasi tersebut mengakibatkan harga pokok 
produksi sebesar Rp 22.498/ekor dan dengan mark up 30% 

maka perusahaan mampu menetapkan harga jual satu ekor 
ayam seharga Rp 29.247/ekor. Kebutuhan tenaga kerja untuk 
kegiatan produksi sebanyak 20 tenaga kerja tersebar di setiap 
tahap baik pada ruang kerja kotor maupun ruang kerja bersih. 
Ruang kerja kotor mulai tahap penerimaan ayam sampai 
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pencabutan bulu sedangkan ruang kerja bersih mulai tahap 
pemotongan leher dan kepala sampai pengemasan. 
 
4.8 Pilihan Alat Penyembelih dan Kapasitas Produksi 

 Pilihan yang ditawarkan untuk tempat pemotongan ayam 
skala kecil dapat ditinjau dari segi kapasitas dan HCP 
pengeluaran darah. Kapasitas di objek riset terbaik yakni tempat 
pemotongan ayam Amanah hanya 150 ekor per hari sedangkan 
kapasitas maksimumnya yakni 300 ekor/hari. Dengan 
mengoptimalkan kapasitas produksi, menghindari perusahaan 
dalam kehilangan kesempatan menjual (lost sales) sehingga 

dapat meningkatkan keuntungan perusahaan (Nursanti dkk, 
2015). Saat ini ayam setelah disembelih diletakkan dalam tong 
sehingga rawan dengan penumpukan. Penumpukan akan 
mengakibatkan ayam mati, bukan karena darah menetes 
sempurna. HCP (Halal Control Point) penyembelihan ayam 
salah satunya yaitu penirisan darah. Selain itu menurut Kirton et 
al (1981) darah keluar sempurna adalah indikator hewan mati.  

Mesin dan peralatan yang digunakan yakni plucker dan 
diesel, tungku, cooling storage, shackle, keranjang, kuali/ 

dandang, dan pisau. Tenaga kerja dibutuhkan sebanyak 4 orang 
dengan jam kerja yang sama. Jumlah biaya utilitas mengalami 
perubahan di kebutuhan utilitas karena untuk air dan listrik 
produsen membayar kepada pihak pasar tidak berdasarkan 
kuantitas yang dipakai namun berdasar penetapan pihak pasar 
secara regular dan biayanya tetap. Biaya investasi alat dan 
mesin sebesar Rp 12.760.000 dengan biaya produksi 
(kebutuhan modal kerja) dalam satu tahun sebanyak Rp 
2.377.772.300. Harga pokok produksi tempat pemotongan ayam 
skala kecil berkapasitas 300 ekor/hari yaitu Rp 22.016/ekor. Jika 
mark up yang diinginkan 30% maka harga jual 1 ekor ayam 

sebesar Rp 28.621. Biaya Investasi dan reinvestasi tempat 
pemotongan ayam skala kecil dpat dilihat pada Lampiran 8 dan 
biaya produksi selama satu tahun dapat dilihat pada Lampiran 
9. Perhitungan HPP dan harga jual selengkapnya dapat dilihat 
pada Lampiran 10. Berikut merupakan biaya yang harus 

dikeluarkan untuk setiap pemilihan investasi alat penyembelih 
dan kapasitas produksi yang dapat dilihat pada Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Pilihan Investasi dan Kapasitas Produksi 
Uraian Kapasitas  

(ekor) 
Biaya 

Investasi (Rp) 
Biaya Produksi 
Total/th (Rp) 

HPP 
(Rp) 

Harga 
Jual 
(Rp) 

Pendapatan/ 
tahun (Rp) 

Kecil       
a.  150 11.260.000 1.230.227.300 22.782 29.617 1.599.318.000 

b.  300 12.760.000 2.377.772.300 22.016 28.621 3.091.103.990 
selisih 150 1.500.000 1.147.545.000 766 996 1.491.785.990 

Sedang       

a.  2.000 922.030.000 16.198.388.254 22.498 29.247 21.057.840.000 

b.  3.000 1.234.196.800 23.791.858.570 22.029 28.638 30.929.416.141 

selisih 1.000 312.166.800 7.593.470.316 469 609 9.871.576.141 

Sumber: Data Primer Diolah (2018)  
Keterangan: 
Skala kecil a = Tempat pemotongan ayam Amanah 
Skala kecil b = Tempat pemotongan ayam hasil simulasi 
Skala sedang a = RPA Mualim Broiler 
Skala sedang b = RPA hasil simulasi 

RPA skala sedang Mualim Broiler menggunakan alat 
penyembelih berupa hanger bleeding sedangkan pilihan alat lain 
dapat berupa shackle conveyor T-track. Menurut Liu (2016), 
conveyor T-track dengan minimal pembelian 10 m seharga $18 
atau sekitar Rp 2.476.800. Dengan harga sekian conveyor T-
Track akan dirangkai dengan shackle-shackle yang ada di 
hanger bleeding, sehingga alat shackle conveyor T-track 

seharga Rp 32.476.800. Pemilihan alat penyembelih dengan 
shackle conveyor T-track akan berimbas pada kebutuhan 
tenaga kerja yang mampu menghemat 2 tenaga kerja sehingga 
total tenaga kerja 18 orang per hari. Pengurangan tenaga kerja 
mampu mengurangi biaya hingga Rp 3.000.000 per bulan.  

Mesin dan alat yang digunakan yakni shackle conveyor T-
track dan Stunner, scalder, plucker, metal detector, parting 
machine, water washing, blast freezer, cold storage, meja kerja, 
pisau sembelih, pisau bedah perut, gunting karkas, garpu 
eviserasi dan keranjang dengan biaya investasi sebesar Rp 
1.234.196.800. Utilitas yang dibutuhkan yaitu listrik dan air. 
Biaya produksi (kebutuhan modal kerja) dalam satu tahun 
sebanyak Rp 23.791.858.570. Harga pokok produksi RPA skala 
sedang dalam kondisi ini yaitu Rp 22.029/ekor. Jika mark up 

yang diinginkan 30% maka harga jual 1 ekor ayam sebesar Rp 
28.638/ekor. Biaya Investasi dan reinvestasi RPA skala sedang 
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dapat dilihat pada Lampiran 11 dan biaya produksi selama satu 
tahun dapat dilihat pada Lampiran 12. Perhitungan HPP dan 
harga jual selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13. 

Pemilihan alat penyembelih disesuaikan dengan kapasitas 
produksi. Semakin tinggi kapasitas semakin besar biaya 
produksi. Penambahan biaya dapat berasal dari biaya bahan 
baku, tenaga kerja, utilitas dan mesin. Berikut merupakan biaya 
produksi dari masing-masing pemilihan yang dapat dilihat pada 
Tabel 4.12 
 
Tabel 4.12 Biaya Produksi Pemilihan Alat Penyembelih dan 

Kapasitas Produksi (dalam 1 Tahun) 
Komponen 

Biaya Produksi 
Kecil Sedang 

A b A B 

Biaya Tetap      

a. Biaya 
Reinvestasi 

3.010.000 3.310.000 92.012.857 92.260.537 

b. Biaya 
Penyusutan 

1.762.500 2.002.500 82.826.497 126.339.409 

c. Biaya 
Pemeliharaan 

334.800 379.800 27.660.900 37.025.904 

Total Biaya 
Tetap 

5.107.300 5.692.300 202.500.254 255.625.850 

Biaya Variabel     

a. Utilitas 15.120.000 28.080.000 510.888.000 527.232.720 

b. Bahan Baku 1.134.000.000 2.268.000.000 15.120.000.000 22.680.000.000 

c. Tenaga Kerja 
Langsung 

72.000.000 72.000.000 360.000.000 324.000.000 

Total Biaya 
Variabel 

1.221.120.000 2.368.080.000 15.990.888.000 23.531.232.720 

Biaya Overhead     

Biaya Perizinan 4.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 

Total Biaya 
Overhead 

4.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 

Total Biaya 
Produksi 

1.230.227.300 2.377.772.300 16.198.388.254 23.791.858.570 

Sumber: Data Primer Diolah (2018)  
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Keterangan: 
Skala kecil a = Tempat pemotongan ayam Amanah 
Skala kecil b = Tempat pemotongan ayam hasil simulasi 
Skala sedang a = RPA Mualim Broiler 
Skala sedang b = RPA hasil simulasi 
 

Tempat pemotongan ayam skala kecil memiliki 
perbedaan di beberapa sisi. Perbedaan keduanya terletak dari 
segi investasi alat. Tempat pemotongan ayam Amanah tidak 
menggunakan alat gantungan (shackle) sederhana seperti di  

kondisi simulasi. Hal tersebut mengakibatkan biaya investasi 
Tempat pemotongan ayam hasil simulasi lebih mahal sehingga 
berimbas pada biaya tetap (reinvestasi, penyusutan dan 
pemeliharaan) yang naik menjadi Rp 5.692.300. Selain itu, 
perbedaan kapasitas berimbas pada biaya variabel berupa 
biaya bahan baku. Jika dengan kapasitas 150 ekor/hari biaya 
bahan bakunya sebesar Rp 1.134.000.000 dan saat 
kapasitasnya 300 ekor/hari maka biaya bahan baku naik naik 
menjadi Rp 2.268.000.000. Utilitas di skala kecil cenderung 
tetap untuk air dan listrik namun terjadi perubahan di kebutuhan 
LPG yang awalnya hanya 2 buah menjadi 4 buah sehingga 
biayanya menjadi Rp 28.080.000/ tahun.  

Adanya perbedaan kapasitas di RPA skala sedang 
mengakibatkan perbedaan di biaya produksi. Dengan 
peningkatan kapasitas dan investasi alat baru di RPA skala 
sedang b membuat biaya tetap (reinvestasi, penyusutan dan 
pemeliharaan) juga meningkat menjadi Rp 255.625.850. Jika 
dengan kapasitas 2000 ekor/hari biaya bahan bakunya sebesar 
Rp 15.120.000.000 dan saat kapasitasnya 3000 ekor/hari maka 
biaya bahan baku naik menjadi Rp 22.680.000.000. 
Penginvestasian alat baru berimbas pada pengurangan 
karyawan sebanyak 2 orang sehingga biaya tenaga kerja 
langsung menurun menjadi Rp 324.000.000. Selain itu, dengan 
penambahan conveyor di proses penyembelihan maka biaya 
utilitas meningkat menjadi Rp 527.232.720/ tahun. Terdapat 
asumsi berupa conveyor T-Track bekerja selama 6,25 jam/ hari 

dengan daya 2,25 kwh/hari. Jika mengacu pada tarif daftar listrik 
sebesar Rp 1112/kwh maka kebutuhan listrik untuk conveyor 
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saja per bulan sebesar Rp 75.060. Kebutuhan biaya air juga ikut 
meningkat, untuk selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 
12. 

 
4.9 Implikasi Alternatif Pemilihan Hasil Riset RPA Skala 
Kecil 

 Salah satu faktor pertimbangan suatu hewan dianggap 
halal adalah darah harus keluar sempurna setelah 
penyembelihan (Fuseini et al, 2016). Salah satu cara 

meneteskan darah dengan cara digantung seperti pada RPA 
skala sedang. Penggantungan akan lebih memudahkan darah 
keluar sempurna. Menurut Faiq (2016), suatu cairan (darah) 
akan mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Tempat 
pemotongan skala kecil meletakkan ayam pasca disembelih 
pada tong, sehingga sangat rawan ayam mati karena tumpukan. 
Menurut Marwan (2012) dalam Delfita (2013) kematian binatang 

sebagai akibat dari terputusnya urat nadi atau kerongkongannya 
dan darah keluar habis. Penyembelihan yang paling sempurna 
yaitu terputusnya kerongkongan, tenggorokan, dan urat nadi. 
Berdasar proses produksi di RPA skala sedang maka dapat 
diusulkan untuk tempat pemotongan ayam skala kecil dengan 
cara menggantung ayam pasca penyembelihan menggunakan 
alat shackle sederhana. 

Alat shackle sederhana, terdiri dari besi stainless steel 
dan 10 buah shackle ayam berkapasitas 20 ekor. Setiap shackle 
terdiri 2 ayam. Kapasitas sekian dipilih berdasar waktu mati 
ayam setelah proses penyembelihan. Menurut Rony dan Etwin 
(2017), idealnya ayam mati 3-5 menit pasca sembelih tanpa 
stunning. Pada shackle sederhana terdapat 3 perlakuan yakni 
menggantung ayam, sembelih ayam dan penurunan ayam. 
Dalam waktu 3-4 menit dengan 3 tahap perlakuan tersebut 
maka kapasitas 20 ekor dan tenaga kerja 1 orang dirasa ideal 
agar alat bekerja maksimal, Investasi alat ini dapat dipilih ketika 
produsen menaikkan kapasitas produksi setiap hari sebesar 300 
ekor ayam. Hal tersebut karena untuk menstabilkan harga jual. 
Semakin tinggi biaya investasi alat dan kapasitas produksi tetap, 
maka harga jual akan naik. Biaya investasi alat shackle 
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sederhana kurang lebih Rp 1.500.000. Alat gantung (shackle) 
sederhana dapat dilihat pada Gambar 4.3 

 
Gambar 4.3 Alat Gantungan (shackle) Sederhana 

  
Ketika aspek halal telah dipenuhi mempengaruhi mutu 

daging yang diperoleh. Salah satu aspek halal yang harus 
dipenuhi yaitu darah harus keluar sempurna. Menurut Shahdan 
et al (2016) menyatakan bahwa HCP penyembelihan salah 
satunya yaitu proses penyembelihan pada tahap penirisan 
darah. Saat darah telah keluar sempurna maka daging yang 
dihasilkan tidak mengandung darah atau mikroorganisme yang 
ada di darah sehingga mutu daging lebih bagus. Menurut 
Hoesin (2011), halal untuk pangan (daging) mulai dari prosedur 
pemilihan hewan ternak sampai kepada penerima. Pangan halal 
harus diawali dengan aman untuk dimakan tidak ada bahan 
pengawet atau bahan berbahaya, daging yang sehat yaitu segar 
dan tidak mengandung bibit penyakit serta utuh yaitu sempurna 
sebagaimana semula. Dengan demikian saat aspek halal dan 
ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) terpenuhi maka menjadikan 
produk daging memiliki mutu lebih baik. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

 Analisis pilihan alat penyembelihan dan kapasitas 
produksi terhadap biaya parsial dapat ditinjau dari aspek teknis 
dan finansial. Tempat pemotongan ayam skala kecil 
berkapasitas 150 ekor per hari membutuhkan alat dan mesin 
yakni plucker dan diesel, tungku, cooling storage, keranjang, 
dandang dan pisau. Proses produksinya mulai dari penerimaan 
dan seleksi ayam hidup hingga pemotongan karkas. Tenaga 
kerja dibutuhkan 4 orang dan utilitas berupa air, listrik dan LPG. 
Total biaya investasi untuk skala kecil sebesar Rp 11.060.000, 
biaya kebutuhan modal kerja dalam 1 tahun sebesar Rp Rp 
1.230.227.300, HPP sebesar Rp 22.782/ekor dan harga jual per 
1 ekor ayam yaitu Rp 29.617. Hasil tersebut masih perlu adanya 
perbaikan di tahap pengumpulan ayam pada tong, diperlukan 
alat gantungan (shackle sederhana). Penggunaan shackle 

sederhana dapat diaplikasikan pada kapasitas 300 ekor/ hari 
sehingga biaya investasi sebesar Rp 12.760.000, kebutuhan 
modal kerja dalam 1 tahun sebesar Rp 2.377.772.300, HPP 
sebesar Rp 22.016/ekor dan harga jual sebesar Rp 28.621/ekor. 
 RPA skala sedang berkapasitas 3000 ekor/ hari 
membutuhkan beberapa mesin dan alat baik manual maupun 
otomatis. Proses produksinya mulai penerimaan dan seleksi 
ayam hingga pembekuan. Total tenaga kerja yang dibutuhkan 
sebanyak 20 orang dan utilitas berupa air dan listrik. Total biaya 
investasi yakni sebesar Rp 922.030.000, biaya produksi per 
tahun sebesar Rp 16.198.388.254, HPP RPA skala sedang 
yakni Rp 22.498/ekor dan harga jualnya sebesar Rp 
29.247/ekor. Perbaikan yang dapat diusulkan yaitu penggantian 
alat hanger bleeding menjadi shackle conveyor yang berimbas 

pada pengurangan karyawan menjadi 18 karyawan. Total biaya 
investasi yang diperlukan yakni sebesar Rp 1.234.196.800 dan 
total kebutuhan modal sebesar Rp 23.791.858.570. Berdasar 
perhitungan, harga pokok produksinya menjadi Rp 22.029/ekor 
dan harga jual setiap ekor ayam menjadi Rp 28.638/ekor. 
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5.2 Saran 
 Penentuan harga shackle sederhana yang belum pasti 
memunculkan perhitungan yang kurang akurat, sehingga perlu 
adanya perhitungan biaya investasi alat shackle sederhana 

untuk kasus ini. Selain itu, dalam tulisan ini tidak membahas 
mengenai sanitasi di kedua skala RPA padahal aspek sanitasi 
terutama di RPA skala kecil perlu menjadi sorotan. Hal tersebut 
dapat menjadikan konsep tulisan baru bagi penulis lain. 
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