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BREAK EVEN POINT ANALYSIS OF LAYER BUSINESS FARM  
IN  UD. KENCANA FARM  MALANG REGENCY 

 

ABSTRACT 
 

 
 

 The research was carried out at UD. Kencana Farm operational area; 
Pakisjajar village, Pakis District, Malang Regency, started from 01st until 31st 
January  2008. The aims of the study were to figure out the minimum egg 
production so that Break Even Point can be reached, to determined Margin of 
Safety level at UD. Kencana Farm. The method used were case studies method. 
Purposive Sampling were used to determined the sample. The data were analyzed 
using financial analysis, BEP and MoS were obtained using mathematical 
approach. 
 The result showed ; minimum egg production that had to be reached by the 
farm, the lowest value of production were at March 2007 ; 52.887 kg, and the 
highest value were at October 2007; 35.782 kg. The lowest Margin of Safety level 
according to BEP, was at August 2007 ; 165.55% and the highest were at June 
2007 ; 253.75%. Margin of Safety value according to the sale level; the lowest 
value were at October; 40.0% and the highest value at June ; 60.6%. BEP value at 
UD. Kencana Farm approximately low; 40.254 Kg, with a high average of MoS 
value ; 206.77% according to BEP level on each year, according to the sale level 
plan on 2005, 2006 and 2007 was 50,16%; 43,15%; and 44,16%. 

Based on this research, it is suggested that the UD.Kencana Farm to 
increase business volume by increasing the number of layers to reach a high 
revenue value .         
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ANALISIS BREAK EVEN  POINT  USAHA PETERNAKAN AYAM 
PETELUR 

PADA UD. KENCANA FARM KABUPATEN MALANG 

 
RINGKASAN 

 
 Pengumpulan data penelitian dilaksanakan mulai tanggal 01 – 31 Januari 
2008 Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di UD. Kencana Farm di Jalan 
Gatra Mapan Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Tujuan 
penelitian adalah mengetahui jumlah minimum produksi agar peternakan 
mencapai BEP, mengetahui dan menentukan besarnya tingkat keamanan 
penjualan (Margin of Safety) peternakan ayam petelur UD. Kencana Farm. 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case studies) yaitu 
memusatkan diri secara intensif dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu, 
dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penentuan sampel dilakukan secara 
purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria yang dibutuhkan 
untuk tujuan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 
finansial, sedangkan BEP dan MoS dihitung menggunakan pendekatan matematis. 

 
Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa jumlah telur 

minimal yang harus diproduksi peternakan ayam petelur UD. Kencana Farm pada 
tahun 2005; 2006; dan 2007 masing-masing adalah   546.462 kg/tahun, 539.841 
kg/tahun, dan  506.076 kg/tahun Sedangkan tingkat keamanan penjualan (Margin 
of Safety) peternakan ayam petelur UD. Kencana Farm dalam melakukan 
penurunan penjualan berdasarkan tingkat BEP pada tahun 2005, 2006, dan 2007           
masing-masing  adalah  200,62%; 175,90%; dan 179,10%. artinya penjualan tidak 
boleh turun sebesar 200,95%  dari tingkat penjualan saat BEP pada tahun 2005. 
176,87% dari tingkat penjualan saat BEP pada tahun 2006; dan sebesar 180,93% 
dari tingkat penjualan saat BEP pada tahun 2007 dan berdasarkan tingkat 
penjualan yang direncanakan pada tahun 2005, 2006, dan 2007 masing-masing 
adalah 50,16%; 43,15% dan 44,16%.. 

 
Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan adalah UD. Kencana Farm perlu mengevaluasi usaha agar mengetahui 
dimana letak permasalahan. Dari evaluasi diambil keputusan untuk meningkatkan 
pendapatan perusahaan, UD. Kencana Farm hendaknya: Bekerjasama dengan 
lembaga-lembaga keuangan untuk menambah modal usaha sehingga dapat 
meningkatkan skala usaha; Efisiensi biaya produksi diantaranya meningkatkan 
manajemen pemeliharaan, mengoptimalkan tenaga kerja dan modernisasi sarana 
produksi ternak; dan bagi para peneliti diharapkan laporan ini dapat menjadi 
bahan informasi dan disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

 
 

 
 
 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala 

karunia rahmad-Nya., sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

yang berjudul Analisis Break Even Point  Usaha Peternakan Ayam Petelur 

Pada UD. Kencana Farm Kabupaten  Malang  ini dengan baik dan lancar.  

Dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :  
1. Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan Ketua Program 

Studi Sosial Ekonomi 

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Hartono, MS selaku pembimbing utama yang 

telah memberikan bimbingan, masukan, semangat, nasehat dan saran 

untuk kesempurnaan isi skripsi. 

3. Ibu Ir. Siti Fatimah, MS selaku dosen pembimbing pendamping yang 

banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. 

4. Bapak Ir. M. B. Hariyono,MS atas kritik dan masukannya demi 

kesempurnaan isi laporan 

5. Manager UD. Kencana Farm beserta stafnya yang telah mengizinkan  dan 

membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian. 

6. Special thanks for Bapak dan Ibu, serta Keluargaku, terima kasih atas 

materi, kepercayaan, kesempatan, support dan doanya selalu kepada 

penulis  

7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu per satu. 

Penulis menyadari bahwa sikripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik, 

saran atau masukan yang bersifat membangun terbuka buat semua pembaca demi 

kesempurnaan laporan ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak dan 

bisa turut memberikan sumbangsih pembaharuan bagi dunia pendidikan 

Indonesia, khususnya di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

 Malang, September 2008 

 

 

                                                              Penulis 



RIWAYAT HIDUP 

Penulis dilahirkan di Kabupaten Malang tanggal 07 November 1983 

sebagai putra ketiga dari pasangan Yudadi Iriyanto dan Melvi Rosdiana Penulis 

menyelesaikan Sekolah Dasar  (SD) di SDN. St. Yoseph III Malang pada tahun 

1996, Kemudian menyelesaikan Sekolah Lanjutan Pertama di SLTP. St. Thomas I 

Medan pada tahun 1999 dan menyelesaikan Sekolah Lanjutan Atas  di SMUN III 

Malang tahun 2002. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa 

Program Studi  Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

Semasa kuliah penulis juga aktif dalam organisasi mahasiswa intra dan 

ekstra kampus. Di intra kampus diantaranya sebagai Sekretaris I Himpunan 

Mahasiswa Sosial Ekonomi Peternakan (HIMASEP) peride tahun 2003/2004, 

Sedangkan di ekstra kampus diantaranya sebagai pengurus bagian staf bidang 

pemberdayaan Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) Eklesia peternakan 

periode tahun 2005/2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



DAFTAR ISI 
 
 Halaman 
 
ABSTRACT............................................................................................ i 

RINGKASAN ......................................................................................... ii 

KATA PENGANTAR ............................................................................ iii 

RIWAYAT HIDUP ................................................................................ iv 

DAFTAR ISI .......................................................................................... v 

DAFTAR TABEL................................................................................... vii 

DAFTAR GAMBAR .............................................................................. viii 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................... x 

I PENDAHULUAN ........................................................................          1 
 1.1 Latar Belakang ........................................................................ 1 
 1.2 Rumusan Masalah ................................................................... 3 
 1.3 Tujuan Penelitian .................................................................... 3 
 1.4 Kegunaan Penelitian ............................................................... 3 
 1.5 Kerangka Pikir ........................................................................ 4 
  
II  TINJAUAN PUSTAKA……………………………………...….          6 
 2.1 Usaha Peternakan Ayam Petelur............................................. ........ 6 
 2.2 Faktor-Faktor Produksi ........................................................... ........ 7  
 2.3 Modal ...................................................................................... 8 
 2.4 Biaya Produksi ........................................................................ 12 
 2.5 Penerimaan.............................................................................. 13 
 2.6 Pendapatan .............................................................................. 13  
 2.7 Analisis Break Even Point ...................................................... 14 
 2.8 Margin of Safety...................................................................... 16 
  
III  METODE PENELITIAN..............................................................         18 
  3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................. 18 
 3.2 Metode Penelitian ...................................................................          18 
  3.3 Analisis Data ........................................................................... 19 
  3.4 Definisi Operasional ............................................................... 21 
 
IV   HASIL DAN PEMBAHASAN.....................................................         23 
  4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian ......................................... 23 
  4.2 Karakter Dan Riwayat Usaha.................................................. 24 
   4.3 Manajemen Pemeliharaan Ayam Petelur ................................ 29 
  4.4 Modal Usaha ........................................................................... 31 
  4.5 Biaya Produksi ........................................................................ 35 
  4.6 Penerimaan.............................................................................. 38 
 4.7 Pendapatan  ............................................................................. 40 
  4.8 Analisis Break Even Point.......................................................  42 



  4.9 Margin of Safety (MoS)...........................................................  45 
V   Kesimpulan Dan Saran..................................................................          47 
  5.1. Kesimpulan ............................................................................ 47 
  5.2. Saran....................................................................................... 47 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 48 

LAMPIRAN............................................................................................ 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DAFTAR TABEL 

 

 
  Tabel               Halaman 
 
 

1. Daya Tampung Masing - Masing Kandang di UD.Kencana Farm......  28 

2. Perhitungan Modal Peternakan Ayam Petelur UD. Kencana Farm.. ..  32 

3. Biaya Produksi Peternakan Ayam Petelur UD. Kencana Farm ....... ..  34 

4. Volume Produksi Telur  dan Rata Populasi Peternakan Ayam  
      Petelur UD. Kencana Farm Periode 2005-2007................................ ..  36 

5. Penerimaan Usaha Peternakan Ayam Petelur UD. Kencana Farm  

Tahun 2005-2007 .............................................................................. ..  40 

6.a Pendapatan Peternakan Ayam Petelur UD. Kencana Farm Sebelum 
      Pajak Periode 2005-2007 .................................................................. ..  41 

6.b Pendapatan / Keuntungan Usaha Setelah Pajak Peternakan Ayam  

Petelur UD.Kencana Farm Periode 2005-2007....................................  42 

7. Nilai Break Even Point Pada Peternakan UD. Kencana Farm  
Periode 2005-2007 ............................................................................ ..  44 

8. Margin of Safety Peternakan Ayam Petelur Pada Peternakan UD.  

          Kencana Farm Periode 2005-2007...................................................... ... 45



DAFTAR GAMBAR 

 
 

 
Gambar                Halaman 

 
1. Skema kerangka pikir analisis Break Even Point pada  

Peternakan ayam petelur UD. Peternakan Farm ..................................  5 



DAFTAR LAMPIRAN 
 

  Lampiran              Halaman 

 
1. Denah Lokasi Kandang UD. Kencana Farm Malang.....................  51 

2. Perhitungan Biaya Peralatan UD. Kencana Farm..........................  52 

3. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja UD. Kencana Farm ...................  53 

4. Perhitungan Biaya Obat-Obatan UD. Kencana Farm ....................  53 

5. Perhitungan Penyusutan Kandang UD. Kencana Farm .................  54 

6. Perhitungan Biaya Penyusutan Ternak UD. Kencana Farm ..........  54 

7. Perhitungan Biaya Penyusutan Peralatan UD. Kencana Farm.......  55 

8. Perhitungan biaya Penyusutan Gedung UD. Kencana Farm .........  56 

9. Perhitungan Biaya Penyusutan Kendaraan UD. Kencana Farm ....  56 

10. Perhitungan Biaya Peralatan Kantor UD. Kencana Farm..............  56 

11. Perhitungan Nilai BEP Peternakan UD. Kencana Farm ................  57 

12. Perhitungan Nilai Margin of Safety UD. Kencana Farm ..............  57 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah 

untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia yang sedang terpuruk. Arah 

kebijakan pemerintah di bidang ekonomi antara lain berusaha memberdayakan 

pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya 

saing serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang   

seluas - luasnya. 

Sub sektor pertanian dan sub sektor peternakan mendapat porsi yang sama 

dari pemerintah untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Pembangunan sub 

sektor peternakan di Indonesia di prioritaskan untuk kontribusi pangan dan 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging, telur dan susu.  

Pembangunan di bidang peternakan diarahkan untuk mengembangkan 

peternakan yang maju dan efisien. Peternakan diharapkan dapat terus 

meningkatkan perannya sebagai penghasil pangan hewani yang bernilai gizi tinggi 

serta sebagai sumber kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan peternak.  

Ayam petelur adalah salah satu ternak unggas yang dapat mendukung 

program pemerintah, karena keunggulannya dalam memproduksi telur. 

Berkembangnya usaha peternakan ayam petelur dapat memberikan sumbangan 

dalam pemenuhan gizi dengan harga yang terjangkau di seluruh kalangan 

masyarakat.  



Setiap usaha yang dijalankan pasti mengharapkan keuntungan dari biaya 

yang telah dikeluarkan dalam usahanya. Keberhasilan dari suatu usaha untuk 

mencapai keuntungan tersebut sangat tergantung pada kemampuan manajemen 

dalam mengevaluasi semua peluang laba dengan cara mempelajari hubungan 

antara biaya, volume penjualan, dan laba yang dikenal dengan cost volume profit 

atau disebut dengan analisis break even point. 

Analisis break even point adalah suatu cara untuk mengetahui kondisi 

dimana perusahaan mampu menjual produk dengan jumlah unit tertentu sehingga 

tidak menderita kerugian, akan tetapi tidak memperoleh laba. Analisis ini 

merupakan alat perencanaan yang memungkinkan perusahaan mengetahui apakah 

mereka dekat atau jauh dari break even point, apabila dekat maka perusahaan 

berada dalam keadaan antara hidup dan mati, karena tidak dapat memperoleh laba 

yang cukup untuk mengembangkan usahanya, tetapi apabila jauh di atasnya, maka 

perusahaan mempunyai peluang yang relatif besar untuk mengembangkan usaha 

dengan menggunakan laba yang sudah diperoleh.      

               Peneliti memilih usaha peternakan ayam petelur UD. Kencana Farm 

sebagai obyek penelitian karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang 

berapa jumlah minimal telur yang harus diproduksi agar tidak mengalami 

kerugian atau pada jumlah produksi berapa mencapai break even point, sehinggga 

dalam mengusahakan suatu produk, pengusaha harus membuat rencana berapa 

laba yang diharapkan dengan perhitungan break even point agar diketahui secara 

jelas jumlah unit minimum yang harus dijual untuk mencapai laba tersebut. 

Selisih antara volume penjualan saat break even point merupakan angka 

margin of safety (MoS). Margin of safety juga menggambarkan batas jarak, yang 



mana kalau penjualan berkurang melampaui batas jarak tersebut maka perusahaan 

akan menderita kerugian.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diangkat permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Berapa jumlah telur minimum yang diproduksi agar usaha peternakan 

ayam petelur UD. Kencana Farm mencapai break even point. 

2. Berapakah tingkat margin of safety pada usaha peternakan ayam petelur 

UD. Kencana Farm dalam melakukan penjualan. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian: 

1. Mengetahui jumlah telur minimum yang diproduksi agar perusahaan 

mencapai break even point. 

2. Mengetahui dan menentukan besarya tingkat keamanan penjualan 

margin of safety telur yang diproduksi. 

 

1.4 Kegunaan 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai: 

1. Bahan masukan dan informasi bagi peternakan mengenai tingkat 

volume produksi minimum yang berkaitan dengan evaluasi tingkat 

keberhasilan usaha dan dalam merencanakan tingkat keuntungan 

berdasarkan output. 



2. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi penentu 

kebijakan, khususnya dalam bidang peternakan dan menambah 

pengetahuan mahasiswa tentang usaha peternakan ayam petelur. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat, mengakibatkan 

kreativitas pengusaha dalam mengatasi kompleknya permasalahan untuk tetap 

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Salah satu cara yang dilakukan oleh 

pengusaha yang tanggap akan perkembangan jaman tersebut adalah usaha 

peternakan ayam petelur di kota Malang. 

 Perusahaan untuk memperoleh laba yang maksimum harus bijaksana 

dalam memanajemen kebutuhan. Manajemen kebutuhan tersebut baik jangka 

panjang maupun jangka pendek sehingga timbul anggaran atau yang disebut 

budgeting. Anggaran disini berisi taksiran penghasilan yang akan diperoleh dan 

biaya-biaya yang akan terjadi untuk memperoleh penghasilan tersebut yang 

nantinya akan menunjukkan laba yang diharapkan. 

 Perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan, maka manajemen 

yang harus dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Menekan biaya produksi maupun biaya operasional serendah mungkin dengan 

mempertahankan tingkat harga jual dan volume penjualan yang ada. 

b. Menentukan harga jual sedemikian rupa sesuai dengan laba yang diharapkan. 

c. Meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin. 

Perusahaan dalam memperoleh laba maksimum, maka analisis break even 

point merupakan alat yang paling tepat. Analisis break even point ini 



menggambarkan berapa volume penjualan minimum yang seharusnya dilakukan 

agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Sedangkan apabila perusahaan 

menginginkan keuntungan yang maksimum, maka analisis break even poin tini 

dapat membantu manajemen untuk memilih berbagai alternatif yang berakibat 

pada keuntungan yang diharapkan. Peneliti dalam memperjelas analisa break even 

point untuk menentukan volume penjualan guna merencanakan laba pada usaha 

peternakan ayam petelur di Kota Malang, maka dibuat skema kerangka pikir 

seperti dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

Gambar 1.    Skema kerangka pikir tentang Analisis break even point pada usaha 
peternakan ayam petelur  UD. Kencana Farm. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Usaha Peternakan Ayam Petelur 

Usaha peternakan adalah suatu kegiatan usaha dalam meningkatkan 

manfaat ternak melalui organisasi operasional dengan penerapan teknik tertentu 

yang secara ekonomis menguntungkan atau sekurang-kurangnya dapat menjamin 

kelangsungan usaha peternakan (Atmadilaga, 1975). Usaha peternakan ayam 

petelur merupakan kegiatan industri biologi, dimana keberhasilan ditentukan oleh 

pengadaan sarana produksi, bibit, makanan ternak serta ketepatan manajemen dan 

usaha kelancaran pemasaran hasil produksi, namun demikian komponen pakan 

ternak merupakan hal utama yang memegang peranan penting dalam menjamin 

kelangsungan hidup suatu peternakan, walaupun banyak faktor luar yang 

mempengaruhi produksi telur, tetapi secara alamiah yang sesuai dengan 

lingkungan asalnya, produksi maksimum per tahun telur ayam adalah 300 hingga 

360 butir (Rasyaf, 1996). 

Ayam petelur merupakan jenis ayam yang sangat efisien dalam 

menghasilkan telur. Ayam petelur dikenal mempunyai ukuran badan yang kecil 

dan sangat aktif serta mudah terkejut, cepat dewasa (mulai berproduksi) dan tidak 

mempunyai sifat mengeram lagi (Sudarmono, 2003). 

Ayam petelur secara normal mulai bertelur sejak umur sekitar lima bulan 

dari mulai dipersiapkan sabagai calon petelur. Kegiatan yang perlu dilakukan pada 

keadaan tersebut yaitu memindahkan ayam dara ke kandang bertelur dengan 

mempersiapkan segala peralatannya (Indarto, 1989). 



Menurut Sudarmono (2003) produksi telur dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik atau keturunan adalah faktor 

yang diperoleh sejak lahir, sedangkan faktor luar antara lain tatalaksana, makanan 

perkandangan, lingkungan dan penyakit. Kedua faktor ini menentukan tinggi 

rendahnya faktor produksi. Ciri-ciri ayam petelur yaitu: 

1) Produksi tinggi 200 - 250 butir per tahun 

2) Ukuran berat telur 50-60 gram 

3) Sifat mengeram tidak ada 

4) Kesanggupan berproduksi lebih tinggi sesudah mengalami seleksi. 

 

2.2 Faktor-Faktor Produksi 

Proses produksi adalah suatu proses dimana barang dan jasa yang disebut 

input diubah menjadi barang-barang dan jasa yang lain yang disebut output. 

Istilah lain faktor produksi disebut dengan "Korbanan Faktor Produksi", karena 

faktor produksi tersebut dikorbankan untuk menghasilkan produk (Soekartawi, 

1993). 

Boediono (1992) menyatakan bahwa faktor-faktor produksi terdiri dari 

tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Tanah dapat dimiliki seseorang 

karena pemindahan harta, karena pembelian, karena hibah (pemberian mutlak atau 

karena waris) (Adiwilaga, 1982). 

Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur minimal 10 tahun tanpa 

batas umur. Pemilihan umur sebagai batas minimal adalah berdasarkan kenyataan 

bahwa pada umur 10 tahun sudah banyak yang bekerja atau mencari pekerjaan 

terutama penduduk berumur muda yang tinggal di pedesaan (Simanjuntak, 2001). 
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mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang 

dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adiwilaga (1982) menyatakan 

bahwa modal tidak lain daripada sebagian hasil produksi yang disisihkan untuk 

dipergunakan dalam proses produksi selanjutnya. Bunga modal perlu 

diperhitungkan karena bunga modal merupakan biaya yang harus dibayarkan pada 

perusahaan. Bunga modal merupakan imbalan atau kompensasi atas uang yang 

telah diinvestasikan tergantung pada besarnya modal yang ditanamkan dan 

besarnya tingkat bunga yang berlaku. 

Manajemen memegang peranan penting dalam keberhasilan usaha. 

Manajemen dapat diartikan sebagai seni dalam merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu proses produksi 

(Soekartawi, 1993). Tujuan manajemen yang baik dari suatu usaha adalah 

menjalankan suatu usahanya sehingga diperoleh pendapatan yang sebaik-baiknya 

(Adiwilaga, 1982). Faktor manajemen dipengaruhi berbagai aspek antara lain: 

umur, tingkat pendidikan, tingkat ketrampilan, pengalaman, dan besarnya usaha 

(Soekartawi, 1993). 

 

2.3 Modal 

Modal dalam pengertian ekonomi adalah barang atau uang bersama-sama 

dengan faktor produksi dan tenaga kerja serta pengelolaan menghasilkan barang-

barang baru bersifat produksi lain yaitu produksi peternakan. (Fanani, 1994). 

Prawirokusumo (1990) menyatakan bahwa modal adalah salah satu faktor yang 



cukup menentukan terhadap besar kecilnya suatu usaha. Modal merupakan dana 

awal untuk memulai usaha. Modal digunakan untuk menghasilkan barang-barang 

konsumsi atau jasa. Modal dapat berupa uang atau benda lainnya sedangkan 

barang modal antara lain alat-alat peternakan dan kandang. Penggunaan modal 

yang besar maka akan besar pula skala suatu usaha. Riyanto (1993) menyebutkan 

bahwa modal merupakan sumber daya atau kekayaan yang digunakan dalam  

proses produksi. Modal tersebut dapat diartikan sebagai barang atau modal dan 

bersama-sama dengan faktor produksi  yang lain untuk menghasilkan barang baru. 

 Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor produksi tanah 

dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru hasil pertanian. Modal 

berhubungan erat dengan uang. Modal adalah uang yang tidak dibelanjakan jadi 

disimpan  untuk kemudian diinvestasikan, secara ekonomi modal dalam pertanian 

dapat berasal dari milik sendiri atau pinjaman dari luar. Modal sendiri dan 

pinjaman di dalam proses produksi tak ada perbedaan, masing-masing 

menyumbang langsung pada produksi. Bedanya pada bunga modal yang 

dipinjamkan harus dibayar pada kreditor untuk modal pinjaman. Modal yang 

produktif adalah modal yang menyumbang hasil tertentu sebanyak biayanya 

(Musselman dan Jackson, 1992). Menurut Soekartawi (1993) modal dalam usaha 

tani dapat diartikan sebagai bentuk kekayaan baik berupa uang maupun barang 

yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam suatu proses produksi. 

 Tujuan pembentukan modal: 

 a. Menunjang pembentukan modal lebih lanjut. 

 b. Meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani. 



 Penggunaan pembiayaan dengan modal sendiri  (equity) memberikan 

keunggulan-keunggulan sebagai berikut: 

 a. Tidak ada biaya bunga yang harus dibayar pemilik. 

 b. Perusahaan yang dibiayai dengan modal sendiri secara finansial lebih  

     kuat dan lebih dapat bertahan. 

 Namun demikian kelemahan-kelemahan dari pembiayaan dengan modal 

sendiri tidak dapat diabaikan. Salah satu kelemahan ialah modal sendiri tidak 

selalu merupakan sumber uang yang dapat diandalkan dan tersedia, jadi pemilik 

mungkin menemukan kesulitan untuk mendapatkan lebih banyak dana dalam 

jumlah yang cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan                       

(Musselman, dkk,  1992). Modal dan barang-barang modal merupakan faktor 

terpenting dalam kelangsungan usaha suatu peternakan. Modal dapat berupa uang 

atau benda-benda lain, sedangkan barang-barang modal dapat berupa alat-alat  

peternakan dan perkandangan (Rasyaf, 1996). Modal yang disebut juga sebagai 

biaya investasi adalah biaya yang diperlukan dalam pembangunan proyek, terdiri 

dari pengadaan tanah, gedung, mesin, peralatan, biaya pemasaran dan biaya 

lainnya yang berhubungan dengan pembangunan proyek (Ibrahim, 1998). 

 Modal dalam usaha peternakan merupakan dana awal untuk memulai 

suatu usaha. Peternakan pada umumnya mempunyai tanah yang digunakan 

sebagai lahan usaha. Tujuan investasi adalah memperoleh berbagai macam 

manfaat yang cukup layak kelak di kemudian hari. Manfaat tersebut  dapat berupa 

imbalan keuangan, misalnya laba, manfaat non keuangan, misalnya penciptaan 

lapangan kerja baru, peningkatan ekspor, substansi impor (Sutojo, 1986). 



 Teken dan Asnawi (1977) menyatakan bahwa modal dalam suatu usaha  

dapat dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi dua, yaitu: 

1. Modal tetap adalah modal yang tidak habis pakai dalam satu periode 

produksi sehingga memerlukan perawatan agar dapat berdaya guna dalam 

jangka waktu tertentu. 

2. Modal tidak tetap atau modal kerja adalah modal yang habis digunakan 

dalam satu kali proses produksi atau habis dalam satu periode produksi 

misalnya pakan, obat kesehatan hewan, penerangan, uang tunai dan 

piutang. 

Suatu modal dapat ditentukan menjadi modal tetap dan modal kerja 

berdasarkan fungsi modal tersebut dalam perusahaan yang bersangkutan. 

Perbedaan fungsionil antara modal kerja dengan modal tetap adalah: 

- Jumlah modal kerja lebih mudah diperbesar atau diperkecil sesuai dengan    

kebutuhannya. 

- Susunan modal kerja relative variabel. Elemen-elemen modal kerja akan 

berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan sedangkan modal tetap 

susunannya relative permanen dalam jangka waktu tertentu dan elemen-

elemen dari modal tetap tidak segera mengalami perubahan           

(Riyanto, 1993). 

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah berapa besar 

kemampuan dana yang berasal dari dalam perusahaan tersebut untuk mencukupi 

segala biaya, baik biaya operasi maupun biaya pemeliharaan seperti pembelian 

bahan baku, upah tenaga kerja dan berbagai biaya lainnya.   

         



2.4 Biaya Produksi 

Biaya produksi dalam pengertian ekonomi adalah semua korbanan yang 

harus ditanggung untuk menghasilkan barang atau jasa yang siap dipakai oleh 

konsumen (Sudarsono, 1986). Menurut Ibrahim (1998), biaya produksi terdiri dari 

biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap adalah 

biaya yang tidak dipengaruhi oleh naik turunnya produksi yang dihasilkan, terdiri 

dari gaji karyawan tetap, bunga bank, pengembalian pokok pinjaman, penyusutan, 

asuransi dan biaya tetap lainnya yang harus dapat ditentukan besarnya. 

Biaya tetap ada yang harus dibeli atau ada transaksi uang (cash) ada yang 

tidak memerlukan uang (non cash). Depresiasi termasuk biaya tetap non cash, 

demikian pula interest pada modal sendiri dan asuransi yang ditanggung sendiri 

(Prawirokusumo, 1990). Biaya tidak tetap adalah biaya yang diperlukan untuk 

membiayai proses produksi, dimana besar kecilnya biaya ini tergantung pada 

besar kecilnya jumlah produksi. Biaya tidak tetap terdiri dari biaya bahan baku, 

biaya upah tenaga kerja langsung, biaya bahan bakar, biaya pengangkutan, biaya 

sewa gedung dan lain sebagainya. Biaya tidak tetap dihitung pada setiap bulan 

dan tahun sesuai dengan rencana produksi yang telah disusun pada setiap 

tahunnya (Ibrahim, 1998). 

2.5 Penerimaan 

Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses 

produksi yang disebut pendapatan kotor usaha tani (grossfarm income) atau nilai 

produksi (value of production) yang didefinisikan sebagai nilai produk total usaha 

tani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual 

(Boediono, 1992). Jumlah penerimaan yang akan diperoleh dari suatu proses 



produksi dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah hasil produksi dengan harga 

produk yang berlaku pada saat itu (Riyanto, 1993). Soekartawi, Soehardjo, Dillon 

clan Hardaker (1986) menyatakan bahwa penerimaan yaitu pendapatan kotor 

didefinisikan sebagai produk total nilai usaha dalam jangka waktu tertentu. 

Penerimaan dapat dikatakan sebagai pendapatan kotor usaha, sebab belum 

dikurangi dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi 

yang berlangsung. 

 

2.6 Pendapatan 

Pendapatan  perusahaan merupakan penerimaan yang diperoleh setelah 

dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. 

Pendapatan  suatu produk terdiri dari perbedaan antara nilai output dan nilai input, 

dimana nilai output adalah hasil yang dicapai oleh suatu usaha bilamana 

produksinya dijual dan nilai input merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan 

saat proses produksi (Winardi, 1996). Tingkat pendapatan dapat dipengaruhi oleh 

skala usaha, pemilikan cabang usaha, efisiensi tenaga kerja, dan tingkat 

pengetahuan yang dimiliki oleh pengusaha. Pendapatan yang tinggi dapat 

diperoleh dengan skala yang besar dan didukung oleh pengoperasian usaha yang 

efisien (Ronald, 1981). 

Soekartawi (1993) menyatakan bahwa pendapatan merupakan selisih 

antara penerimaan total dengan biaya-biaya dimana biaya tersebut adalah biaya 

tetap dan biaya tidak tetap. Pendapatan yang diperoleh dari suatu usaha akan 

semakin besar bila selisih antara nilai peneriman dan nilai biaya semakin besar. 

Pendapatan dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu usaha secara 



ekonomi. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka usaha yang dilakukan 

semakin berhasil dan demikian pula sebaliknya. 

 

2.7 Analisis Break Even Point 

Ursy dan Adolf (1988) menyatakan, break even point adalah suatu titik 

dimana perusahaan tidak memperoleh laba atau tidak mengalami perubahan. Sigit 

(1990) menyatakan bahwa break even point adalah suatu cara atau teknik yang 

digunakan oleh seorang petugas atau manajer perusahaan untuk mengetahui pada 

volume produksi berapakah perusahaan yang bersangkutan tidak menderita 

kerugian dan tidak pula memperoleh laba. Sedangkan menurut Adisaputro dan 

Marwan (1995), analisis break even point adalah teknik analisis yang digunakan 

untuk menentukan tingkat penjualan dan komposisi produksi yang diperlukan 

hanya untuk menutup semua biaya yang terjadi selarna periode tertentu. Titik 

impas (BEP) adalah titik dimana semua biaya sama dengan total penghasilan. 

Dengan demikian pada titik impas tidak ada laba maupun rugi yang diterima 

perusahaan. 

Kegunaan break even point menurut Wasis (1992) antara lain: 

1 . Menunjukkan hubungan antara penjualan. biaya produksi dan laba. 

 2.  Menunjukkan pengaruh perubahan penjualan atas laba. 

3.  Dapat dipergunakan untuk membuat proyeksi akibat perubahan biaya  

     atas laba. 

     4. Dapat dipergunakan untuk membuat prediksi perubahan jumlah  

                 penjualan, tetapi dikehendaki laba konstan. 



  Asumsi dasar yang akan digunakan dalam menganalisis break even point 

(BEP) menurut Riyanto (1998), adalah sebagai berikut: 

1. Biaya produksi perusahaan dibagi dalam biaya produksi tetap dan tidak tetap. 

2. Besarnya biaya tetap tidak berubah walaupun terdapat perubahan volume 

produksi atau penjualan yang berarti bahwa biaya per unitnya berubah karena 

perubahan volume produksi atau volume kegiatan. 

3. Besarnya biaya tidak tetap berubah-ubah sesuai dengan volume produksi atau 

penjualan, yang berarti biaya tidak tetap per unitnya tetap sama. 

4. Harga jual per unit tetap selama periode yang di analisa. 

5. Perusahaan hanya memproduksi satu macam produksi saja. Apabila diproduksi 

lebih dari satu macam produk, pertimbangan penghasilan antara masing - 

masing produk atau salesmix-nya adalah tetap konstan. 

Batas aman usaha ditelusuri melalui analisis titik impas untuk volume 

produksi dan harga telur yang secara matematis dapat dituliskan (Sumaryanto, 

dkk. 1989) :  

Q* = 
P

TLTC −  

P* =  
Q

TLTC −  

 
Keterangan : 
Q = Produksi telur aktual (kg/th) 
Q* = Titik impas volume produksi (kg/th) 
P = Harga aktual (Rp/kg) 
P* = Titik impas harga (Rp/kg) 
TC = Total biaya (Rp/th) 
TL = Total penerimaan selain dari penjualan telur (Rp/th) 

 

Widodo, dkk (1993) menjelaskan bahwa untuk memperlancar tujuan BEP 

maka beberapa persyaratan yang harus dipenuhi cukup banyak. Tujuan adanya 



persyaratan tersebut adalah membuat keseragaman data dan menegaskan faktor-

faktor yang dapat menjadi pengganggu.  

 

2.8 Margin of Safety (MoS) 

Riyanto (1993) menjelaskan bahwa dalam analisis break even point (BEP) 

perlu dipahami konsep margin of safety (MoS), dimana margin of safety adalah 

angka yang menunjukan jarak antara penjualan yang direncanakan dengan 

penjualan saat break even point. Margin of safety juga menggambarkan batas 

jarak, yang mana kalau penjualan berkurang melampaui batas jarak tersebut maka 

perusahaan akan menderita kerugian. Mulyadi (1981) menyatakan bahwa analisis 

break even point memberikan informasi mengenai berapa jumlah volume 

penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita kerugian. Margin of safety 

memberikan informasi sampai seberapa jumlah volume penjualan yang 

direncanakan boleh turun agar perusahaan tidak menderita kerugian, dengan kata 

lain margin of safety memberikan petunjuk jumlah maksimal penurunan volume 

penjualan yang direncanakan yang tidak menimbulkan kerugian. Nilai margin of 

safety semakin kecil, perusahaan semakin cepat menderita kerugian yang artinya 

ada penurunan jumlah penjualan nyata. 

 Munawir (1982) menyatakan bahwa informasi tentang margin of safety ini 

dapat dinyatakan dalam ratio (prosentase) antara penjualan menurut budget 

dengan volume penjualan pada tingkat break even point, atau dalam prosentase 

(ratio) dari selisih antara penjualan yang dibudgetkan dan penjualan pada tingkat 

break even point dengan penjualan yang dibudgetkan itu sendiri atau dengan 

rumus:   



MoS = % 100 x 
pointevent break per penjualan 

budgetper penjualan  

    

MoS = %100x 
budgetper penjualan 

pointevent break per penjualan  -budget per penjualan  



BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 01 – 31 Januari 2008 

Tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di UD. Kencana Farm di Jalan Gatra 

Mapan Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. 

. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case studies) yaitu 

memusatkan diri secara intensif dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu 

dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus (Nawawi, 1983). Studi kasus adalah 

pengumpulan data dengan mengambil beberapa elemen dan diselidiki secara 

mendalam serta kesimpulan hanya berlaku untuk elemen-elemen yang diselidiki 

(Marzuki, 1989). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi dan interview.  Observasi yaitu pengumpulan data yang 

dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap suatu obyek penelitian. 

Interview adalah wawancara yang dilakukan terhadap manajer dan karyawan 

untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.  

Penentuan lokasi penelitian dilakukan berdasar purposive sampling, yaitu 

sampel dipilih berdasarkan atas sifat-sifat tertentu yang sudah diketahui 

sebelumnya dimana sampel diteliti dan dibandingkan dengan data sebelumnya. 

Sehingga dapat diketahui perkembangan perusahaan (Singarimbun dan Effendi, 

1989).  Penentuan peternakan UD. Kencana Farm sebagai lokasi penelitian adalah 



dengan pertimbangan bahwa peternakan UD. Kencana Farm sudah berlangsung 

cukup lama dan bertahan sampai saat ini..  

 Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah materi informasi yang diperoleh peneliti secara langsung di tempat 

penelitian atau di suatu tempat yang menjadi obyek penelitian, sedangkan data 

sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-

sumber lain misalnya buku, surat kabar atau dari lembaga (Marzuki, 1989). 

 

3.3 Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dari penelitian dianalisa dengan menggunakan 

metode analisa deskriptif dan kuantitatif yaitu menganalisis dengan cara 

menggambarkan suatu obyek penelitian yang sesungguhnya, sedangkan 

perhitungan break even point dihitung dengan menggunakan pendekatan 

matematis. Total biaya adalah semua pengeluaran untuk proses produksi baik 

biaya tetap maupun biaya tidak tetap. Menurut Boediono (1992) penulisan 

matematis sebagai berikut: 

TC  = FC + VC  

Keterangan:  
TC = biaya total (Rp) 
FC = biaya tetap (Rp) 
VC = biaya tidak tetap (Rp) 

Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses 

produksi dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. 

Menurut Boediono (1992) penulisan matematis sebagai berikut :   

TR  = Pq x Q 

Keterangan:  



TR = Penerimaan total (Rp/th) 
Pq = Harga satuan produk (Rp/kg) 
Q  = Jumlah produk (kg/th)     

Pendapatan adalah penerimaan yang diperoleh setelah dikurangi dengan 

seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Menurut Winardi (1996) 

penulisan matematis sebagai berikut:  

I  = TR – TC 

Keterangan:  
I    = Pendapatan (Rp/th) 
TR = Penerimaan total (Rp/th) 
TC = Biaya total (Rp/th) 

   

Break even point (BEP) adalah suatu keadaan dimana suatu perusahaan 

tidak mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan. Menurut 

Sumaryanto,dkk (1989) penulisan matematis sebagai berikut:  

Q* = 
P

TLTC −  

P* =  
Q

TLTC −  

Keterangan : 

Q = Produksi telur aktual (kg/th) 
Q* = Titik impas volume produksi (kg/th) 
P = Harga aktual (Rp/kg) 
P* = Titik impas harga (Rp/kg) 
TC = Total biaya (Rp/th) 
TL = Total penerimaan selain dari penjualan telur (Rp/th) 

 
 

Margin of Safety (MoS) adalah angka yang menunjukan jarak antara 

penjualan yang direncanakan dengan penjualan saat break even point. Menurut 

Riyanto (1998) penulisan matematis sebagai berikut:  

 



MoS = % 100 x 
pointevent break per penjualan 

budgetper penjualan  

    

MoS = %100x 
budgetper penjualan 

pointevent break per penjualan  -budget per penjualan  

  

 

3.4 Definisi Operasional 

• Modal adalah barang atau uang bersama-sama dengan faktor produksi lain 

dan tenaga kerja serta pengelolaan menghasikan barang-barang baru yang 

bersifat produksi lain. 

• Biaya produksi adalah pengeluaran atau korbanan yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan produk yang terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. 

• Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun terjadi 

perubahan volume produksi yang dilaksanakan, ya itu seperti penyusutan 

kendaraan, bunga modal, pajak kendaraan dan asuransi kendaraan. 

• Biaya tidak tetap adalah biaya yang selalu berubah sesuai dengan 

perubahan volume produksi yang dilaksnakan yaitu seperti bahan bakar, 

perbaikan dan pembelian kendaraan. 

• Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses 

produksi dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak 

dijual. 

• Pendapatan adalah penerimaan yang diperoleh setelah dikurangi dengan 

seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. 

• Penyusutan adalah penurunan nilai faktor - faktor produksi (modal) tetap 

akibat penggunaanya dalam proses produksi. 



• Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian, untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi 

suatu keinginan atau kebutuhan. 

• Break even point adalah suatu keadaan dimana suatu perusahaan tidak 

mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan. 

• Analisis break even point adalah teknik analisis yang digunakan untuk 

menentukan tingkat penjualan dan komposisi produksi yang diperlukan 

hanya untuk menutup semua biaya yang terjadi selama periode tertentu. 

• Margin of Safety (MoS) adalah angka yang menunjukan jarak antara 

penjualan yang direncanakan dengan penjualan saat break even point. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian 

 UD. Telur Kencana Farm terletak di Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis 

Kabupaten Malang dan berada pada ketinggian 300 - 600 meter di atas permukaan 

laut dengan suhu antara  210C - 390C serta curah hujan rata-rata 2077 mm per 

tahun. Wiharto (2004) menyatakan bahwa suhu ideal bagi ternak unggas adalah 

130 C - 26o C dan di daerah tropis sering suhu mencapai 300C karena itu dilakukan 

pengaturan kandang yang baik dan manipulasi pada kandungan nutrien pakan. 

Lingkungan tersebut mampu memberikan tingkat produksi ayam petelur secara 

baik, yaitu produksi telur yang dihasilkan rata-rata 85 persen. 

Data monografi Kecamatan Pakis 2007 bahwa luas areal tanah untuk 

peternakan adalah 3 hektar dengan batas-batas wilayah sebelah utara PT.Gatra  

Mapan, sebelah selatan Kebun tebu milik H.Ja’i dan sebelah timur kebun jagung 

milik Bapak Kacong sedangkan sebelah barat jalan raya Gatra Mapan. Lokasi 

peternakan ayam petelur UD.Kencana Farm merupakan daerah pedesaan yang 

tenang dan jauh dari kebisingan kota, areanya berada 300 m dari pemukiman 

penduduk. Pemilihan tempat oleh peternakan dilakukan melalui pertimbangan-

pertimbangan yang telah disepakati bersama, yakni lokasi berada jauh dari 

keramaian, tempatnya di tengah-tengah persawahan sehingga ayam petelur dapat 

berproduksi dengan baik, dipertimbangkan pula mengenai peminimalan biaya 

sewa tanah, lokasi peternakan juga strategis untuk pemasaran telur yang 

dihasilkan. Pemilihan lokasi peternakan juga didasarkan pula pada mudahnya 



sarana transportasi, yakni pengangkutan hasil produksi dan usaha untuk 

memperoleh bahan pakan, dapat dengan mudah dilakukan. Kemudahan 

transportasi baik untuk input maupun output yang berupa telur ayam dan ayam 

afkir sebagai pertimbangan untuk memilih lokasi dan pasar, sarana produksi dan 

hasil produksi. 

Kebutuhan untuk produksi ayam petelur dapat dipenuhi dengan baik di 

lokasi peternakan yaitu mengenai penyediaan pakan dan kebutuhan air minum 

yang mudah didapat di lokasi peternakan dan didukung oleh kondisi lingkungan 

yang sejuk dan nyaman. Peternakan harus juga terdapat beberapa faktor penting 

untuk kebutuhan ayam petelur seperti tersedianya  air yang bersih, cukup sumber 

tenaga listrik, ketersediaan lahan untuk rencana perluasan, kondisi tanah yang 

mudah kering dan jauh dari sumber bencana alam. 

 

4.2 Karakter dan Riwayat Usaha 

Kegiatan usaha peternakan ayam petelur UD Telur Kencana Farm 

dimulai tahun 1989 dengan nomor surat izin usaha: SIUP 71/B-25/PM/X/1994 

dan HO No.180/144/Ho/429.012/2002. Atmadilaga (1975) menjelaskan bahwa 

usaha peternakan adalah suatu kegiatan usaha dalam meningkatkan manfaat 

ternak melalui organisasi operasional penerapan teknik tertentu yang secara 

ekonomis menguntungkan atau sekurang – kurangnya menjamin kelangsungan 

usaha. Keseluruhan ayam petelur ini merupakan strain Isa Brown yang diproduksi 

oleh Wonokoyo Breeding Farm. Pemilihan strain ini didasarkan pertimbangan 

produksi telur yang relatif tinggi dan stabil rata-rata 80-86%, tahan terhadap 

penyakit, harga DOC yang relatif murah dibandingkan dengan strain lain, telur 



yang dihasilkan relatif sama, yakni beratnya rata-rata 60-64 gram. Penggunaan 

bibit ayam unggul tersebut oleh UD.Kencana Farm ditunjang oleh pemberian 

pakan yaitu jagung, bekatul dan konsentrat. Pemberian jagung dan bekatul pada 

ayam petelur bertujuan untuk memberikan karbohidrat sebagai sumber energi dan 

banyak mengandung vitamin A, palatable (rasa enak) dan mudah dicerna karena 

serat kasarnya. Sudarmono (2003) menjelaskan bahwa bekatul banyak digunakan 

sebagai salah satu unsur pembentuk ransum ternak ayam karena harganya yang 

relatif murah dan kandungan nutrisinya yang cukup tinggi, terutama kandungan 

protein dan energinya. Kandungan nutrisi pakan telah disesuaikan dengan 

kebutuhan ayam petelur untuk pertumbuhan dan produksinya.  

 
Areal perkandangan di UD Telur Kencana Farm yang sekelilingnya 

diberi pembatas tembok setinggi 4 m mempunyai tujuan untuk melindungi ayam 

dari gangguan luar. Hal ini sesuai dengan pendapat Wiharto (1996), bahwa 

kandang bertujuan agar dapat melindungi dari berbagai gangguan luar, dapat 

digunakan untuk produksi yang efisien dan dapat memberikan kemudahan dalam 

pemeliharaan (kontrol dan tatalaksana). Selain itu juga bertujuan untuk mencegah 

agar bau kotoran tidak mencemari lingkungan sekitar karena jarak dengan 

penduduk yang relatif dekat. 

Jarak antar kandang adalah 8 m yang bertujuan menjaga kesegaran udara. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarmono (2003) bahwa jarak antar kelompok 

umur ayam minimal 6 m agar diperoleh kesegaran udara. 

Bangunan kandang membujur dari arah timur ke barat yang 

menggunakan sistem terbuka tanpa dinding dan merupakan kandang panggung 

dengan lantai tempat berjalan terbuat dari beton. Sudarmono (2003) menyatakan 



bahwa untuk mencegah terjadinya pengumpulan panas di dalam kandang, maka 

hendaknya kandang dibangun dengan bagian panjang membujur dari arah barat ke 

timur. Arah kandang semacam itu menyebabkan kandang hanya memperoleh 

sinar matahari secara langsung pada pagi dan sore hari melalui bagian lebar 

kandang saja. Dengan demikian cahaya matahari langsung dan panas yang 

dipantulkan oleh permukaan tanah terdekat pada kandang terbuka akan dapat 

dihindari. Keuntungan kandang ayam system battery adalah memperkecil 

kemungkinan terjadinya kanibalisme dan pematukan telur, mempermudah 

pencatatan secara individu terutama mengenai produksi, telur lebih bersih, 

peredaran udara dalam kandang lebih leluasa (baik), adanya penularan penyakit 

dan parasit berkurang, menghemat tempat, energi yang dikeluarkan lebih sedikit 

terutama dalam hal pemberian, pengambilan telur dan pembersihan kandang. 

Sedangkan dengan penggunaan atap tipe monitor akan mengakibatkan sirkulasi 

udara dapat berjalan dengan lancar atau udara dapat berganti dengan cepat dan 

kelembaban kandang dapat dijaga dengan baik Rasyaf (1996) menyatakan bahwa 

dengan system terbuka angin berhembus masuk kandang sehingga menimbulkan 

kesegaran dalam kandang yang memberikan kenyamanan bagi ayam karena O2 

mudah terpenuhi. 

Bahan konstruksi kandang terbuat dari kayu, lantai menggunakan semen 

dan atap monitornya dari bahan asbes yang mampu melindungi ayam dari sinar 

matahari dan hujan serta tidak menimbulkan kebisingan karena terpaan angin dan 

jatuhnya air hujan. Windhyarti (1998) menyatakan bahwa atap bangunan boleh 

terbuat dari alang-alang, ijuk, genteng, lembaran plastik bekas atau bahan lain.  



Kandang battery digunakan apabila ayam fase grower telah berumur ± 

13 minggu, dimana kandang ini sebelumnya dikosongkan dahulu selama 2 bulan, 

dibersihkan dan difumigasi. Wiharto (1996) menyatakan bahwa tujuan dari 

fumigasi adalah memutus siklus hidup penyakit yang kemungkinan terjangkit oleh 

ayam – ayam lama dan untuk menyiapkan kandang untuk ditempati ayam – ayam 

baru. 

Kotak battery bertipe double deck stair step yang masing - masing 

dibuat sejajar berhadap - hadapan dua baris. Ukuran battery ada tiga jenis, yaitu: 

40 x 30 x 20 cm untuk kandang individual, 42 x 30 x 30 cm untuk kandang berisi 

dua ekor ayam, dan 40 x 45 x 46 cm untuk kandang berisi tiga ekor ayam. 

Kerangka battery dibuat agak miring ke depan 5 - 7 cm atau 10° dengan panjang 

tempat jatuhnya telur 20 cm. Antara satu unit kandang dengan unit kandang yang 

lain terdapat jalan dengan lebar 1 m. Dalam lokasi perkandangan terdapat 1 

bangunan kantor dan rumah pegawai, 1 ruang penyimpanan telur, 1 gudang pakan 

dan pencampuran pakan, 2 pos jaga dan 1 musholla. Aktivitas pekerja dimulai 

pada pukul 06.30 WIB sampai dengan 15.30 WIB, dengan tenaga kerja sejumlah 

41 orang yang terdiri 34 karyawan sebagai anak kandang, 1 orang sopir, 4 orang 

satpam, 1 orang mandor dan 1 orang asisten mandor. Kandang yang ada 

mempunyai daya tampung yang berbeda - beda. Denah kandang dapat dilihat pada 

lampiran 1. Daya tampung masing-masing kandang dapat dilihat pada tabel 1. 

 

 

 

 



Tabel 1. Daya Tampung Masing - Masing Kandang di UD.Kencana Farm 
No 

Kandang 
Daya 

Tampung 
No 

Kandang 
Daya 

Tampung 
No 

Kandang 
Daya 

Tampung 

A1 2400 B6 2604 E1 2608 

A2 2400 C1 2592 E2 2600 

A3 2600 C2 2592 E3 2400 

A4 2604 C3 2360 E4 2336 

B1 2608 C4 2356 E5 2208 

B2 2600 D1 2600 F1 2832 

B3 2592 D2 2588 F2 3032 

B4 2258 D3 2584 G1 1944 

B5 2589 D4 2576 G2 1975 

Jumlah 67.438 

Sumber: data primer yang diolah,2008 

 

4.3 Manajemen Pemeliharaan Ayam Petelur 

 Produktivitas ayam petelur meningkat apabila pemeliharaan ayam petelur 

dilakukan dengan maksimal, yaitu melalui pemberian pakan yang mengandung 

kandungan bahan pakan yang dibutuhkan oleh ayam petelur serta menggunakan 

manajemen pemeliharaan ayam petelur yang baik dan sanitasi dijaga dengan baik.  

Pemberian pakan dengan cara 2 kali sehari pada peternakan dapat 

memenuhi kebutuhan hidup ayam petelur serta dimaksudkan untuk meningkatkan 

produksi telur yang dihasilkan. Pemberian pakan tersebut dengan jumlah proporsi 

yang telah diperkirakan sampai terpenuhi kebutuhan ayam petelur sampai pada 

pemberian pakan selanjutnya. Rata-rata pemberian pakan sebanyak 110-115 gram 

per ekor per hari. Umumnya kebutuhan pakan pada ayam petelur selalu meningkat 

sesuai dengan umur dan kebutuhan produksinya. Pemberian pakan dilakukan 

dengan frekuensi 2 kali sehari, yaitu pada pukul 07.00 WIB dan pukul 13.30 WIB. 

Pakan diratakan beberapa kali agar termakan semuanya. Cara pemberian ini, lebih 



sedikit tumpah daripada diberikan sekaligus sehingga dapat mengurangi 

pemborosan. Tujuan pemberian pakan secara terbatas adalah untuk membuat 

badan ayam dalam kondisi yang tepat untuk produksi, memperbaiki efisiensi 

pakan, menekan kegemukan dan mendapat berat telur yang sesuai. Pakan yang 

diberikan untuk ternak adalah pakan hasil mencampur sendiri. Menurut Wahyu 

(1989), dengan mencampur pakan sendiri sangat ekonomis karena diperoleh harga 

pakan yang rendah sehingga biaya pakan dapat dikurangi. Pencampuran pakan 

dilakukan dengan menggunakan mixer yang berkapasitas 1,2 ton. Pencampuran 

dilakukan tergantung dari ketersediaan pakan dalam gudang. Setelah pakan selesai 

di mixer, langsung dimasukkan ke dalam karung pakan dan disimpan dalam 

gudang. Kebutuhan pakan masing - masing kandang tidak sama tergantung dari 

populasi dan umur ayam dalam kandang. 

 Pemberian minum dilakukan secara ad libitum yang berasal dari air 

sumur yang dipompa dan disalurkan ke tandon air masing - masing kandang 

dengan kapasitas 550-600 liter menggunakan pipa. Pemberian air minum 

dilakukan dengan menggunakan kran air di ujung deret wadah minum. Kebutuhan 

air minum sangat diperlukan ayam petelur untuk menghasilkan telur. Air minum 

sangat berperan dalam metabolisme tubuh ayam untuk berproduksi. Kekurangan 

air minum dapat menimbulkan stress pada ayam dan berlanjut pada rendahnya 

produksi telur yang dihasilkan. Dampak selanjutnya berakibat pada jumlah 

konsumsi pakan dan pada akhirnya mengganggu produksi telur.  

 Kebutuhan cahaya tiap harinya berasal dari cahaya matahari pada waktu 

pagi sampai sore hari. Cahaya tambahan berasal dari cahaya lampu diberikan pada 

malam hari selama 3 jam per hari yaitu pukul 18.00 - 21.00 WIB dan hanya 



dilakukan pada ayam grower mulai umur 13 minggu sampai 50 minggu, dimana 

pada masing - masing kandang terdapat 12 buah lampu neon (15 Watt). Hal ini 

sesuai Wiharto (2004), secara normal kebutuhan cahaya untuk unggas adalah 14 – 

17 jam per hari dengan tujuan untuk mempercepat dewasa kelamin. 

 Pembersihan kandang dilakukan dengan menyapu lantai kandang setiap 

hari dari debu dan kotoran, mengambil kotoran ayam yang berada di bawah  

kandang setiap sebulan sekali dan melakukan penyemprotan kandang dengan 

menggunakan desinfektan. Rasyaf (2001) menjelaskan bahwa pencegahan 

penyakit dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pemberian obat-obatan 

dan vaksin, dimana keduanya saling mendukung dengan yang lain. Prinsip 

pencegahan tata laksana harian adalah menciptakan suasana tenang, bersih dan 

nyaman di peternakan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan 

vaksinasi adalah dicegah timbulnya stress pada ayam yang disebabkan karena 

kesalahan vaksinasi dan untuk memperoleh daya guna vaksin yang sebaik-

baiknya.   

Sanitasi kandang di UD Telur Kencana Farm dilakukan melalui 

pembersihan tempat pakan, tempat minum, dan pembersihan lantai kandang setiap 

hari oleh karyawan kandang. Tempat pakan dan minum berupa pipa paralon 

panjang yang berbentuk setengah lingkaran dibersihkan setiap pagi sebelum diisi. 

Fumigasi kandang dilakukan oleh karyawan pada kandang  yang akan ditempati 

oleh ayam yang baru datang. 

Pencegahan penyakit dilakukan dengan program vaksinasi rutin yang 

dilakukan setiap dua bulan sekali yaitu vaksin ND. Menurut Indarto (1989), 



vaksinasi hendaknya dilakukan secara ketat, teliti dan benar sesuai dengan 

petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuat vaksin tersebut. 

Tindakan pencegahan penyakit juga dilakukan melalui pemberian 

vitamin Biovita selama 10 hari berturut – turut selama sebulan. Selain itu, juga 

dilakukan penyemprotan desinfektan pada kandang dan lingkungan sekitar serta 

pada semua kendaraan yang masuk ke kandang karena takut membawa virus flu 

burung.  

 

4.4 Modal Usaha 

Modal dalam pengertian ekonomi adalah barang atau uang bersama 

dengan faktor produksi lain dan tenaga kerja serta pengelolaan menghasilkan 

barang-barang baru bersifat lain yaitu produksi peternakan (Fanani, 1994).  

Modal dan barang-barang modal merupakan faktor terpenting dalam 

kelnagsungan suatu usaha peternakan. Modal dapat berupa uang atau benda-benda 

lain, sedangkan barang-barang modal dapat berupa alat-alat peternakan dan 

perkandangan (Rasyaf, 1996). 

Modal yang digunakan di peternakan ayam UD. Kencana Farm 

diperhitungkan dari modal tetap dan modal kerja. Modal tetap pada peternakan ini 

meliputi : kandang, peralatan, perlengkapan, kendaraan, bangunan dan sewa 

tanah. Modal Tidak tetap meliputi : pakan, obat-obatan, gaji tenaga kerja, 

konsumsi tenaga kerja, tunjangan tenaga kerja, sumbangan desa, perbaikan 

kandang, perbaikan kendaraan, administrasi kantor, transportasi, listrik, dan 

telepon. Kebutuhan modal usaha peternakan ayam petelur UD. Kencana Farm 

periode 2005 sampai dengan 2007 dapat dilihat pada Tabel 2. 



 
Tabel 2. Rekapitulasi Modal Usaha Peternakan Ayam UD. Kencana Farm 
               Periode 2005 – 2007 

    Tahun   

    2005   2006   2007   
Rata-
rata 

No Jenis Modal Jumlah % Jumlah % Jumlah % % 

    (Rp)   (Rp)   (Rp)     

I. Modal Tetap               

  a.Kandang Monitor 
  

445.000.000 8,35 
  

445.000.000 8,23 
   

445.000.000  8,06 8,21 

  b. Kendaraan 
  

35.000.000 0,66 
  

35.000.000 0,65 
   

35.000.000  0,63 0,65 

  c. Bangunan (Gedung) 
  

114.000.000 2,14 
  

114.000.000 2,11 
   

114.000.000  2,06 2,10 

  d. Peralatan Kandang 
  

87.231.000 1,64 
  

87.231.000 1,61 
   

87.231.000  1,58 1,61 

  e. Perlengkapan Kantor 
  

12.600.000 0,24 
  

12.600.000 0,23 
   

12.600.000  0,23 0,23 

  f. Sewa Lahan 
  

20.000.000 0,38 
  

20.000.000 0,37 
   

20.000.000  0,36 0,37 

  g. Ayam 
  

968.364.500 18.17 
  

822.432.000 15,21 
   

818.112.500  14,82 1,.07 

  Total Modal Tetap 
 

1.682.195.500 31,56  1.536.263.000 28,42  1.531.943.500  27,75 29.24 

                  

II Modal Kerja               

  a. Pakan 
  

3.245.975.500 60,91 
  

3.447.330.000 63,76 
   

3.575.247.800  64,76 63,14 

  b. Obat-obatan 
  

60.480.000 1,13 
  

60.419.350 1,12 
   

60.943.350  1,10 1,12 

  c. Tenaga Kerja 
  

174.600.000 3,28 
  

184.000.000 3,40 
   

183.000.000  3,31 3,33 

  d. Konsumsi Tenaga Kerja 
  

38.404.800 0,72 
  

42.255.200 0,78 
   

42.570.000  0,77 0,76 

  e. Sumbangan Desa   x x  x x 
   

2.937.500  0,05 0,05 

  f. Perbaikan Kandang  
  

2.590.000 0,05 
  

4.780.000 0,09 
   

3.479.000  0,06 0,07 

  g. Perawatan Kendaraan 
  

7.055.400 0,13 
  

10.387.400 0,19 
   

11.394.400  0,21 0,18 

  h. Administrasi Kantor 
  

1.754.200 0,03 
  

2.960.000 0,05 
   

1.023.900  0,02 0,04 

  i. THR Karyawan 
  

30.245.700 0,57 
  

30.245.700 0,56 
   

30.245.700  0,55 0,56 

  j. Listirk 
  

37.206.800 0,70 
  

36.453.400 0,67 
   

24.214.175  0,44 0,60 

  k. Transport 
  

20.400.000 0,38 
  

22.012.000 0,41 
   

25.313.800  0,46 0,42 

  l. Telepon 
  

2.314.000 0.04 
  

3.670.000 0,07 
   

2.803.850  0,05 0,05 

  Total Modal Kerja 
  

3.647.182.400 68,44 
  

3.870.198.050 71,58 
   

3.988.951.475  72,25 70,76 

 Total Modal Usaha 
  

5.329.377.900 100 
  

5.406.461.050 100 
   

5.520.894.975  100 100 

Sumber : data primer diolah, 2008 

Hasil perhitungan pada tabel 2 dapat diketahui bahwa kebutuhan modal 

usaha yang dikeluarkan pada tahun  2005  sebesar  Rp.  5.329.377.900,-  , tahun 

2006 sebesar Rp. 5.406.461.050,- dan tahun 2007 sebesar Rp. 5.520.894.975,-. 

Jika dilihat modal usaha yang dikeluarkan selama periode pemeliharaan 2005 

sampai 2007 sangat fluktuatif,  di mana modal terbesar terletak pada pengadaan 

pakan yakni rata-rata sebesar 63.14%, besarnya modal untuk pakan ini selain 



dipengaruhi harga, nampaknya juga berkaitan dengan tingginya jumlah kebutuhan 

pakan ayam, seperti kita ketahui pakan merupakan faktor pokok penunjang 

pemeliharaan ayam petelur dan ditujukan untuk peningkatan produksi telur yang 

dihasilkan. Kandungan pakan yang paling berperan dalam meningkatkan 

produktivitas ayam petelur adalah protein. Kandungan pakan lainnya merupakan 

penunjang ayam petelur agar tumbuh dengan normal dan cepat serta untuk 

mengatasi stress.  

 

4.5 Biaya Produksi 

Biaya produksi dalam pengertian ekonomi adalah semua korbanan yang 

harus ditanggung untuk menghasilkan barang atau jasa yang siap dipakai oleh 

konsumen (Sudarsono,1986). Biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternakan 

ayam petelur UD.Kencana Farm meliputi biaya penyusutan, biaya tetap (fixed 

cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). 

Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang jumlahnya tidak tergantung 

pada jumlah output dari proses produksi. Biaya tetap meliputi  biaya penyusutan 

yang dikeluarkan oleh peternakan yaitu biaya penyusutan kandang, penyusutan 

kendaraan, penyusutan bangunan, penyusutan peralatan kandang, penyusutan 

perlengkapan dan sewa lahan. 

Biaya tidak tetap (variabel cost) yang dikeluarkan adalah biaya pakan, 

obat-obatan, gaji tenaga kerja, konsumsi tenaga kerja, sumbangan desa, perbaikan 

kandang, perawatan kendaraan, administrasi kantor, transportasi, listrik dan 

telepon serta tunjangan tenaga kerja. Biaya tidak tetap atau biaya variabel yang 

dikeluarkan UD. Kencana Farm dari tahun 2005 sampai 2007 menunjukan adanya 



peningkatan, hal ini paling dominan dipengaruhi karena adanya peningkatan harga 

bahan pakan. Soekartawi (1993), menyatakan bahwa besar kecilnya biaya tidak 

tetap tergantung dari besar kecilnya produksi atau tingkat out put yang dihasilkan. 

Tabel 3. Rekapitulasi Biaya Produksi Peternakan Ayam Petelur UD.Kencana 
Farm Tahun 2005-2007 

    2005 2006 2007 
Rata-
rata 

No Jenis Biaya Jumlah % Jumlah % Jumlah % % 

    (Rp)   (Rp)   (Rp)     

I. Biaya Tetap               

  a. Penyusutan Kandang  
  

16.020.000 0,38 
  

16.020.000 0,36 
   

16.020.000  0,35 0,36 

  b. Penyusutan Kendaraan 
  

3.150.000 0,07 
  

3.150.000 0,07 
   

3.150.000  0,07 0,07 

  c. Penyusutan Gedung 
  

4.104.000 0,10 
  

4.104.000 0,09 
   

4.104.000  0,09 0,09 

  d. Penyusutan Peralatan  
  

11.169.825 0,26 
  

11.169.825 0,25 
   

11.169.825  0,24 0,25 

  e. Penyusutan Perlengkapan  
  

3.780.000 0,09 
  

3.780.000 0,08 
   

3.780.000  0,08 0,09 

  e. Sewa Lahan 
  

2.000.000 0,05 
  

2.000.000 0,04 
   

2.000.000  0,04 0,05 

  f. Penyusutan Ternak 
  

29.791.575 0,70 
  

27.186.800 0,61 
   

28.111.875  0,61 0,64 

  g. Bunga Modal 
  

532.937.790 12,54 
  

540.646.105 12,07 
   

552.089.498  11,98 12,20 

  Total Biaya Tetap 
  

602.953.190 14,19 
  

608.056.730 13,58 
   

620.425.198  13,46 13,74 

           

 II.  Biaya Tidak Tetap               

  a. Pakan 
  

3.245.975.500 76,37 
  

3.447.330.000 76,98 
   

3.575.247.800  77,56 76,97 

  b. Obat-obatan 
  

60.480.000 1,42 
  

60.419.350 1,35 
   

60.943.350  1,32 1,36 

  c. Tenaga Kerja 
  

174.600.000 4,11 
  

184.000.000 4,11 
   

183.000.000  3,97 4,06 

  d. Konsumsi Tenaga Kerja 
  

38.404.800 0,90 
  

42.255.200 0,94 
   

42.570.000  0,92 0,92 

  e.  Sumbangan Desa   x ,x  x x 
   

2.937.500  0,06 0,06 

  f.  Perbaikan Kandang  
  

2.590.000 0,06 
  

4.780.000 0,11 
   

3.479.000  0,08 0,08 

  g.  Perawatan Kendaraan 
  

7.055.400 0,17 
  

10.387.400 0,23 
   

11.394.400  0,25 0,22 

  h. Administrasi Kantor 
  

1.754.200   0,04 
  

2.960.000 0.,7 
   

1.023.900  0,02 0,04 

  i.  THR Karyawan 
  

30.245.700 0.71 
  

30.245.700 0.,8 
   

30.245.700  0,66 0,68 

  j. Listrik 
  

26.156.000 0,62 
  

25.685.000 0.,7 
   

25.778.000  0,56 0,58 

  k. Transport 
  

20.400.000 0,48 
  

22.012.000 0.,9 
   

25.313.800  0,55 0,51 

  l. Telepon 
  

2.314.000 0,05 
  

3.670.000 0.,8 
   

2.803.850  0,06 0,07 

  Total Biaya Tidak Tetap 
  

3.647.182.400 85,81 
  

3.870.198.050 86,42 
   

3.988.951.475  86,54 86,26 

  
Total Biaya Produksi sbl 
pajak 

  
4.250.135.590 100 

  
4.478.254.780 100 

   
4.609.376.673  100 100 

Sumber : data primer diolah, 2008 

Tabel 3 memperlihatkan perbandingan jumlah biaya produksi dari tahun 

ke tahun. Biaya produksi terbesar yang dikeluarkan oleh peternakan ayam petelur 

UD. Kencana Farm adalah pada tahun 2007 sebesar Rp. 4.609.376.673,-. 



Besarnya biaya produksi pada tahun 2007 disebabkan karena terdapat kenaikan 

harga pakan, serta beberapa kebutuhan akan perawatan kendaraan dan transportasi    

serta  adanya dana yang   disisihkan   untuk  pembangunan desa.  Sedangkan  

biaya   produksi   terendah  adalah   pada  tahun   2005   sebesar                          

Rp 4.250.135.590,- rendahnya biaya produksi pada tahun ini karena dipengaruhi  

harga kebutuhan peternakan masih relatif rendah bila dibandingkan tahun 2006 

dan 2007. Dari besarnya biaya yang dikeluarakan, untuk biaya tetap dari tahun ke 

tahun relatif tetap, sedangkan untuk biaya tidak tetap pada peternakan ayam 

petelur UD. Kencana Farm tiap tahunnya terlihat perubahan yang jumlahnya 

cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jumlah ayam yang 

dipelihara tiap tahun yang tidak sama, adanya kematian dan pengurangan populasi 

kandang dengan pengafkiran ayam yang dianggap sudah tidak produktif lagi 

merupakan penyebab utama perbedaan jumlah ayam tersebut, karena jumlah ayam 

yang berbeda maka kebutuhan akan pakan pun berbeda. Disamping hal di atas 

pembelian vaksin, obat-obatan, serta tingginya biaya perawatan kendaraan dan 

transportasi juga berpengaruh terhadap tinggi rendah biaya tidak tetap yang 

dikeluarkan peternakan tiap tahun.  

Berdasarkan Tabel 3 diatas maka komponen biaya produksi yang terbesar 

adalah biaya pakan yang mencapai rata-rata 76,97 persen diikuti dengan bunga 

modal yaitu 12,20 persen. Hal ini sesuai dengan Prawirokusumo (1990) yang 

menyatakan bahwa besarnya biaya pakan berkisar antara 60-80% dari total biaya 

produksi. 

Rasyaf (1993) menjelaskan bahwa dalam suatu usaha peternakan biaya 

kesehatan dan pencegahan penyakit yaitu untuk membeli obat – obatan, vaksin, 



vitamin dan lain-lain memegang peranan 1 – 7% dari total biaya produksi. Pada 

usaha peternakan ayam petelur UD. Kencana  biaya obat – obatan berkisar antara  

1,3  sampai  1,4 % yang meliputi vaksinasi, pengobatan dan sanitasi. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa biaya kesehatan dan pencegahan penyakit pada UD. Kencana 

Farm adalah standar. 

Biaya-biaya lain yang memiliki kontribusi pada total biaya cukup besar 

adalah transportasi yang mencapai Rp. 20.000.000,00 sampai Rp. 25.000.000,00. 

hal ini berkaitan dengan jauhnya jarak yang dicapai untuk pengiriman telur yang 

berdampak pada biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM). Biaya-biaya lain 

seperti biaya listrik, telepon serta perbaikan-perbaikan hanya memiliki kontribusi 

yang kecil pada total biaya produksi. 

Besarya volume produksi telur yang dihasilkan oleh peternakan ayam 

petelur UD. Kencana Farm pada setiap tahun besarnya bervariasi. Tabel 4 

memperlihatkan besar volume produksi telur peternakan ayam petelur UD. 

Kencana Farm periode tahun 2005-2007 . 

Tabel 4. Volume Produksi Telur Dan Rata Populasi Peternakan Ayam 
Petelur UD.Kencana Farm Periode Tahun 2005-2007 

Sumber : Data primer diolah, 2008  

Tabel 4 di atas memberikan penjelasan mengenai produksi telur 

peternakan ayam petelur UD. Kencana Farm mulai dari tahun 2005 sampai tahun 

Tahun No Keterangan 
2005 2006 2007 

1 Produksi Telur Utuh (kg) 774.018 715.967 677.266 

  Jumlah Telur Utuh (butir) 12.384.288 11.455.472 10.836.256 

2 Produksi Telur Retak (kg) 73.000 67.525 63.875 

  Jumlah Telur Retak (butir) 1.168.000 1.080.400 1.022.000 

 Total (kg) 847.018 783.492 741.141 

 Total (butir) 25.900.576 12.535.872 11.858.256 

3. Rata-Rata Populasi (ekor) 38.556 35.664 33.736 



2007. Produksi telur peternakan UD.Kencana Farm dari tahun ke tahun selalu 

berbeda, hal ini disebabkan karena perbedaan jumlah ayam yang dipelihara. 

Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya kematian dan pengafkiran ayam yang 

dianggap sudah tidak produktif ataupun yang kanibal (mematuk telurnya sendiri).  

Biaya produksi per kilogram telur yang diproduksi didapat dari data 

sekunder yang didapat dari UD. Kencana Farm. Volume produksi telur total (telur 

utuh+telur retak) diketahui 847.018 kg pada tahun 2005, 783.492 kg tahun 2006 

dan 741.141 kg di tahun 2007. Jika diperhatikan volume telur retak pada tiap 

tahunnya relatif cukup tinggi, hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain 

faktor ayam hal ini  berkaitan dengan umur ayam, cacat, dan tingkat stress ayam 

yang mempengaruhi sifat kanibal yaitu mematuk telur sendiri, faktor teknis 

kandang, dan faktor transportasi (kandang  gudang ) sehingga untuk 

mengurangi resiko telur retak pada faktor ini sebaiknya pengambilan dan 

pengangkutan telur dari kandang menuju gudang menggunakan egg tray selain 

lebih aman keuntungan yang lain adalah peternak dapat langsung menghitung 

jumlah produksi telur tiap kandang. Pada tabel 4 di atas juga dapat diketahui 

bahwa jumlah produksi telur dari tahun 2005 sampai tahun 2007 mengalami 

penurunan secara berkala, hal ini disebabkan karena adanya angka kematian atau 

mortalitas pada ayam, selain itu juga adanya seleksi terhadap ayam-ayam yang 

dianggap sudah tidak produktif. 

Biaya penyusutan perlu diperhitungkan sebagai kompensasi dari 

penggunaan nilai manfaat faktor produksi. Dana yang berasal dari biaya 

penyusutan merupakan saving yang akan dialokasikan untuk membeli faktor 

produksi yang bersangkutan. Lampiran 5,6,8,9,10 menunjukkan bahwa nilai 



penyusutan digolongkan ke dalam biaya tetap karena nilainya tidak berubah 

meskipun terdapat peningkatan maupun penurunan jumlah produksi. Pajak 

dihitung berdasarkan penerimaan setelah dikurangi oleh beban-beban. Hal ini 

menunjukkan bahwa usaha peternakan tersebut harus memperhatikan faktor-

faktor biaya produksi sehingga bisa mendapatkan total penerimaan yang lebih 

besar dari total biaya yang dibutuhkan. 

 

4.6 Penerimaan 

Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses 

produksi dan disebut sebagai pendapatan kotor usaha tani (gross farm income) 

atau nilai produksi, yang didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam 

jangka waktu tertentu baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Pendapatan 

usaha tani adalah selisih antara penerimaan usaha tani dan pengeluaran total usaha 

tani (Soekartawi, 1993). 

Besarnya penerimaan peternakan berdasarkan jumlah produksi yang 

dihasilkan dikalikan dengan harga yang berlaku pada saat penjualan produk. 

Penerimaan peternakan ayam petelur UD. Kencana Farm meliputi : penerimaan 

yang berasal dari penjualan produk dan non produk. Penerimaan produk di 

antaranya adalah : penjualan telur, penjualan telur retak. Penjualan non produk 

meliputi : penjualan feses yang digunakan sebagai pupuk kandang. 

 

 

 

 



Tabel 5. Penerimaan Usaha Peternakan Ayam Petelur UD.8 Kencana Farm 
Periode Tahun 2005-2007 

Tahun No. Keterangan 
2005 % 2006 % 2007 % 

1 Penjualan Telor Utuh (kg) 774.018   715.967   677.266   

  Harga/kg (Rp) 7.000   7.500   8.200   

  Total 5.418.126.000 92.73 5.369.752.500 92.59 5.553.581.200 92.36 

2 Penjualan Telor Retak (kg) 73.000   67.525   63.875   

  Harga/kg (Rp) 5.500   6.000   6.800   

  Total 401.500.000 6.87 405.150.000 6.99 434.350.000 7.22 

3 
Penjualan Kotoran Ayam 
(kandang) 36   36   36   

  Harga/kandang (Rp) 650.000   675.000   700.000   

 Total 23.400.000 0.40 24.300.000 0.42 25.200.000 0.42 

 Total Penerimaan (Rp) 5.843.026.000 100 5.799.202.500 100 6.013.131.200 100 

 biaya sebelum pajak 
  

4.250.135.590   
  

4.478.254.780   
   

4.609.376.673    

 keuntungan 1.592.890.410   1.320.947.720   1.403.754.528   

 pajak 557.511.644   462.331.702   491.314.085   

 kentungan bersih 1.035.378.767   858.616.018   912.440.443   

Sumber : data primer diolah, 2008 

Komponen penerimaan peternak berasal dari penjualan telur utuh, telur 

retak dan kotoran ayam. Telur sebagai produk utama dalam usaha peternakan 

ayam petelur memberikan kontribusi pada tahun 2005  sebesar 92,73 %, % pada 

tahun 2006 sebesar 92,59 % dan pada tahun 2007 sebesar 92,36 % terhadap total 

penerimaan. Lain – lain yang termasuk di dalamnya adalah kotoran ayam hanya 

memberikan kontribusi  0,40%-0,42% terhadap total penerimaan Penjualan feses 

dilakukan setiap bulan kepada para petani di sekitar lokasi peternakan untuk 

digunakan sebagai pupuk pada sawah dan ladang yang dimiliki dengan harga jual 

Rp, 650.000,- sampai Rp,700.000,- per kandang.  

 Faktor penting yang mempengaruhi penerimaan dalam usaha peternakan 

ayam petelur adalah fluktuasi harga telur per kilogram di pasaran.  Fluktuasi harga 

telur per kilogram dipengaruhi oleh tingkat harga pakan, tingkat permintaan dan 

penawaran telur dipasar, permintaan dari luar pulau.  Swastha dan Irawan (1994) 

mengemukakan bahwa perubahan penawaran dan permintaan akan menurun dan 

menaikkan harga perkilogram telur dipasaran. Perubahan penawaran dan 



permintaan dapat dilihat pada waktu – waktu tertentu seperti menjelang lebaran 

atau hari – hari besar lainya. Harga naik dikarenakan permintaan akan telur 

meningkat dengan penawaran yang tetap dan begitu juga sebaliknya. 

Total penerimaan sebelum dikurangi biaya produksi yang diterima oleh 

peternakan ayam petelur UD. Kencana Farm dari hasil penjualan produk dan non-

produk selama periode tahun 2005 sampai 2007 adalah Rp. 17.655.359.700,- 

sedangkan total penerimaan setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak untuk periode 

tahun 2005-2007 adalah sebesar Rp. 2.806.35.227,- . 

 

4.9 Pendapatan Usaha 

Pendapatan merupakan penerimaan yang diperoleh setelah dikurangi 

dengan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Keuntungan 

usaha atau pendapatan suatu produk terdiri dari perbedaan nilai input dan nilai 

output, dimana nilai input adalah biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses 

produksi dan nilai output adalah hasil yang dicapai oleh suatu usaha bilamana 

hasil produksinya dijual (Winardi, 1996). 

 Pendapatan merupakan selisih dari penerimaan dan biaya produksi atau 

pengeluaran. Besar kecilnya pendapatan tergantung dari jumlah penerimaan dan 

biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk berupa telur ayam. 

Pendapatan yang optimal tidak selalu berasal dari nilai penerimaan yang besar, 

melainkan dari efisiensi biaya produksi usaha.  Penerimaan yang besar umumnya 

berasal dari omzet penjualan yang berskala besar dan harga penjualan yang tinggi 

dengan tidak menutup kemungkinan diikuti oleh tingginya biaya produksi dengan 

demikian gambaran penerimaan yang besar tidak mencerminkan pendapatan yang 

besar pula karena memperhitungkan faktor biaya produki 



 Tabel 6a. Pendapatan / Keuntungan Usaha Sebelum Pajak Peternakan Ayam          
Petelur UD.Kencana Farm Periode 2005-2007.    

Tahun Total Biaya (Rp) Total Penerimaan(Rp) Keuntungan (Rp) R / C 
  2005 4.250.135.590 5.843.026.000 1.592.890.410 1,37 
2006 4.478.254.780 5.799.202.500 1.320.947.720 1,29 
2007 4.609.376.673 6.013.131.200 1.403.754.528 1,30 

Sumber : data primer diolah, 2008 

Tabel 6a memperlihatkan bahwa pendapatan paling besar terjadi pada 

tahun 2005 sebesar Rp. 1.592.890.410,-. Pendapatan sebesar ini disebabkan 

karena volume produksi yang masi tinggi dan masi rendahnya biaya produksi, 

sedangkan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 

1.320.947.720,- ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi terutama biaya 

pakan  yang tidak sebanding dengan  naiknya harga jual per kilogram. 

Keberhasilan suatu usaha dapat diukur dengan REvenue Cost Ratio (R/C 

ratio). Nilai R/C ratio merupakan imbangan antara penerimaan dengan biaya yang 

digunakan untuk usaha  (Soekartawi, 1986). Suatu usaha dapat dinyatakan layak 

atau masih dalam tingkat efisien bila nilai R/C ratio sama dengan satu yang 

artinya nilai penerimaan sama dengan total biaya, maka semakin besar nilai R/C 

ratio maka semakin besar pula tingkat efisien suatu perusahaan. Table 7 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai R/C ratio tahun 2005, 2006, dan 2007 adalah 

1.37; 1.29 dan 1.30. 

Tahun 2005 arti R/C ratio 1,37 adalah setiap Rp. 1000,- yang 

diinvestasikan UD. Kencana Farm maka perusahaan akan memperoleh 

penerimaan  sebesar  Rp.  1,370,-   tahun  2006  arti  R/C ratio 1.29 adalah setiap 

Rp. 1.000,- yang diinvestasikan UD. Kencana Farm maka perusahaan akan 

mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 1.290,- dan untuk tahun 2007 karena nilai 

R/C ratio 1.30 maka setiap Rp. 1.000,- yang diinvestasikan UD. Kencana Farm 

maka perusahaan akan menerima Rp. 1.300,-. Nilai R/C setiap tahun lebih dari 



satu, hal ini menunjukkan bahwa pada tiap tahun semua usaha peternakan  UD. 

Kencana Farm menguntungkan dan layak untuk diusahakan.     

Tabel 6b. Pendapatan / Keuntungan Usaha Setelah Pajak Peternakan Ayam 
Petelur UD.Kencana Farm Periode 2005-2007. 

Tahun Keuntungan Kotor(Rp) Pajak (Rp) Keuntungan Bersih(Rp) 
2005 1.592.890.410 557.511.644 1.035.378.767 
2006 1.320.947.720 462.331.702 858.616.018 
2007 1.403.754.528 491.314.085 912.440.443 

Sumber : data primer diolah, 2008  

Tabel 6b memperlihatkan bahwa untuk pendapatan bersih terbesar dicapai 

pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp. 1.035.378.767,-  Keuntungan masing-masing 

tahun berbeda karena berhubungan dengan jumlah produksi telur, besarnya total 

biaya produksi, penerimaan yang diterima setiap periode, dan harga jual per 

kilogram. Keuntungan dapat berkurang apabila biaya produksinya besar, hal ini 

dikarenakan produsen tidak mampu memanajemen keuangan meskipun 

mempunyai jumlah penerimaan yang besar dan harga jual di pasar yang tinggi.  

Dari hasil diatas menunjukkan usaha peternakan ayam petelur sangat 

menguntungkan bagi peternak karena dilihat dari sudut pandang ekonomi 

penerimaan UD. Kencana Farm lebih besar daripada biaya produksi. 

 

4.9 Analisis Break Even Point (BEP)  

  Suatu perusahaan dikatakan “Break Even” apabila setelah dibuat 

perhitungan laba rugi  dari suatu periode kerja atau dari suatu kegiatan usaha 

tertentu, perusahaan itu tidak memperoleh laba, tetapi juga tidak menderita 

kerugian. Jika perusahaan itu memperoleh hasil dari penjualan, jumlah Analisis 

break Even Point (BEP)  berguna sebagai patokan bagi pemilik perusahaan dalam 

berusaha, untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa atau pada penerimaan 

berapa usaha yang dijalankan tidak menderita kerugian dan juga tidak 



mendapatkan keuntungan. Break even point (BEP) menjadi target minimal 

pemilik perusahaan dalam berusaha agar dapat menjalankan usaha dengan 

optimal.  

Besarnya keuntungan atau kerugian yang dialami suatu perusahaan dapat 

diukur dengan analisis break even point (BEP). Break even point (BEP) 

merupakan salah satu titik yang menunjukkan keadaan total penerimaan sama 

dengan total biaya yang ada di dalam perusahaan yang bersangkutan. Analisis 

BEP ini menggambarkan sejauh mana hasil penjualan yang diperoleh perusahaan 

dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan.

Analisis BEP diperlukan untuk mengetahui seberapa besar produksi 

minimum agar perusahaan tidak rugi akan tetapi juga tidak mendapatkan 

keuntungan. Analisis BEP dapat memberikan informasi bagi suatu usaha pada, 

tingkat volume penjualan berapa agar usahanya tidak menderita kerugian. Analisis 

BEP bisa juga digunakan untuk mengetahui berapa rupiah yang harus diterima 

dari hasil penjualan hasil produksinya agar tidak menderita kerugian, dengan kata 

lain impas. Perhitungan BEP dalam unit merupakan upaya untuk mengetahui  

seberapa besar volume produksi minimum yang harus dicapai dan perhitungan  

BEP dalam rupiah merupakan upaya untuk mengetahui penerimaan 

minimum yang harus dicapai agar perusahaan tidak rugi, akan tetapi belum 

mendapat keuntungan. Satuan analisis BEP dapat dinyatakan dengan satuan kg 

yang merupakan volume pruduksi minimum yang harus dicapai karena dalam hal 

ini yang diteliti adalah produksi telur yang penjualannya per kg. Analisis BEP 

dapat dihitung dengan satuan rupiah untuk mengetahui pada penerimaan berapa 

sebagai usaha yang dijalankan dapat mencapai titik impas.  Perhitungan BEP 



dalam kg dihitung per tahun, karena dalam perhitungan dalam unit dengan satuan 

per kg diperlukan harga jual per kg per tahun. Penerimaan yang diperhitungkan 

adalah penerimaan yang diperoleh hanya dari hasil telur.  

 
Tabel 7. Nilai Break Even Point Pada Peternakan UD.Kencana Farm Periode  
    Tahun 2005-2007 

Nilai  Aktual Nilai BEP Tahun 
Kilogram/Tahun Rp per Kilogram kilogram/thn Rp per Kilogram 

2005 774.018 7.000 546.462                 4.942  
2006 715.967 7.500 539.841                 5.655  
2007 677.266 8.200 506.076                 6.127  

Sumber : data primer diolah, 2008  

 Tabel 7 menunjukkan nilai BEP dalam rupiah per kilogram per tahun pada 

tahun  2005 adalah Rp. 4.942,- per kg, tahun 2006 adalah Rp. 5.655,- per kg, dan 

tahun 2007 adalah Rp. 6.127 per kg. Nilai BEP. Hasil perhitungan menunjukkan 

jumlah telur minimum yang harus diproduksi peternakan pada tahun 2005 adalah 

sebesar 546.462 kg dan tahun 2006 sebesar 539.841 kg sedangkan untuk tahun 

2007 sebesar 506.076 kg. 

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa hasil penjualan pada peternakan 

UD.Kencana Farm di atas nilai BEP, artinya usaha tersebut menguntungkan.  

Kondisi ini disebabkan karena penerimaan yang diperoleh melebihi beban biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan.   

 

4.9 Margin of safety(MoS) 

Margin of safety adalah angka yang menunjukkan jarak antara penjualan 

yang direncanakan dengan penjualan saat break even point. Margin of safety juga 

menggambarkan batas jarak, yang mana jika  penjualan berkurang melampaui 

batas jarak tersebut maka peternakan akan menderita kerugian. Margin of safety 



memberikan memberikan informasi sampai seberapa volume penjualan yang 

direncanakan boleh turun agar perusahaan tidak menderita kerugian, dengan kata 

lain margin of safety memberikan petunjuk jumlah rnaksimal penurunan volume 

penjualan yang direncanakan yang tidak menimbulkan kerugian. Nilai margin of 

safety semakin kecil, peternakan semakin cepat menderita kerugian yang artinya 

terdapat penurunan jumlah penjualan yang nyata. Hasil penelitian yang 

dilaksanakan pada peternakan ayam petelur mengenai nilai margin of safety, yang 

dicapai oleh peternakan dapat dilihat pada tabel 8.  

 
Tabel 8. Margin of safety Usaha Peternakan Ayam Petelur UD.Kencana    

Farm  

Sumber : data primer diolah, 2008  
 
 Dari Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai margin of safety (MoS) pada tahun 

2005 sebesar 200,62% dari tingkat penjualan BEP yang telah ditentukan atau 

50,16% dari tingkat penjualan yang direncanakan. Artinya tingkat penjualan tidak 

boleh turun sebesar 200,62% dari tingkat penjualan pada waktu BEP atau tingkat 

penjualan tidak boleh turun sebesar 50,16% dari tingkat penjualan yang 

direncanakan. Maka untuk menghindari kerugian, harga penjualan minimal yang 

harus dicapai adalah Rp. 4.942 per kg atau volume produksi minimalnya sebesar 

546.462 kg per tahun. Nilai margin of safety (MoS) pada tahun 2006 sebesar 

176,79% dari tingkat penjualan BEP yang telah ditentukan atau 43,44% dari 

tingkat penjualan yang direncanakan. Artinya tingkat penjualan tidak boleh turun 

Nilai Jual  Penjualan 

Aktual  saat BEP 
Margin of safety1 (MOS1) Margin of safety2 (MOS2) 

Tahun 

(Rp) (Rp) % Rp/kg Kg/thn % Rp/kg kg/thn 

2005 5.418.126.000 2.700.643.602 200,62 
  

4.942 546.462 50,16 
   

2.058  2.632.778 

2006 5.369.752.500 3.052.807.396 175,90 
  

5.655 539.841 43,15 
   

1.845  2.910.460 

2007 5.553.581.200 3.100.893.062 179,10 
  

6.127 506.076 44,16 
   

2.073  2.679.423 



sebesar 175,90% dari tingkat penjualan pada waktu BEP atau tingkat penjualan 

tidak boleh turun sebesar 43,15% dari tingkat penjualan yang direncanakan. Maka 

untuk menghindari kerugian, harga penjualan minimal yang harus dicapai adalah 

Rp. 5.655,- per kg atau volume produksi minimalnya sebesar 539.841 kg per 

tahun.  Nilai Margin of safety (MoS) pada tahun 2007 sebesar 180,85% dari 

tingkat penjualan BEP yang telah ditentukan atau 44,70% dari tingkat penjualan 

yang direncanakan. Artinya tingkat penjualan tidak boleh turun sebesar 179,10% 

dari tingkat penjualan pada waktu BEP atau tingkat penjualan tidak boleh turun 

sebesar 44,16% dari tingkat penjualan yang direncanakan. Maka untuk 

menghindari kerugian, harga penjualan minimal yang harus dicapai adalah Rp. 

6.127,- per kg atau volume produksi minimalnya sebesar 506.706 kg per tahun.   

Tingginya nilai margin of safety ini dipengaruhi oleh tingginya harga jual telur, 

dimana ayam semua sedang berproduksi, sehingga keadaan tersebut 

mengakibatkan tingginya penerimaan peternakan yang berakibat juga pada nilai 

BEP yang merupakan salah satu faktor penilaian margin of safety ,  jika nilai 

penerimaan lebih besar dari nilai BEP (Rp), maka nilai margin of safety akan 

positif, semakin besar perbedaan/selisih tersebut maka akan semakin besar pula 

nilai margin of safety .  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

  Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Jumlah telur minimal yang harus diproduksi peternakan ayam petelur UD. 

Kencana Farm pada tahun 2005; 2006; dan 2007 masing-masing adalah   

546.462 kg/tahun, 539.841 kg/tahun, dan  506.076 kg/tahun. 

2. Tingkat keamanan penjualan margin of safety (MoS) peternakan ayam 

petelur UD. Kencana Farm dalam melakukan penurunan penjualan 

a. Berdasarkan tingkat BEP pada tahun 2005, 2006, dan 2007         

masing-masing  adalah  200,62%; 175,90%; dan 179,10%.  

b. Berdasarkan tingkat penjualan yang direncanakan pada tahun 2005, 

2006, dan 2007 masing-masing adalah 50,16%; 43,15% dan 44,16%. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan adalah: 

1. UD. Kencana Farm hendaknya bekerjasama dengan lembaga-lembaga 

keuangan untuk menambah modal usaha sehingga dapat meningkatkan 

skala usaha. 

2. UD. Kencana Farm perlu mengevaluasi usaha agar pendapatan dapat 

ditingkatkan dengan efisiensi biaya produksi diantaranya meningkatkan 

manajemen pemeliharaan, mengoptimalkan tenaga kerja. 
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Lampiran 1. Denah Lokasi Kandang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan Warna : 
1. Pos Jaga 
         
2. Gudang Kotak Telur : 
 
3. Kandang Kosong        
 
4.    Mushola      
 
5. Kantor daRumah Pegawai  
 
6. Gudang Telur 

6.   Gudang Pakan 
 
7.  Tandon air 
 

 

8.Kandang Isi Ayam Dengan Umur 81 Minggu  
 
 
 
9.Kandang Isi Ayam Dengan Umur 64 Minggu  
 
 
 
10. Kandang Isi Ayam Dengan Umur 31 Minggu : 
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Lampiran 2.  Biaya Peralatan pada Peternakan Ayam Petelur UD. Kencana  
            Farm  

No Keterangan Jumlah 
Harga/Unit 

(Rp) Harga (Rp) 

1 Sapu Lidi 20 
 

1.000,00 
 

20.000,00 

2 Sapu Ijuk 2 
 

2.500,00 
 

5.000,00 

3 Sekop  4 
 

10.000,00 
 

40.000,00 

4 Sabit  2 
 

2.500,00 
 

5.000,00 

5 Cangkul  2 
 

3.000,00 
 

6.000,00 

6 Lampu  225 
 

3.000,00 
 

675.000,00 

7 Peti Telur 900 
 

2.250,00 
 

2.025.000,00 

8 Gerobak Dorong 27 
 

20.000,00 
 

540.000,00 

9 Gerobak  4 
 

75.000,00 
 

300.000,00 

10 Timbangan Telur 2 
 

300.000,00 
 

600.000,00 

11 Timbangan Pakan 3 
 

500.000,00 
 

1.500.000,00 

12 Mixer Pakan  1 
 

12.500.000,00 
 

12.500.000,00 

13 Mesin Giling 1 
 

8.000.000,00 
 

8.000.000,00 

14 Mixer Premix 1 
 

5.000.000,00 
 

5.000.000,00 

15 Mesin Pompa Air 1 
 

6.000.000,00 
 

6.000.000,00 

16 Mesin Diesel 1 
 

50.000.000,00 
 

50.000.000,00 

17 Alat Perata Pakan 20 
 

250,00 
 

5.000,00 

18 Serok Pakan 20 
 

500,00 
 

10.000,00 
 Total 1236        87.231.000,00 

Contoh Perhitungan  : 

Sapu Lidi = Jumlah x Harga per unit (Rp) 

                        = 20 x Rp 1.000,00                    

                        = Rp  20.000,00 



Lampiran 3. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja UD. Kencana Farm 

2005 2006  2007 No Nama Jabatan 
Jumlah Gaji / tahun (Rp) Jumlah Gaji / tahun (Rp) Jumlah Gaji / tahun (Rp) 

1 Mandor 1 6,000,000 1 6,000,000 1 6,000,000 
2 Asisten Mandor 1 5,400,000 1 5,400,000 1 5,400,000 

3 Satpam 4 16,800,000 4 16,800,000 4 16,800,000 

4 Karyawan Gudang Telur 2 8,400,000 2 8,400,000 2 8,400,000 

5 Karyawan Gudang Pakan 4 16,800,000 4 16,800,000 4 16,800,000 

6 Karyawan Kandang  25 113,400,000 28 118,600,000 27 117,600,000 

7 Sopir 1 4,200,000 2 8,400,000 2 8,400,000 

8 Tukang Kebun 1 3,600,000 1 3,600,000 1 3,600,000 

 Total 41 174,600,000 43 184,000,000 43 183,000,000
 

Lampiran 4. Perhitungan Biaya Obat – Obatan UD. Kencana Farm 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 
No Jenis Obat 

Unit 
Harga / 

unit  Jumlah Unit 
Harga / 

unit  Jumlah Unit 
Harga / 

unit  Jumlah 
1 Vaksin ND 336 15,000 5,040,000 322 15,250 4,910,500 333 15,300 5,094,900
2 Vitamin (Biovita) 2160 25,000 54,000,000 2120 25,500 54,060,000 2,125 25,600 54,400,000

3 
H2O2 (Hidrogen 
Peroksida) 480 1,875 900,000 480 1,920 921,600 480 1,950 936,000

4 Mikrosid 300 1,800 540,000 285 1,850 527,250 277 1,850 512,450
  Total 3276   60,480,000 3207   60,419,350 3215   60,943,350



Lampiran 5.  Perhitungan Biaya Penyusutan Kandang UD. Kencana              
Farm  

No   2005 2006 2007 
1 Biaya Pembuatan 445,000,000 445,000,000 445,000,000 

2 
Masa Pakai / Daya 
Tahan 25 25 25 

3 Harga Akhir 10% 44,500,000 44,500,000 44,500,000 

 
Penyusutan per 
Tahun 16,020,000 16,020,000 16,020,000 

Catatan : 

Penyusutan / tahun  = 
)thn(tahandaya
akhiraarghawalaargh −  

 

 

Lampiran 6. Perhitungan Biaya Penyusutan Ternak UD. Kencana            
Farm  

 

No   2005 2006 2007 
1 Harga Awal Ternak 968,364,500 822,432,000 818,112,500 
2 Lama Produksi 20 20 20 
3 Harga Akhir Ternak 782,933,000 753,896,000 752,675,000 
4 Penyusutan per Tahun 9,271,575 3,426,800 3,271,875 
5 Kematian per Tahun 20,520,000 23,760,000 24,840,000 

 
Total Penyusutan per 
Tahun 29,791,575 27,186,800 28,111,875 

 

Penyusutan / tahun = produksiayampopulasix
)bulan(produksilama

akhiraarghawalaargh −  

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7. Perhitungan Biaya Penyusutan Peralatan UD. Kencana              
Farm  

 

 

 

Peralatan Jumlah Harga Awal 
Usia 
Ekonomis  

Harga 
Akhir Penyusutan/Tahun

Sapu Lidi 20 
 

20,000.00 0.5 0.00 40,000.00

Sapu Ijuk 2 
 

5,000.00 1 0.00 5,000.00

Sekop  4 
 

40,000.00 5 0.00 8,000.00

Sabit  2 
 

5,000.00 5 0.00 1,000.00

Cangkul  2 
 

6,000.00 5 0.00 1,200.00

Lampu  225 
 

675,000.00 5 0.00 135,000.00

Peti Telur 900 
 

2,025,000.00 0.5 0.00 4,050,000.00
Gerobak 
Dorong 27 

 
540,000.00 5 0.00 108,000.00

Gerobak  4 
 

300,000.00 5 30,000.00 54,000.00
Timbangan 
Telur 2 

 
600,000.00 20 60,000.00 27,000.00

Timbangan 
Pakan 3 

 
1,500,000.00 20 150,000.00 67,500.00

Mixer Pakan  1 
 

12,500,000.00 16 1,250,000.00 703,125.00

Mesin Giling 1 
 

8,000,000.00 16 800,000.00 450,000.00

Mixer Premix 1 
 

5,000,000.00 10 500,000.00 450,000.00
Mesin Pompa 
Air 1 

 
6,000,000.00 10 600,000.00 540,000.00

Mesin Diesel 1 
 

50,000,000.00 10 5,000,000.00 4,500,000.00
Alat Perata 
Pakan 20 

 
5,000.00 0.5 0.00 10,000.00

Serok Pakan 20 
 

10,000.00 0.5 0.00 20,000.00
   Total Penyusutan 11,169,825.00



Lampiran 8. Perhitungan Biaya Penyusutan Gedung UD. Kencana              
Farm  

 

No   2005 2006 2007 
1 Biaya Pembuatan 114,000,000 114,000,000 114,000,000 

2 
Masa Pakai / Daya 
Tahan 25 25 25 

3 Harga Akhir 10% 11,400,000 11,400,000 11,400,000 

 
Penyusutan per 
Tahun 4,104,000 4,104,000 4,104,000 

 

 

Penyusutan / tahun  = 
)thn(tahandaya
akhiraarghawalaargh −  

 

Lampiran 9. Perhitungan Biaya Penyusutan Kendaraan UD. Kencana  

                      Farm  

 

No   2005 2006 2007 
1 Biaya Pembuatan 35,000,000 35,000,000 35,000,000 

2 
Masa Pakai / Daya 
Tahan 10 10 10 

3 Harga Akhir 10% 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

 
Penyusutan per 
Tahun 3,150,000 3,150,000 3,150,000 

 

Lampiran 10. Perhitungan Biaya Peralatan Kantor UD. Kencana              
Farm  

 

No   2005 2006 2007 
1 Biaya Pembuatan 12,600,000 12,600,000 12,600,000 

2 
Masa Pakai / Daya 
Tahan 3 3 3 

3 Harga Akhir 10% 1,260,000 1,260,000 1,260,000 

 
Penyusutan per 
Tahun 3,780,000 3,780,000 3,780,000 

 



Lampiran 11. Perhitungan Nilai BEP Peternakan UD. Kencana Farm 

Total Biaya PST Penjualan 
Harga/ 

kilogram BEP BEP 

(Rp) (Rp) Kilogram/Thn (Rp) Penjualan  Harga/kilogram
Rp / 

Produksi 
Tahun 

        kilogram/thn (Rp)   
2005 4.250.135.590 424.900.000 774.018 7.000 546.462                 4.942  2.700.643.602
2006 4.478.254.780 429.450.000 715.967 7.500 539.841                 5.655  3.052.807.396
2007 4.609.376.673 459.550.000 677.266 8.200 506.076                 6.127  3.100.893.062

Rata2 4.445.922.348 437.966.667 722.417 7.567 530.793                 5.575  2.951.448.020
 

keterangan  BEP (Rp)         = 
Break Event Point 
(Rp/kg)   

 BEP (kg)          = 
Break Event Point 
(kg/thn)   

 BEP (Rp/Prod) = Break Event Point (Rp prod /thn)  
 PST (Rp)         = Penerimaan selain penjualan telur utuh  
      

Break Event Point (BEP) (Rp/kg) = 
Total Biaya (Rp) - Penerimaan selain 
Telor utuh(Rp)  

  Jumlah produksi Telur Utuh (kg/thn)  
      

Break Event Point (BEP) (kg/thn) = 
Total Biaya (Rp) - Penerimaan selain Tel
utuh (Rp)  

  Harga Telor kg (Rp)   
      
Break Event Point (BEP) (Rp)  BEP (Rp) x BEP (kg)   



Lampiran 12. Perhitungan Nilai  Margin of Safety  (MoS) Peternakan UD. Kencana Farm 

Tahun Nilai Jual  Penjualan Margin Of Safety1 (MOS1) 
Aktual  saat BEP   (Rp) (Rp) % Rp/kilogram kilogram/thn

2005 5.418.126.000 2.700.643.602 200,62               4.942 546.462
2006 5.369.752.500 3.052.807.396 175,90               5.655 539.841
2007 5.553.581.200 3.100.893.062 179,10               6.127 506.076

Nilai Jual  Penjualan 
Aktual  saat BEP Margin Of Safety2 (MOS2) Tahun 

(Rp) (Rp) % Rp/kilogram kilogram/thn 
2005 5.418.126.000 2.700.643.602 50,16               2.058  2.632.778
2006 5.369.752.500 3.052.807.396 43,15               1.845  2.910.460
2007 5.553.581.200 3.100.893.062 44,16               2.073  2.679.423

 

Keterangan :        

 MOS1   = 
Margin Of Safety berdasarkan BEP 
(%)    

 MOS2   = Margin Of Safety berdasarkan Penjualan yang direncanakan (%)  
        
 Margin Of Safety1 (%)    = Nilai Aktual (Rp) x 100 %   
   Penjualan saat BEP (Rp)    
        

 Margin Of Safety2 (%)    = 
Nilai jual yang diharapkan (Rp) - Penjualan saat 
BEP (Rp) x 100 % 

   
Nilai jual yangdiharapkan 
(Rp)     

 


