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ANALISA EKONOMI USAHA PETERNAKAN AYAM  PETELUR PADA 
PT. “LAWANG FARM“ DESA SIDODADI KECAMATAN LAWANG 

KABUPATEN MALANG 
 

RINGKASAN 
 

Peternakan merupakan subsektor pertanian yang berperan dalam 
pembangunan di Indonesia yaitu menyediakan pangan hewani yang bernilai gizi 
tinggi. Pembangunan peternakan juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 
serta menambah devisa dan memperluas kesempatan kerja. Kondisi ekonomi saat 
sekarang ini mengalami pasang surut yang mengakibatkan harga bahan baku serta 
daya beli masyarakat terhadap produk khususnya telur  berubah-ubah. Hal ini 
akan mempengaruhi perusahaan dalam menentukan harga dan volume produksi. 
Oleh karena itu kemampuan manajemen dalam menerapkan strategi perusahaan 
harus memadai untuk mengatasi persaingan  dengan perusahaan sejenis agar 
mencapai laba yang maksimal. PT. Lawang Farm merupakan salah satu 
perusahaan peternakan ayam ras petelur yang ada di Kabupaten Malang. Kondisi 
ekonomi yang pasang surut saat ini mempengaruhi usaha peternakan sehingga 
tidak sedikit peternakan  yang tidak mampu bertahan terhadap usahanya sehingga 
perlu dilakukan analisa. 

Penelitian dilaksanakan selama satu bulan di PT. Lawang Farm Desa 
Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang yaitu mulai tanggal                  
15 Desember 2009 sampai 13 Januari 2010. Sampel penelitian dipilih secara 
purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya keuntungan atau laba usaha, 
break even point (BEP), payback period (PBP), revenue cost ratio (R/C ratio) dan 
rentabilitas pada  PT. Lawang Farm Malang.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 
pada PT. Lawang Farm yang wujudnya mengenai skala usaha dan lama usaha. 
Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data-data primer 
didapatkan langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait sedangkan 
data sekunder didapatkan dari recording produksi telur, kantor desa setempat dan 
literatur dari buku, internet (artikel maupun jurnal). Data yang diperoleh dianalisis 
secara deskriptif dengan menggunakan tabel dari angka-angka yang tersedia, 
kemudian melakukan uraian dengan menggunakan rumus-rumus ekonomi sesuai 
dengan tujuan penelitian. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa besarnya modal usaha sebesar                         
Rp. 8.3813090.354,-, biaya produksi sebesar Rp. 1.588.703.639,-/bulan,  
Rp.13.306,-perekor/bulan dan Rp. 8.528,-./kg Penerimaan usaha sebesar Rp. 
1.816.731.610,-/bulan, Rp.15.216,-per ekor/bulan dan Rp. 9.752,-/kg. Keuntungan  
atau laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 148.218.181,-/bulan, Rp. 1.241,- per 
ekor/bulan dan Rp. 796/kg telur. Break even point (BEP) produk sebesar 
168.756,10 kg/bulan sedangkan BEP harga sebesar Rp 8.387,-/kg sedangkan 
produksi telur dan harga jual rata-rata telur di PT. Lawang Farm berturut-turut 
sebesar 186.293,3 kg/bulan dan Rp. 9.259,-/kg/bulan. Penerimaan yang diperoleh 
dari setiap rupiah yang dikeluarkan (R/C ratio) sebesar 1,14. Nilai payback period 
menunjukkan bahwa investasi yang ditanamkan akan kembali dalam jangka waktu 
2 tahun 11,5 bulan. Hasil perhitungan rentabilitas ekonomi yang didapatkan 
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menunjukkan nilai sebesar 1,77 persen/bulan sedangkan rentabilitas modal 
sendiri yang didapatkan sebesar 2,53 persen/bulan.  

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa usaha peternakan ayam 
petelur PT Lawang Farm dinyatakan  menguntungkan hal ini dapat dilihat dari 
analisis keuntungan, nilai R/C ratio lebih dari 1 dan produk yang dihasilkan dan 
harga per kilogram produk yang ditawarkan lebih tinggi daripada BEP harga dan 
BEP produk yang telah dihitung. Hasil perhitungan rentabilitas ekonomi di        
PT. Lawang Farm termasuk dalam kategori buruk. Saran yang dapat diberikan 
antara lain 1) Pihak perusahaan menyesuaikan gaji tenaga kerja yang belum sesuai 
dengan UMR Kabupaten, 2) Dari perhitungan rentabilitas ekonomi maka dari 
pihak perusahaan juga harus memperhatikan dan diharapkan nilai rentabilitas 
mampu diatas 50 persen/tahun.  
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ECONOMIC ANALYSIS  OF  LAYER ENTERPRISE  IN THE 
“LAWANG FARM” Co. AT VILLAGE OF  SIDODADI, SUB-DISTRICT  OF                                    

LAWANG, PROVINCE OF MALANG 
 

ABSTRACT 
 

Research is executed during one months  from date 15th December 2009 to 
13rd January 2010 in the “Lawang Farm” Co. Village of Sidodadi Sub-District of 
Lawang Province of Malang. Research location is selected by purposive sampling 
method. The research is aimed to examine profit, break even point ( BEP), 
payback period (PBP), revenue cost ratio (R/C ratio) and rentability  at this Farm. 

Research is used case study method at layer enterprise “Lawang Farm” Co. 
Data involve the primary and secundary data. Primary data are directly obtained 
through interview with the manager of the “Lawang Farm” Co. while secundary 
data are colleted from recording, village office data, literature of the book and 
internet. Data are descriptely analyzed of the using tables and economic formula 
namely profit, break even point ( BEP), payback period (PBP), revenue cost ratio 
(R/C ratio) and rentability.  

Result express that layer enterprise of “Lawang Farm” Co. is profitable 
based on the the following criteria. The layer enterprise has obtained profit about 
Rp. 148,218,181,-/month, Rp. 796/kg eggs and Rp. 1,241,-/bird and 1.14 of R/C 
ratio. Payback period can be achieved in 2 years and 11.5 months, economic and 
enterprise rentabilities are 1.77 npercent/month and 2.53 percent/month 
respectively.  
Keywords: layer enterprise, profit, break even point, payback period, R/C ratio, 

economic and enterprise rentability 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peternakan merupakan subsektor dari pertanian yang memiliki peran 

penting dalam pembangunan di Indonesia yaitu memberikan kontribusi dalam 

pemenuhan kebutuhan protein hewani. Hasil ternak yang biasanya kita kenal 

antara lain telur, daging dan susu. Semuanya diharapkan dapat menjadi sumber 

protein hewani dan memiliki nilai jual yang berbeda di mata masyarakat secara 

umum. Kemajuan dan perkembangan subsektor peternakan akan memberikan 

dampak positif bagi pendapatan, kesejahteraan peternak serta meningkatkan 

perbaikan gizi.  

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan keseluruhan 

yang bertujuan menyediakan pangan hewani berupa daging, susu serta telur yang 

bernilai gizi tinggi, meningkatkan pendapatan petani peternak serta menambah 

devisa dan memperluas kesempatan kerja. Hal inilah yang mendorong 

pembangunan sektor peternakan yang diharapkan pada masa yang akan datang 

dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perekonomian 

bangsa. Pencapaian pembangunan pertanian pada umumnya dan sektor peternakan 

khususnya dalam menunjang kebutuhan protein hewani yang merupakan bagian 

dari kebutuhan dasar manusia sehingga perlu diusahakan produktifitas yang 

maksimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani peternak. 

Pembangunan subsektor peternakan di Jawa Timur yang selama ini menjadi 

andalan dengan kontribusi secara nasional lebih dari 30 persen, sedikit mengalami 



2 

 

penurunan. Hal ini karena isu flu burung yang menyerang unggas ternyata 

berpengaruh besar terhadap konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk-

produk hasil peternakan khususnya dari unggas ( telur dan daging). Berdasarkan 

data Ditjen Peternakan, Departemen Pertanian tahun 2003, wilayah yang 

terjangkiti penyakit tersebut mencakup sembilan propinsi yang terdiri atas 51 

kabupaten atau kota dengan  jumlah ayam atau unggas yang mati mencapai 4,13 

juta ekor (Subagyo, 2007). 

Upaya  pemenuhan protein hewani dan peningkatan pendapatan peternak 

maka pemerintah dan peternak berupaya mendayagunakan sebagian besar sumber 

komoditi ternak yang dikembangkan. Perkembangan tersebut didukung oleh 

semakin kuatnya industri hilir seperti perusahaan pembibitan (breeding farm), 

perusahaan pakan ternak (feed mill) serta perusahaan obat hewan dan peralatan 

peternakan (Saragih, 2000). 

Ayam merupakan jenis unggas yang populer dan banyak dikenal orang. 

Ayam  juga termasuk hewan yang mudah diternakkan dengan modal yang relatif 

lebih kecil dibandingkan dengan hewan besar lainnya seperti sapi, kerbau dan 

kambing. Produk ayam (telur dan daging) dan limbahnya diperlukan manusia 

dalam kehidupan sehari-hari. Telur dan daging ayam yang dikonsumsi oleh 

ratusan juta manusia di dunia  mengakibatkan tumbuhnya peternakan ayam skala 

kecil, menengah dan industri ayam modern yang hampir diseluruh dunia 

berkembang pesat. 

Salah satu usaha perunggasan yang mengalami perkembangan cukup pesat 

adalah ayam ras petelur. Data Dinas Peternakan Jawa Timur (2008) menyatakan 

bahwa populasi ternak ayam ras mulai tahun 2003 sampai 2007 terus mengalami 
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kenaikan dengan jumlah terrnak ayam ras berturut-turut adalah 14.320.765 ekor, 

24.121.152 ekor, 21.570.818 ekor, 30.364.215 ekor dan 34.296.134 ekor.  

Pembangunan subsektor peternakan menduduki  peran penting dalam 

pemenuhan protein hewani masyarakat, khususnya protein yang berasal dari ayam 

petelur. Ketersediaan  jumlah telur  yang berkualitas dan kontinyu ditentukan oleh 

usaha peternakan ayam ras petelur yang berskala besar maupun peternakan rakyat. 

Konsumsi protein penduduk Indonesia telah meningkat dari rata-rata 54,45 

gram/kapita/hari pada tahun 2002, menjadi 55,23 gram/kapita/hari tahun 2005 

(BPS, 2006) 

Konsumsi protein hewani penduduk yang berasal dari ternak masing-

masing: daging 7,30 kg, telur 2,60 kg, dan susu 5,50 kg/kapita/th atau setara 

dengan 4,50 g/kapita/hr bila digabung dengan konsumsi ikan, baru mencapai 9,30 

g/kapita/hr, padahal rata-rata konsumsi protein penduduk dunia sebesar 24,60 

g/kapita/th (James, 2000). Perkembangan jumlah populasi ayam ras petelur yang 

semakin meningkat diharapkan dapat meningkatkan produksi telur di Jawa Timur 

sehingga kebutuhan telur meningkat sehingga konsumsi masyarakat akan produk 

telur juga meningkat.  

Di samping semakin pentingnya peranan telur ayam ras dalam struktur 

konsumsi telur, telur ayam ras memiliki sifat permintaan yang income estic 

demand yaitu jika pendapatan meningkat maka konsumsi telur juga meningkat. Di 

masa yang akan datang, pendapatan per kapita per tahun akan meningkat terutama 

pada negara-negara yang saat ini berkembang dan sedang berkembang. Dengan 

demikian konsumsi telur juga diperkirakan akan meningkat. Pemanfaatan  data 

proyeksi penduduk tiap tahun dan proyeksi konsumsi telur per kapita pada tahun 
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yang sama maka diperkirakan konsumsi telur pada tahun tersebut mencapai 

harapan. Dilihat dari kecenderungan produksi telur ayam ras yang meningkat  per 

tahun maka peluang pasar telur ayam pada tahun berikutnya akan terus 

meningkat. Peluang pasar ini diisi oleh telur ayam buras dan telur itik yang 

pangsanya masing-masing 15 persen dan selebihnya merupakan peluang pasar 

telur ayam ras. Peluang pasar ini belum termasuk pasar ekspor, baik dalam bentuk 

telur segar maupun powder. 

Kondisi ekonomi saat sekarang ini mengalami  pasang surut yang 

mengakibatkan harga bahan baku serta daya beli masyarakat terhadap produk 

khususnya telur  berubah-ubah. Hal ini akan mempengaruhi perusahaan dalam 

menentukan harga dan volume produksi. Oleh karena itu kemampuan manajemen 

dalam menerapkan strategi perusahaan harus memadai untuk mengatasi 

persaingan  dengan perusahaan sejenis agar mencapai laba yang maksimal. 

PT. Lawang Farm merupakan salah satu perusahaan peternakan ayam ras 

petelur yang ada di Kabupaten Malang. Kondisi ekonomi yang pasang surut saat 

ini mempengaruhi usaha peternakan sehingga tidak sedikit peternakan  yang tidak 

mampu bertahan terhadap usahanya. Hal ini karena harga pakan yang tinggi 

sehingga harga telur tidak dapat menutupi biaya produksi. Berbeda dengan        

PT. Lawang Farm yang ditengah kondisi tersebut masih mampu bertahan dan 

tetap berdiri kokoh hal ini disebabkan karena keadaan lingkungan dan 

pembiayaan terhadap usahanya  sangat  mendukung serta manajemen yang bagus 

dan terkontrol.  Tanpa adanya manajemen yang bagus yang telah diterapkan maka 

tidak menutup kemungkinan PT. Lawang Farm akan mengalami gulung tikar. 

Tahun 2008 jumlah ternak ayam yang dipelihara di PT. Lawang Farm mencapai 
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170.039 ekor,  tahun 2009 jumlah ayam yang dipelihara sebanyak 119.399 ekor. 

Terjadi penurunan populasi ayam petelur yang dipelihara hal ini karena banyak 

ayam yang diafkir dan dari pihak perusahaan belum sempat menambahkan lagi 

ayam sebagai penggantinya.  

Keuntungan dicapai jika penerimaan melebihi biaya produksi yang 

dikeluarkan. Agar penerimaan  meningkat maka perusahaan harus menaikkan 

volume penjualannya. Usaha dalam meningkatkan penjualan tersebut maka  harus 

direncanakan terlebih dahulu dimana perencanaan tersebut digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan penjualan. 

Informasi tentang kemajuan dan perkembangan usaha peternakan ayam ras 

petelur  perlu dinilai dengan melaksanakan analisa terhadap kondisi ekonomi 

usaha peternakan yaitu dengan melihat keuntungan yang dihasilkan setiap 

periode. Analisa keuntungan  sangat penting untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan dari usaha peternakan ayam ras petelur supaya pihak manajemen dapat 

mengetahui apakah manajemen sudah efisien atau belum sehingga dapat diukur 

tingkat keberhasilan dari usahanya. Analisa keuntungan  juga dapat digunakan 

untuk mengetahui produktifitas yang diperoleh usaha peternakan setiap tahunnya.  

Analisa keuntungan  dilakukan untuk memberikan gambaran tentang tingkat 

keuntungan usaha peternakan yaitu semakin tinggi nilai rasio keuntungan  berarti 

manajemen usaha semakin bagus dan sebaliknya semakin rendah nilainya maka 

semakin kurang bagus. Analisa  ekonomi yang lain yang digunakan yaitu break 

even  point (BEP), payback period (PBP), revenue cost ratio (R/C ratio) dan 

rentabilitas. Break even point merupakan suatu kondisi dimana perusahaan tidak 

untung dan tidak rugi dalam istilah lain disebut titik impas, payback period 
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merupakan salah satu analisa yang menyatakan sejauh mana keuntungan usaha 

dapat melunasi semua modal yang dikeluarkan dalam suatu usaha yang telah 

dijalankan, R/C ratio mengidentifikasikan seberapa efisiensi dari usaha yang telah 

dilakukan yaitu perbandingan antara penerimaan dengan biaya. Analisa  

rentabilitas menyatakan kemampuan modal perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan atau laba.  

Peternakan ayam petelur PT. Lawang Farm sangat menarik untuk diteliti  

lebih lanjut mengenai analisa ekonomi usaha yang meliputi keuntungan, break 

even point, payback period, R/C ratio dan rentabilitas didalam menjalankan 

usahanya. Hal ini karena dengan adanya analisa ekonomi tersebut maka dapat 

dijadikan informasi tentang keberlangsungan usahanya. Dari latar belakang diatas 

maka  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisa ekonomi usaha. 

Dengan demikian peneliti mengangkat judul ”ANALISA EKONOMI  USAHA 

PETERNAKAN AYAM PETELUR PADA PT. LAWANG FARM DESA 

SIDODADI KECAMATAN LAWANG  KABUPATEN LAWANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Analisa usaha merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan hal ini 

karena untuk  mengetahui kekuatan dan kelemahan dari usaha peternakan ayam 

ras petelur  agar pihak manajemen dapat mengetahui apakah manajemen sudah 

efisien atau belum sehingga dapat dilihat tingkat keberhasilan usaha peternakan 

tersebut. Analisa juga dapat digunakan untuk mengetahui produktifitas yang 

diperoleh usaha peternakan setiap tahun dan sebagai bahan evaluasi untuk 

perkembangan usaha peternakan yang sedang dijalankan. Berdasarkan latar 
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belakang yang telah diuraikan maka dirumuskan suatu permasalahan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Berapa besar keuntungan usaha yang diperoleh dari usaha peternakan 

ayam ras petelur? 

2. Berapa nilai  break even point (BEP), payback period, revenue  cost ratio 

(R/C ratio) dan rentabilitas usaha peternakan ayam petelur PT. Lawang 

Farm? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui besarnya keuntungan usaha yang diperoleh dari usaha 

peternakan ayam ras petelur. 

2. Mengetahui nilai break even point, payback period, revenue cost  ratio 

(R/C ratio) dan rentabilitas usaha di PT. Lawang Farm. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Memberikan masukan informasi kepada PT. Lawang Farm yang dapat 

digunakan sebagai  wacana  evaluasi usaha peternakan ayam ras petelur  

yang telah diusahakan dan sebagai pertimbangan dalam pengembangan 

usaha. 

2. Sebagai tolak ukur dalam melakukan penelitian berikutnya dengan 

masalah yang sama. 
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1.5  Kerangka pikir  

Perkembangan suatu usaha  dapat dikatakan baik atau tidak baik 

dilatarbelakangi oleh banyak faktor dalam usaha, faktor-faktor tersebut antara lain 

yaitu pendapatan dari hasil usaha. Pendapatan usaha peternakan ayam ras petelur  

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap  pendapatan adalah besarnya skala usaha yang dikelola. Besarnya skala 

usaha dalam usaha peternakan ayam ras petelur ditentukan oleh jumlah produksi 

yang dihasilkan dari hasil usahanya. Setiap usaha peternakan perlu melakukan 

pertimbangan dalam usahanya, yaitu menentukan besar dan volume dari usaha 

untuk mendapatkan  biaya produksi minimum sehingga akan diperoleh skala 

usaha yang ekonomis. Usaha yang lebih banyak, diharapkan dapat mengurangi 

biaya produksi dan efisien dalam penggunaan faktor-faktor produksi sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan usaha peternakan.  

Faktor  yang mempengaruhi besarnya produksi dan besarnya peneriman 

adalah skala usaha yang diterapkan. Biaya produksi yang dikeluarkan dalam 

menjalankan suatu  usaha terdiri atas biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap 

yang dikeluarkan adalah biaya penyusutan, sewa tanah, bunga modal, pajak usaha 

dan gaji tenaga kerja. Biaya tidak tetap yang dikeluarkan antara lain pakan, listrik, 

telpon, vaksin, obat, vitamin, bahan bakar, desinfektan, konsumsi pekerja, 

mortalitas, transportasi dan biaya lain-lain. Penerimaan yang diterima oleh usaha 

peternakan ayam ras petelur dapat berasal dari penjualan telur. Biaya produksi dan 

penerimaan yang didapat maka diketahui besarnya keuntungan  yang diterima.  

Nilai  break even point (BEP), payback period, revenue  cost ratio (R/C 

ratio) dan rentabilitas  yang telah diketahui dalam suatu usaha maka usaha 
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tersebut dapat diketahui efisien atau tidak meskipun sudah efisien usaha tersebut 

perlu pengembangan lebih lanjut agar keuntungan usaha peternakan yang 

dijalankan meningkat.   

Kerangka pikir ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar di bawah ini. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keadaan Umum  

Usaha peternakan merupakan salah satu proses produksi yang mengolah 

faktor-faktor produksi secara efisien dan berkelanjutan menjadi suatu produk 

barang atau jasa sehingga dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pendapatan 

peternak dan kesejahteraanpun akan lebih baik. Mubyarto (1994) berpendapat 

bahwa peternakan di Indonesia pada umumnya dapat dilihat dari pola 

pemeliharaannya dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: (1) Peternakan 

rakyat, (2) Peternakan semi komersial dan (3) Peternakan komersial.  

Peternakan rakyat dengan pola pemeliharaan  tradisional dicirikan dengan 

ketrampilan yang sederhana, menggunakan bibit lokal dengan jumlah dan mutu 

yang relatif terbatas. Peternakan  rakyat dengan pola pemeliharaan semi komersial 

dicirikan dengan ketrampilan yang dimiliki cukup, penggunaan bibit unggul, obat-

obatan dan pakan penguat cenderung meningkat dengan tujuan utama adalah 

menambah pendapatan keluarga dan konsumsi sendiri. Peternakan  komersial 

yang mempunyai ciri-ciri yaitu  kemampuan dalam segi modal, sarana dan 

prasarana produksi dan penggunaan teknologi yang modern serta tujuan utamanya 

adalah untuk mendapatkan  keuntungan sebesar-besarnya.  

Pendirian suatu peternakan disarankan jauh dari pemukiman penduduk. 

Hartono (1995) menyatakan bahwa syarat-syarat untuk lokasi peternakan 

diantaranya jauh dari pemukiman penduduk, jauh dari keramaian, ada jalan 

transportasi yang dapat digunakan sebagai transportasi baik kedalam maupun 
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keluar harus lancar sehingga memudahkan  pengadaan segala kebutuhan ternak, 

ada sumber air dan lokasi kandang tidak jauh dari tempat  pemasaran sebab dapat 

memperkecil biaya pengeluaran transportasi. Pernyataan tersebut juga diperjelas 

oleh Johari (2005) menyatakan bahwa lokasi yang dipilih merupakan perpaduan 

antara tempat yang cocok untuk kehidupan ayam petelur, harga relatif murah, 

mudah dijangkau alat transportasi dan komunikasi. 

Sudardjat (1999) menyatakan bahwa visi pembangunan peternakan adalah 

terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif melalui pembangunan 

peternakan tangguh berbasis sumberdaya lokal. Misinya  adalah (1) Menyediakan 

pangan asal ternak yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya,                        

(2) Memberdayakan SDM peternakan agar dapat menghasilkan produk yang 

berdaya saing tinggi di dalam maupun luar negeri, (3) Menciptakan peluang 

ekonomi untuk meningkatkan pendapatan peternakan (4) Menciptakan lapangan 

kerja di bidang agribisnis peternakan dan (5) Melestarikan dan memanfaatkan 

sumberdaya alam pendukung peternakan. 

 

2.2 Usaha Peternakan Ayam Petelur 

Usaha  atau bisnis dalam pengertian ekonomi adalah semua kegiatan yang 

dilakukan oleh individu maupun kelompok individu yang dilaksanakan secara 

legal dengan menggunakan dan mengkombinasikan sumberdaya atau faktor-faktor 

produksi untuk menyediakan barang dan/atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan 

untuk memperoleh manfaat finansial yaitu laba bisnis atau laba usaha (business 

profit) (Maddy, 2009). 
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Usaha peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan 

terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan 

komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan daging, telur, susu, kulit serta 

usaha penggemukan termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan 

tiap jenis ternak. Usaha peternakan merupakan suatu usaha kegiatan yang 

menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan kewiraswastaan pada aspek teknis 

beternak berdasarkan ilmu peternakan yang benar agar tujuan usaha peternakan 

dapat tercapai (Rasyaf, 2000).  

Pada umumnya pemeliharaan ayam ras petelur dilakukan pada  kandang 

battery. Rasyaf (2004) menyatakan bahwa sistem battery mudah melakukan 

pengontrolan produksi, pengambilan telur, menghemat lahan, biaya dan 

memudahkan dalam pemberian pakan. Satu kotak kandang battery diisi satu ekor 

dimana pembuatan kandang dengan jumlah yang banyak membutuhkan biaya 

yang besar namun biaya tersebut tertutupi oleh produktifitas telurnya jauh lebih 

baik yakni 2-6% dibanding dengan satu kandang berisi 2 ekor, tingkat 

kanibalisme ayam yang menyebabkan kematian dan pengafkiran yang tidak 

diperlukan dapat ditekan. Kandang battery yang terbuat dari kawat atau bambu 

yang ideal adalah berukuran panjang 120 cm, lebar 55 cm dan tinggi  27-32 cm 

bisa memuat 6 ekor ayam petelur (Johari, 2005). 

 

2.3 Konsep Modal usaha 

Modal adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memulai suatu usaha 

terutama usaha peternakan ayam ras petelur. Modal ini dapat berupa uang tunai 

maupun barang. Modal merupakan bagian dari perusahaan yang penting untuk 
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diperhatikan agar nantinya dapat berkembang sesuai tujuan yang direncanakan. 

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

dan tenaga kerja menghasilkan barang–barang baru (Mubyarto, 1994) 

Suharno (2003) menjelaskan bahwa modal dalam pengertian sehari-hari 

adalah sejumlah uang yang perlu dimiliki sebagai langkah awal usaha, modal  

tersebut dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

1.  Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses 

produksi, modal ini butuh pemeliharaan agar tetap berdaya guna dalam 

jangka waktu lama, seperti tanah, gudang, kandang, peralatan dan lain-lain. 

2.  Modal tidak tetap adalah modal yang habis atau dianggap habis dalam satu 

kali proses produksi misalnya pakan, obat, gaji pegawai, listrik, telpon, air 

dan lain-lain. 

Modal atau disebut juga sebagai investasi dalam usaha peternakan 

merupakan dana awal untuk memulai suatu usaha. Peternakan umumnya 

mempunyai tanah yang digunakan sebagai lahan usaha. Investasi yang dimiliki 

peternakan pada umumnya selain tanah juga berupa kandang beserta peralatannya, 

bibit atau ternak, pakan, obat-obatan, vaksin, mineral dan desinfektan 

(Prawirokusumo, 1990). Modal dalam suatu usaha peternakan ayam ras petelur 

sangat penting adanya hal ini karena tidak ada suatu usaha tanpa adanya suatu 

modal.  
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2.4 Konsep Biaya Produksi dalam Usaha 

2.4.1 Arti Penting Biaya  

Biaya produksi dapat diartikan semua pengeluaran yang diperlukan 

untuk membiayai proses produksi hingga menghasilkan produk yang dapat 

dinilai dengan uang atau pengertian lain biaya produksi adalah besarnya 

nilai pengeluaran. Biaya dalam pengertian ekonomi adalah semua beban 

yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau 

jasa agar siap digunakan oleh konsumen. Biaya yang harus ditanggung 

produsen dalam proses produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk 

membeli faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam proses produksi 

(Anonymous,1992).  

Prawirokusumo (1990) menjelaskan  bahwa biaya dibedakan menjadi 

dua yaitu: 

1) Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupun jumlah 

produksi berubah atau tidak terpengaruh oleh besar kecilnya produksi 

dan penggunaan produksi tidak habis pakai dalam sekali masa 

produksi. 

 2) Biaya tidak tetap adalah biaya yang habis dalam sekali pakai. 

Rasyaf (2000) menyatakan bahwa biaya dapat dibedakan menjadi tiga 

yaitu: 1) Biaya total merupakan biaya variabel atau tidak tetap  ditambah 

dengan biaya tetap peternakan dan biaya inilah yang kelak harus ditutupi 

walaupun tidak langsung tertutupi, 2) Biaya tetap merupakan biaya yang 

harus dikeluarkan saat ada atau tidak ada ternak dikandang, misalnya pajak 

bumi dan bangunan, rekening listrik dan lain-lain dan 3) Biaya tidak tetap 
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atau  biaya variabel yaitu besar kecilnya biaya yang dikeluarkan tergantung 

jumlah ternak yang dipelihara ataupun tergantung kapasitas produksi pada 

masa produksi yang bersangkutan.  

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya terdiri dari 

biaya total, biaya tidak tetap dan biaya tetap. Biaya total merupakan 

gabungan antara biaya tetap dan biaya tidak tetap atau variabel. Biaya tetap 

merupakan biaya yang tidak tergantung dari perubahan besar kecilnya 

jumlah produksi sehingga berapapun jumlah produksi maka biaya ini 

besarnya tetap. Biaya tidak tetap atau biaya variabel merupakan biaya yang 

dikeluarkan dan besarnya tergantung dari besar kecilnya produksi artinya 

biaya ini sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi.  

 

2.4.2 Sifat-Sifat Biaya Tetap dan Variabel atau Tidak Tetap 

Sejumlah biaya variabel  akan benar-benar bersifat proporsional (true 

variable) sebagian lagi bersifat bertahap (step variable), dipihak lain ada 

sejumlah biaya tetap bersifat commited dan sebagian lagi bersifat 

discretionary (Warindrani, 2006): 

1. Biaya variabel proporsional adalah biaya variabel yang berubah secara 

proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan, misal biaya bahan 

baku. 

2. Biaya variabel bertahap adalah biaya variabel yang berubah setahap 

demi setahap dalam waktu tertentu  atau tingkat kegiatan tertentu, misal 

tenaga kerja langsung 
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3. Biaya tetap committed adalah biaya tetap yang dikeluarkan untuk 

menjaga agar perusahaan tetap mampu menjalankan kegiatannya dalam 

kapasitas minimal. Biaya ini tetap dikeluarkan untuk menjaga agar 

perusahaan tiba-tiba berhenti beroperasi karena bangkrut. Cirinya:        

1) bersifat jangka panjang dan 2) tidak dapat dikurangi secara 

mendadak dalam jangka pendek tanpa mempengaruhi secara serius 

kegiatan perusahaan. Biaya yang termasuk kedalam kelompok ini 

adalah biaya penyusutan, gaji manajemen dan staf dll 

4. Biaya tetap discretionary adalah biaya tetap yang dikeluarkan 

perusahaan untuk menjaga agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan 

sesuai dengan rencana yang diputuskan pada awal periode anggaran. 

Cirinya: 1) bersifat jangka pendek dan 2) dapat diubah atau diperkecil 

seketika jikalau ada perubahan situasi mendadak diluar perhitungan 

manajemen. Biaya ini antara lain biaya pelatihan, biaya program 

pengembangan SDM. 

 

2.5 Penerimaan 

Penerimaan merupakan segala sesuatu yang diterima dalam  menjalankan 

suatu usaha. Penerimaan merupakan nilai uang yang diperoleh produsen  dari 

penjualan output (Wisaptaningsih, Nugroho dan Fanani, 1991). Soekartawi (1993) 

menjelaskan bahwa nilai penerimaan usaha tani didefinisikan sebagai nilai uang 

yang diterima dari hasil penjualan produksi yaitu besarnya jumlah produksi 

dikalikan harga jual hasil produksi.  
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Tjondrokusumo (1990) menambahkan bahwa penerimaan adalah hasil 

penjualan output yang biasanya diukur dengan sejumlah uang atau dengan kata 

lain penerimaan adalah total ouput. Sumber penerimaan yang utama dan terbesar 

pada ayam  ras petelur adalah penjualan telur dan ayam afkir.  

Anonymousa (2009) menyatakan bahwa “Revenue or revenues is income 

that a company receives from its normal business activities, usually from the sale 

of goods and services to customers”. Penerimaan diartikan sebagai pendapatan 

yang diterima oleh sebuah perusahaan dari aktifitas bisnis dan biasanya berasal 

dari penjualan dari barang atau produk dan pelayanan pada pelanggan. 

Anonymousb (2009) mengatakan bahwa “Revenue is calculated by 

multiplying the price at which goods or services are sold by the number of units 

or amount sold”. Penerimaan  dihitung dengan  perkalian harga  di mana barang-

barang atau jasa yang dijual tergantung dari banyaknya unit atau jumlah 

penjualan. 

Beberapa pendapat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

penerimaan merupakan segala sesuatu yang diterima oleh perusahaan terhadap 

penjualan produk ataupun jasa yang dihasilkan dan biasanya dihitung dari 

perkalian antara harga produk dengan jumlah atau banyaknya unit yang terjual.  

Penerimaan akan bertambah sebanding dengan pertambahan hasil produksi jika 

harga suatu barang tidak berubah seiring dengan penjualan jumlah produksi. 

 

2.6 Keuntungan 

Umumnya tujuan dari suatu usaha peternakan adalah untuk mencapai 

keuntungan yang maksimal. Keuntungan  dapat didefinisikan sebagai perbedaan  
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nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang 

dikeluarkan (Sukirno, 1999). Soekartawi (1993) menjelaskan bahwa keuntungan 

adalah selisih antara penerimaan total dan biaya. Keuntungan dapat pula diartikan 

sebagai pendapatan yang dicapai setelah dikurangi dengan biaya total                    

( Tjondrokusumo, 1990).  

 

2.7 Break Even Point (BEP) 

Analisis ini merupakan salah satu cabang dari analisis biaya-volume-laba. 

Analisis biaya-volume-laba merupakan suatu teknik analisis yang mempelajari 

hubungan  antara biaya, volume produksi serta laba. Analisis ini sangat membantu 

manajemen dalam berbagai hal misalnya dalam masalah dampak pengurangan 

biaya tetap terhadap titik impas atau dampak peningkatan harga terhadap laba atau 

keuntungan. Oleh karena itu, analisis ini sangat berguna bagi manajemen di dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan. Salah satu alat yang dipakai dalam 

analisis ini adalah break even point. 

Syahrul dan Nizar (2000) menyebutkan bahwa break even point (titik 

impas) adalah  titik yang menunjukkan tingkat dimana penjualan sama dengan 

biaya sehingga pendapatan sebelum bunga dan pajak (EBIT) sama dengan nol. 

Darminto dan Juliaty (2002) menyatakan bahwa titik impas (break even point) 

adalah titik dimana total biaya sama dengan total penghasilan. 

Anonymousc (2009) menyatakan bahwa break even point (BEP) is the point 

at which cost or expenses and revenue are equal: there is no net loss or gain, and 

one has ‘broken even’. A profit or a loss has not been made, although opportunity 

costs have been paid and capital has received the risk-adjusted, expected return. 
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Titik impas (BEP) adalah titik di mana biaya atau biaya dan pendapatan atau 

penerimaan adalah sama, dimana perusahaan  tidak ada kerugian bersih atau 

keuntungan  bahkan suatu laba atau suatu kerugian belum dibuat walaupun biaya 

kesempatan telah dibayar dan  modal  telah diterima sebagai pengambilan resiko, 

kembalian yang diharapkan. 

Beberapa pengertian tersebut diatas mengenai break even point dapat 

disimpulkan bahwa break even point (titik impas) adalah suatu titik yang 

menunjukan total penghasilan sama dengan total biaya sehingga pendapatan 

sebelum bunga dan pajak dalam satu periode adalah nol.  

 

2.7.1 Analisis Break Even Point 

Syahrul dan Nizar (2000) menjelaskan  bahwa break even analysis 

(analisis pulang pokok/impas) adalah suatu teknis analisis yang digunakan 

untuk mentukan kuantitas output atau penjualan yang menghasilkan tingkat 

pendapatan sebelum bunga dan pajak (earnings before interest and taxes) 

sebesar nol. 

Darminto dan Juliaty (2002) menyatakan bahwa analisis impas (break 

even analysis) adalah teknis analisis yang digunakan untuk menentukan 

tingkat penjualan dan komposisi produk yang diperlukan hanya untuk 

menutup semua biaya yang terjadi selama periode tertentu. 

Beberapa  pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa analisis 

break even point adalah suatu teknik analisis  yang digunakan untuk 

merencanakan tingkat penghasilan agar dapat menutup seluruh biaya 
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sehingga pendapatan sebelum bunga dan pajak dalam satu periode adalah 

nol. 

 

2.7.2 Asumsi dan Keterbatasan dalam BEP 

Mulyadi (2001) menyatakan bahwa asumsi yang mendasari analisis 

impas adalah: 

1. Variabilitas biaya dianggap akan mendekati pola perilaku yang 

diramalkan. Biaya tetap akan selalu konstan dalam kisar volume yang 

dipakai dalam perhitungan impas sedangkan biaya variabel berubah 

sebanding dengan perubahan volume penjualan. 

2. Harga jual produk dianggap tidak berubah pada berbagai tingkat 

kegiatan. Jika dalam usaha menaikkan volume penjualan dilakukan 

penurunan harga jual atau memberikan potongan harga maka akan 

mempengaruhi hubungan biaya, volume dan laba atau keuntungan. 

3. Kapasitas produksi dianggap secara relatif konstan. Penambahan 

fasilitas produksi akan berakibat pada penambahan biaya tetap dan akan 

berpengaruhi hubungan biaya, volume dan laba. 

4. Harga faktor-faktor produksi dianggap tidak berubah. Jika harga bahan 

baku dan tarif upah menyimpang terlalu jauh dibanding dengan data 

yang dipakai sebagai dasar perhitungan impas maka hal ini akan 

mempenagruhi hubungan biaya, volume dan laba. 

5. Efisiensi produksi dianggap tidak berubah. Apabila terjadi penghematan 

biaya karena adanya penggunaaan bahan pengganti yang harganya lebih 
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rendah atau perubahan metode produksi maka hal ini akan 

mempengaruhi hubungan biaya, volume dan laba. 

6. Perubahan jumlah persediaan awal dan akhir dianggap tidak  signifikan. 

7. Mungkin diantara anggapan-anggapan tersebut diatas maka anggapan 

yang paling pokok adalah bahwa volume merupakan faktor satu-

satunya yang mempengaruhi biaya. 

Asumsi-asumsi yang mendasari dan keterbatasan yang dimiliki 

analisis break even point (Darminto dan Juliaty, 2002) adalah: 

1. Analisis ini berasumsi bahwa biaya-biaya yang berkaitan dengan 

tingkat penjualan saat ini cukup akurat dapat dipisahkan ke dalam 

elemen biaya variabel dan biaya tetap. 

2. Analisis ini berasumsi bahwa biaya tetap akan senantiasa tetap 

selama periode yang dipengaruhi oleh keputusan yang telah diambil. 

3. Analisis ini berasumsi bahwa biaya variabel berubah secara langsung 

(proporsional) dengan penjualan selama periode yang dipengaruhi 

oleh keputusan yang telah diambil. 

4. Analisis ini dibatasi pada situasi dimana kondisi ekonomi dan 

kondisi lainnya diasumsikan relatif stabil. Pada kondisi inflasi yang 

tinggi misalnya apabila sulit untuk memprediksikan penjualan dan 

atau biaya lebih dari beberapa minggu ke depan maka sangat 

berisiko menggunakan analisis impas untuk pengambilan keputusan. 

5. Analisis impas dan biaya, volume, laba  hanya merupakan pedoman 

untuk pengambilan keputusan. Analisis ini dapat menunjukkan 

keputusan tertentu akan tetapi faktor-faktor lain seperti hubungan 
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pelanggan dan karyawan dapat mengarahkan pada suatu keputusan 

yang mungkin berlawanan dengan hasil analisis. 

Dari beberapa asumsi diatas penulis simpulkan bahwa asumsi-asumsi 

yang mendasari dan keterbatasan yang dimiliki analisis ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis ini berasumsi bahwa fungsi penerimaan dan fungsi biaya 

adalah linear 

2. Seluruh biaya yang ada harus dipisahkan kedalam kelompok biaya tetap 

dan biaya tidak tetap atau variabel 

3. Analisis ini berasumsi bahwa harga jual, biaya tetap total dan biaya 

variabel per unit dapat diketahui dengan pasti dan sifatnya konstan 

dalam satu periode 

4. Kapasitas dan tingkat efisiensi perusahaan tidak berubah 

5. Perusahaan hanya menjual satu macam produk. 

 

2.8  Revenue Cost ratio (R/C ratio) 

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui kelayakan 

usaha adalah dengan cara menghitung revenue cost ratio (R/C ratio). R/C ratio 

merupakan perbandingan antara penerimaan total dan biaya total, yang 

menunjukkan nilai penerimaan yang diperoleh dari setiap rupiah yang dikeluarkan 

(Wijayanti, Ethika dan Widyarini.2006). Nitiwijaya (2007) menyatakan bahwa 

revenue cost ratio adalah perbandingan antara pendapatan dengan biaya produksi 

yang digunakan sebagai alat untuk mengetahui tingkat kelayakan usahatani. 
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Soekartawi (2006) menyatakan bahwa R/C  sebagai perbandingan (nisbah) antara 

penerimaan dan biaya.  

Beberapa  pengertian diatas maka disimpulkan bahwa revenue cost ratio 

(R/C ratio) merupakan rasio atau perbandingan antara penerimaan dengan biaya 

produksi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui tingkat kelayakan 

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

digunakan untuk usaha. Suatu usaha dinyatakan layak atau masih dalam tingkat 

efisiensi, bila nilai R/C ratio sama dengan satu, semakin besar nilai R/C ratio 

semakin besar tingkat efisiensinya artinya usaha tersebut layak untuk 

dilaksanakan atau dilakukan pengembangan usaha. 

Secara teori dengan rasio R/C sama dengan 1 artinya perusahaan tersebut 

tidak mendapatkan untung maupun tidak mengalami kerugian. Kriteria untuk nilai 

R/C ratio (Triana, Salam dan Muis, 2007) adalah sebagai berikut bila: 

 RIC > 1 usaha tersebut menguntungkan. 

RIC = 1 impas (tidak untung tidak rugi). 

 RIC < 1 usaha tersebut rugi. 

 

2.9 Payback Period (PBP) 

Payback period  menunjukkan berapa lama (dalam beberapa tahun) suatu 

investasi akan bisa kembali. Periode ‘payback’ menunjukkan perbandingan antara 

‘initial invesment’ dengan aliran kas tahunan. Payback period yaitu cara untuk 

mengetahui kapan atau berapa lama modal yang ditanam akan kembali. Atau 

kapan masa pembayaran kembali dilakukan yaitu pada saat kas netto dapat 

menutup kembali seluruh ongkos proyek atau ongkos investasi. Untuk 
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menghitung masa pembayaran kembali pada umumnya tidak dihitung tingkat 

bunga (Prawirokusumo, 1990). 

Anonymousd (2009) menyatakan bahwa ”Payback period in business and 

economics refers to the period of time required for the return on an investment to 

‘repay’ the sum of the original investment. Payback period as a tool of analysis is 

often used because it is easy to apply and easy to understand for most individuals, 

regardless of academic training or field of endeavour”. Payback period atau masa 

pengembalian dalam bisnis dan ekonomi mengacu pada periode waktu yang 

diperlukan untuk pengembalian suatu investasi untuk ‘membayar kembali’ 

penjumlahan investasi yang asli. Masa pengembalian sebagai alat analisa adalah 

sering digunakan sebab mudah untuk menerapkan atau berlaku dan mudah untuk 

memahami untuk kebanyakan individu dengan mengabaikan bidang atau 

pelatihan usaha akademis. 

Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup 

kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau aliran kas neto. 

Dengan demikian payback period dari suatu investasi menggambarkan 

panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi 

dapat diperoleh kembali seluruhnya (Riyanto, 1998). Ibrahim (1998) menjelaskan 

bahwa analisis payback period dalam studi kelayakan perlu juga ditampilkan 

untuk mengetahui berapa lama usaha atau proyek yang dikerjakan baru dapat 

mengembalikan investasi. Semakin cepat dalam pengembalian biaya investasi 

suatu proyek maka semakin baik usaha tersebut karena semakin lancar perputaran 

modal.  
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Warindrani (2006) menyatakan bahwa “Semakin cepat periode 

pengembalian suatu investasi maka semakin baik investasi tersebut karena 

dianggap semakin aman. Payback periode tidak mengukur bagaimana keuntungan 

suatu investasi dibandingkan dengan investasi lain tetapi hanya  mengukur berapa 

lama waktu yang diperlukan untuk menutup suatu proyek dibandingkan dengan 

proyek lain.” 

Beberapa  pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa payback period 

menyatakan periode atau waktu yang dibutuhkan suatu proyek atau usaha untuk 

menutup kembali investasi yang telah ditanamkan. Oleh karena itu maka analisis 

ini hanya membandingkan antara proyek yang satu dengan proyek yang lain.  

 

2.10   Rentabilitas 

Salah satu rencana perusahaan adalah melakukan analisa rentabilitas yang 

berkaitan dengan peningkatan efisiensi kerja perusahaan. Pada umumnya 

rentabilitas dapat diartikan sebagai suatu perbandingan antara laba diperoleh 

dalam operasi perusahaan dengan modal. dalam hal ini akan dikemukakan 

mengemukakan beberapa pendapat antara lain. 

Munawir (2004) menyatakan tentang rentabilitas sebagai berikut:  

”Rentabilitas atau probabilitas adalah menunjukan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.” 

Riyanto (1998) memberikan pengertian rentabilitas adalah sebagai berikut:  

”Rentabilitas suatu perusahaan menunjukan perbandingan antara laba 

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata 
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lain rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu.” 

Rentabilitas (earning power) adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Rentabilitas dapat dihitung dengan membandingkan laba 

dengan modal yang digunakan dan dikalikan dengan 100 persen (Wasis, 1992).  

Rasio rentabilitas ini disebut juga sebagai rasio  profitabilitas yaitu rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

atau keuntungan, profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan 

antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Shelmi, 

2009). 

Dari pendapat  di atas maka dapat disimpulkan bahwa rentabilitas suatu 

perusahaan merupakan pencerminan kemampuan modal perusahaan yang 

bersangkutan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Oleh karena rentabilitas 

merupakan pencermian efisiensi suatu perusahaan di dalam menggunakan modal 

kerjanya, maka cara mengguankan tingkat rentabilitas untuk ukuran efisiensi 

suatu perusahaan merupakan cara yang baik. 

Dengan demikian jelaslah bahwa rentabilitas merupakan suatu hal yang 

sangat penting bagi suatu perusahaan sebagai suatu usaha efisiensi di mana setiap 

perusahaan dalam operasinya selalu berusaha meningkatkan labanya agar asset 

rentabilitas sesuai dengan standar. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi merupakan tempat dimana penelitian  berlangsung. Pertimbangan 

dalam pemilihan lokasi penelitian secara purposive sampling yaitu pemilihan 

lokasi  berdasarkan tujuan penelitian. Lokasi yang dipilih dalam penelitian adalah         

PT. Lawang Farm Desa Sidodadi Kecamatan Lawang  Kabupaten Malang. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2009  sampai 13 Januari 2010. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan  adalah metode studi  kasus. Studi kasus  

atau  penelitian kasus (case study) adalah penelitian tentang status subyek 

penelitian yang berkenaan status fase spesifik atau khas dari keseluruhan 

personalitas (Nazir, 2003).  Tujuan dari penelitian studi kasus yaitu memberikan 

gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang 

khas dari kasus atau status dari individu yang kemudian dari sifat diatas akan 

dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Hasilnya merupakan suatu generalisasi 

dari pola-pola kasus yang tipikal dari individu, kelompok, lembaga, perusahaan 

dan sebagainya yang tergantung dari tujuan, ruang lingkupnya dan masih banyak 

lagi). Studi kasus ekonomi usaha peternakan ayam petelur di PT. Lawang Farm. 
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3.3 Sumber Data  

Data-data yang diperoleh dari melalui dua sumber data. Dilihat dari 

macamnya data diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

1. Data primer 

Merupakan data yang diperoleh dari sumber penelitian atau obyek 

penelitian pada perusahaan. Data primer didapatkan dengan cara wawancara 

langsung dengan pihak terkait sehingga diperoleh data yang diinginkan.  

2. Data sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka, data dari internet dan 

buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian serta data dari 

kantor desa setempat sehingga dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman 

dalam penulisan laporan skripsi. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi Langsung (Pengamatan) 

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa 

ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut                   

(Nazir, 2003). 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan mengunakan 

interview guide (panduan wawancara) (Nazir, 2003). 
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3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara menyalin data atau dengan 

mengumpulkan arsip-arsip atau dokumen dari perusahaan yang dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya untuk mendukung dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode statistic 

diskriptif yaitu suatu metode yang menyajikan data dalam bentuk yang lebih 

komulatif, lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami dan lebih cepat dimengerti. 

Data yang telah terkumpul lengkap selanjutnya  akan dianalisis dengan rumus-

rumus sebagai berikut. 

1.  Perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus atau Straight line 

method (Swastha,1998) 

 

         Keterangan : 
     D  = Depresiasi/Penyusutan (Rp/bulan) 
     Hawal     = Nilai awal penyusutan (Rp) 
     Hakhir    = Nilai akhir penyusutan (Rp) 
     Wp      = Waktu ekonomis (bulan)              

                  

2.    Biaya Total  

           Biaya total adalah biaya tetap ditambah biaya variabel (Husin dan 

Lifianthi, 1995) 

           BT = BTpT + BVT 
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           Keterangan :  

                    BT       = Biaya Total (Rp/bulan ) 
                    BTpT      = Biaya Tetap Total (Rp/bulan) 
                    BVT        = Biaya Variabel Total (Rp/bulan)                   
      

3.   Penerimaan Total  

  Penerimaan dihitung sebagai berikut (Husin dan Lifianthi, 1995) 

            Rumus:        PNT = Y x Hy 

                  Keterangan: 

PNT  = Penerimaan Total (Rp/bulan) 
Y    = Jumlah produk yang dihasilkan (kg) 
Hy            = Harga produk (Rp/kg) 

                    

4.   Keuntungan  

  Keuntungan dapat dihitung dengan rumus (Husin dan Lifianthi, 1995)        

                  Rumus:       Pd = PNT -BT 

Keterangan:  

Pd     = Pendapatan atau  keuntungan (Rp/bulan) 
                               PNT  = Penerimaan Total (Rp/bulan) 
                               BT  = Biaya Total (Rp/bulan) 
                    

5. Break Even Point (BEP)  

      Break Event Point dihitung dengan rumus (Prawirokusumo, 1990) 
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6. Payback Period menyatakan periode atau waktu yang dibutuhkan 

suatu proyek atau usaha untuk menutup kembali investasi yang telah 

ditanamkan.  

7. Rumusnya  sebagai berikut (Prawirokusumo, 1990) 

 
        Keterangan:  
  P = Payback period (periode pengembalian) 
  C = Modal atau investasi 
  E = Tambahan rata-rata pendapatan/keuntungan  
 
8. Revenue Cost Ratio (R/C Ratio)  

R/C ratio dapat dihitung dengan rumus (Soekartawi, 2006) 

 
      

      Keterangan :  
  R = Revenue atau penerimaan (Rp) 
  C = Cost atau biaya produksi (Rp) 
 
9. Rentabilitas 

Rentabilitas adalah membandingkan laba dengan modal yang 

digunakan dan dikalikan dengan 100 persen (Riyanto, 1998). 

 
                             
                   Keterangan:   
   R   =  Rentabilitas                

L = Laba/keuntungan  yang diperoleh selama periode    
tertentu 

M = Modal yang digunakan untuk menghasilkan laba 
tertentu             

 
 
3.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada variabel 

atau konstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikan kegiatan ataupun 
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memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau 

variabel tersebut (Nazir, 2003). Definisi operasional yang dipaparkan didalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Usaha peternakan adalah kegiatan usaha dalam meningkatkan manfaat 

ternak melalui organisasi operasional penerapan teknik tertentu yang 

secara ekonomis menguntungkan atau sekurang kurangnya menjamin 

kelangsungan usaha. 

2. Modal adalah semua biaya awal yang dikeluarkan dalam memulai 

usahanya. 

3. Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh peternakan 

dalam menjalankan usahanya. 

4. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupun jumlah produksi 

berubah dan penggunaan produksi tidak habis pakai dalam sekali masa 

produksi. 

5. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. 

6. Penerimaan adalah uang yang diterima oleh peternakan dari penjualan 

telur. 

7. Analisa ekonomi usaha terdiri dari keuntungan, break even point, payback 

period, revenue cost ratio dan rentabilitas 

8. Keuntungan adalah selisih antara penerimaan dari penjualan telur dengan 

biaya produksi. 

9. Break even point (titik impas) adalah suatu keadaan yang menunjukan 

total penghasilan sama dengan total biaya sehingga pendapatan sebelum 
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bunga dan pajak dalam satu periode adalah nol yang terdiri dari BEP harga 

dan BEP produk 

10. Payback period menyatakan waktu yang dibutuhkan suatu usaha untuk 

menutup kembali investasi yang telah ditanamkan. 

11. R/C ratio merupakan perbandingan antara penerimaan yang didapatkan 

dengan biaya produksi dalam usaha ayam petelur. 

12. Rentabilitas merupakan persentase  perbandingan antara modal atau 

investasi untuk memulai usaha peternakan dengan keuntungan yang 

didapatkan dalam periode tertentu.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Keadaan Lokasi PT Lawang Farm 

PT. Lawang Farm didirikan pada tahun 1995 berlokasi di Desa Sidodadi 

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. PT. Lawang Farm merupakan perusahaan 

perseorangan dengan ijin usaha No 530.08/025/UG/1995 yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Malang. Batas-batas dari Desa Sidodadi 

adalah sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan Desa Gedangan, sebelah 

barat berbatasan dengan Kali Anyar, sebelah utara berbatasan dengan Desa Pilang  

dan sebelah selatan berbatasan dengan perempatan Lowok Jati. Usaha peternakan 

terletak sekitar 6 kilometer dari jalan raya Lawang dan 0,5 kilometer dari 

pemukiman penduduk. Secara umum kondisi lokasi PT. Lawang Farm 

mempunyai suhu optimum yaitu 20oC-29oC dan mempunyai kelembapan        

kira-kira 68,2 persen. Keadaan suhu yang demikian karena pada pagi hari udara 

sangat dingin sedangkan pada siang hari udara panas. Sudaryani dan Santoso 

(2001) menyatakan bahwa suhu dan kelembaban yang baik  didalam kandang 

akan mengurangi terjadinya penyakit pernafasan pada ayam. Suhu optimum 

kandang 21oC-27oC dengan kelembaban 60 persen. 

Suhu udara bukan hanya faktor penting  bagi kesehatan ayam tetapi juga 

berpengaruh terhadap konversi pakan. Kebutuhan energi untuk hidup pokok lebih 

tinggi pada suhu udara yang rendah karena energi dan pakan sebagian digunakan 

untuk produksi panas dan mempertahankan suhu tubuh. Pada suhu udara yang 

tinggi, konsumsi pakan akan turun demikian pula dengan pertumbuhan berat 

badan tersebut sehingga rentan terhadap suatu penyakit (Anonymous, 1998).   
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PT. Lawang Farm didirikan diatas area peternakan seluas 6,1 Ha dengan 

tekstur tanah yang agak miring dan dikelilingi oleh tembok pagar dari batako dan 

diatasnya diberi kawat tajam untuk menjaga adanya pencuri masuk. Lahan 

peternakan seluas 6,1 hektar yang terdiri dari 1 unit gudang pakan, 1 unit gudang 

telur, 1 unit rumah dan mess pekerja, 1 unit pos satpam, 34 kandang ayam,  1 unit 

kantor dan ruang obat-obatan, 3 sumur air, 4 tandon air serta 6 sumur pembuangan 

ayam mati. 

Lokasi awalnya  berupa lahan tebu yang dimiliki oleh masyarakat sekitar 

desa Sidodadi. Pada tahun 1995 didirikannya peternakan ayam petelur dengan 

populasi ayam DOC yang dipelihara  sebanyak 25.000 ekor. Jumlah awal kandang 

untuk starter sebanyak 5 unit kandang dan 4 unit kandang untuk layer. Ukuran 

kandang starter tersebut terdiri dari 3 unit yang masing-masing berukuran            

8 m x 76 m, 1 unit berukuran 8 m x 38 m dan satu lagi berukuran 8 m x 20 m. 

Kandang layer tersebut masing-masing berukuran 6 m x 112 m.   

Pada tahun 2007 jumlah ayam yang dipelihara sebanyak 140.689 ekor, 

seiring berjalannya waktu maka usaha peternakan mampu memelihara ayam 

petelur dengan populasi mencapai 170.039 ekor pada tahun 2008 dan tahun 2009 

populasi ayam yang ada di peternakan tersebut berjumlah 119.399 ekor.  Hal ini 

karena banyak ayam yang diafkir dan pihak perusahaan belum sempat 

memasukkan ayam lagi sebagai penggantinya. Awal Januari 2010 peternakan 

mendatangkan pullet ayam petelur sehingga ayam petelur yang dipelihara sampai 

sekarang mencapai 129.007 ekor. Gambar 2. menampilkan jumlah populasi ayam 

yang dipelihara mulai tahun 2007 hingga sekarang.  

 



36 

 

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000

2007 2008 2009 2010

 

Gambar 2. Populasi Ayam Petelur di PT.Lawang Farm Tahun 2007-2010 

Sumber: Data primer diolah (2010) 

Lokasi peternakan PT. Lawang Farm berada pada kondisi lahan yang 

kering. Hal ini ditandai dengan keadaan sekitar peternakan tersebut hanya dapat 

ditanami ketela pohon dan tebu. Oleh karena itu sumber air tanah didaerah 

tersebut sulit sehingga untuk mendapatkan air  harus dengan cara mengebor tanah 

yang dalam dan digunakan pompa air untuk menyedotnya. Selain itu peternakan 

tersebut memiliki daerah tanah yang tidak rata tetapi sedikit miring. Sehingga 

bangunan kandang yang  didirikan dari arah utara hingga ke selatan bangunan 

kandang terlihat semakin rendah walaupun sebenarnya tinggi bangunan 

kandangnya sama. Kondisi tanah yang sedikit miring menyebabkan sirkulasi 

udara didalam kandang lancar dan baik untuk kesehatan ayam karena bibit 

penyakit tidak akan berdiam  di sekitar kandang tersebut karena terbawa udara.  

Lokasi peternakan ayam petelur PT. Lawang Farm dapat dikatakan telah 

memenuhi persyaratan karena lokasi berada diantara perkebunan tebu dan banyak 

terdapat pepohonan disekitar peternakan yaitu untuk menunjang pergantian CO2 

menjadi O2 sehingga pencemaran udara dapat terkurangi. Selain itu lokasi juga 
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berada jauh dari pemukiman penduduk (0,5 km) dengan tujuan untuk menghindari 

timbulnya pencemaran bau agar tidak menganggu penduduk serta menghindari 

kebisingan. Sudarmono (2003) menyatakan bahwa peternakan ayam petelur 

sebaiknya berada ditempat yang tidak bising sebab ayam petelur mudah stress. 

Perawatan rumput dan pepohonan sangat penting dilakukan karena sistem 

penghijauan semacam ini akan banyak memberikan keuntungan antara lain : 

a. Mampu mengurangi jumlah dan intensitas panas yang masuk kedalam 

kandang. Pepohonan  akan banyak mengeluarkan O2 dan rerumputan yang 

menutupi permukaan tanah akan berfungsi mengurangi pantulan cahaya 

matahari yang panas. 

b. Kerimbunan pepohonan setinggi ujung atap merupakan isolator yang baik 

bagi kandang yang berjarak sempit atau kurang dari 7 meter. Perlu 

dipertimbangkan pula agar kandang berada di tempat yang terbuka luas, tidak 

bergelombang, drainase baik dan tidak bising. 

Ditinjau dari segi transportasi, PT. Lawang Farm merupakan daerah sentral 

peternakan yang telah memenuhi syarat karena jalan yang menghubungkan antara 

PT. Lawang Farm dengan jalan raya Lawang dapat dijangkau oleh kendaraan 

dengan mudah dan cepat. Jarak antara PT. Lawang Farm dengan jalan raya 

Lawang kurang lebih 6 km. Pemasaran  hasil peternakan yaitu berupa telur serta 

pemasokan bahan baku untuk ternak di PT. Lawang Farm juga dapat berjalan 

dengan lancar. Keadaan seperti ini didukung karena adanya kendaraan pribadi 

yang dimiliki oleh  PT. Lawang Farm, kendaraan tersebut terdiri dari 3 pick up 

yang digunakan sebagai pengangkut pakan ke kandang, pengangkut telur ke 
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gudang telur sedangkan untuk pengiriman telur ke pelanggan digunakan 1 mobil 

box kecil, 1 mobil box besar dan 1 truk (bila permintaan banyak).  

Rasyaf (2004) menyatakan bahwa lokasi peternakan hendaknya mudah 

dijangkau serta tidak jauh dari pusat pasokan bahan baku dan lokasi pemasaran. 

Johari (2005) bahwa lokasi yang dipilih merupakan perpaduan antara tempat yang 

cocok untuk kehidupan ayam petelur, harga relatif murah, mudah dijangkau alat 

transportasi dan komunikasi. Syarat ini tidak terlalu utama jika transportasi 

semakin baik.  

Kebutuhan air untuk kegiatan operasional  PT. Lawang Farm di pasok oleh 

sumber air yang terdapat di lokasi peternakan. Sumber tersebut berasal dari 3 buah 

sumur. Air dari masing-masing sumur tersebut air ditampung pada wadah atau 

tempat khusus yang terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat seperti tandon 

air yang terbuat dari plastik dan cor semen kemudian air tersebut dialirkan ke 

perkandangan melalui pipa-pipa paralon. Johari (2005) mengatakan bahwa syarat 

mutlak pemeliharaan ayam petelur adalah tersedianya sumber air yang cukup di 

lokasi peternakan. Bibit ayam petelur yang dipelihara di PT. Lawang Farm berasal 

dari pembesaran sendiri maupun didatangkan dalam bentuk pullet dari perusahaan 

pembibitan. Strain ayam petelur yang dipelihara sekarang yakni Isa, Hay-Sex dan 

Lohman. 

 

4.2 Tujuan Didirikannya Perusahaan  

Mendapatkan keuntungan atau profit sebesar-besarnya merupakan tujuan 

dari perusahaan. Tentunya untuk mencapai hal yang demikian harus disertai 

penekanan terhadap berbagai biaya produksi terutama biaya variabel yang dapat 
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dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu perusahaan harus 

mengoptimalkan kemampuan mesin disamping juga memanfaatkan sumber daya 

yang tersedia. Perusahaan juga mempunyai misi memberikan lapangan pekerjaan 

yang secara tidak langsung akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada 

disekitar perusahaan. 

Hal diatas menunjukkan misi dan tujuan perusahaan yang dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu tujuan kedalam dan tujuan keluar. 

Adapun tujuan kedalam perusahaan pada PT. Lawang Farm adalah:  

1. Meningkatkan produktifitas. 

2. Meningkatkan mutu dan kualitas produk. 

3. Mempertahankan reputasi perusahaan dalam persaingan. 

4. Meningkatkan profit perusahaan yang juga meningkatkan kesejahteraan 

karyawan atau tenaga kerja. 

Tujuan perusahaan yang bersifat keluar adalah menciptakan lapangan 

pekerjaan kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran dengan 

demikian akan meningkatkan kesejahteraan. Tujuan yang lainnya yaitu untuk 

memenuhi ketersedian sumber protein hewani pada masyarakat sehingga 

konsumsi masyarakat akan protein hewani diharapkan akan meningkat.  

 

4.3  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang ada PT. Lawang Farm berbentuk garis atau lini 

yaitu pihak atasan atau manajer dapat secara langsung memberikan perintah 

kepada bawahannya atau karyawan dan sebaliknya pihak bawahan atau karyawan 

bertanggungjawab langsung kepada atasannya atau manajer dan terhadap 
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operasional perusahaan. Supaya lebih jelas dapat dilihat lewat bagan struktur 

organisasi dibawah ini.         

 

 

 

 

           

 

            

Gambar 3. Struktur Organisasi PT. Lawang Farm 

Sumber: Data primer diolah (2010) 
 

Gambar 3. diatas menjelaskan struktur organisasi yang ada di PT. Lawang 

Farm dimana manajer farm merupakan pimpinan di perusahan tersebut yang 

bertugas mengkoordinasi semua kegiatan yang ada di peternakan tersebut. 

Dibawah manajer tersebut masih dibagi lagi menjadi 6 bagian yaitu bagian 

administrasi, bagian personalia, bagian kandang, bagian kesehatan, bagian gudang 

telur dan bagian gudang telur. Bagian administrasi bertugas mencatat pengiriman 

telur, pengadaan bahan baku pakan dan alat-alat produksi serta izin pegawai dan 

karyawan. Personalia bertugas menyeleksi karyawan yang masuk serta melakukan 

pembukuan tentang data karyawan.  

Bagian  kandang masih dibagi menjadi 4 pengawas yang membawahi lokal-

lokal kandang. Dimana pengawas 1 membawahi lokal kandang 1-7, pengawas 2 

membawahi lokal 8-10 dan lokal 21-25, pengawas 3 bertanggungjawab terhadap 

lokal kandang 11-18 dan pengawas 4 membawahi lokal kandang 19-20 dan 26-34. 
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Bagian kesehatan bertugas mengadakan cek kesehatan, melakukan program 

vaksinasi dan titer. Bagian gudang pakan bertugas mencampur pakan dan 

membawa pakan ke kandang sedangkan bagian gudang telur bertugas menyeleksi 

telur, menimbang telur dan mengepak telur sesuai dengan permintaan pelanggan 

atau konsumen. 

 

4.4 Perkandangan  

4.4.1 Konstruksi Bangunan Kandang 

Bagian yang terpenting dalam suatu peternakan adalah kandang dan 

perkandangan. Kandang merupakan bangunan yang kokoh yang diperuntukkan 

untuk hewan. Kandang inilah yang akan dimanfaatkan hewan untuk tempat 

tinggal, istirahat, makan dan minum. Perkandangan merupakan kumpulan 

beberapa bangunan kandang. Kandang dan perkandangan ini tertanam sejumlah 

uang yang sulit dihapus begitu saja bila ternyata dikemudian hari berakibat buruk. 

Cara membangun kandang yang salah  serta pembangunan perkandangan yang 

tidak sesuai dengan lingkungan dan peraturan akan mengakibatkan kerugian yang 

tidak sedikit.  

Kandang yang ada di PT. Lawang Farm berjumlah 34 dimana setiap 

kandang diisi dengan jumlah ayam yang berbeda-beda. Setiap kandang tersebut 

diisi ayam dengan jumlah antara 1.296 ekor (kandang pendek) hingga mencapai 

6.528 ekor. Diasumsikan bahwa setiap penambahan panjang kandang 3,5 meter 

dapat menampung ayam sebanyak 200 ekor ayam. Bangunan kandang yang 

didirikan di PT. Lawang Farm mempunyai arah membujur kearah timur kebarat. 

Faktor yang tidak kalah pentingnya yakni mengenai penyinaran cahaya matahari 
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yang masuk. Bangunan kandang  membujur dari arah  timur ke barat lebih lama 

mendapatkan penyinaran  sehingga  lebih baik.  

Anonymous (1982) menambahkan bahwa arah kandang sangat erat 

hubungannya dengan sudut pantul. Kandang yang bagian panjangnya menghadap 

kearah timur barat maka sinar matahari akan lebih lama waktunya untuk 

menyinari yakni sebelah timur memperoleh sinar matahari yang cukup banyak 

sebelum tengah hari dan atap sebelah barat sesudah tengah hari. Williamson 

(2004) menyatakan bahwa dinding semua kandang untuk ayam  petelur di daerah 

tropis basah yang terkontrol lingkungannya harus terbuka, lokasi juga menghadap 

kearah yang sama dan lebih baik menghadap timur-barat.  

Tiang yang digunakan dalam bangunan kandang pada PT. Lawang Farm 

dibuat dari balok kayu yang kuat dengan ukuran 20 cm x 20 cm. Alasan pemilihan 

tiang dengan bahan dasar kayu seperti itu dilihat dari harganya yang murah tetapi 

tahan lama. Bangunan kandang yang ada memiliki tipe kandang terbuka tanpa 

sekat pembantas sehingga udara mudah ke luar masuk kandang. 

Tipe atap bangunan kandang di PT. Lawang Farm adalah tipe monitor. 

Sistem ini berguna untuk menghindari cekaman panas yang berlebihan sehingga 

menimbulkan heat stress pada ayam serta menambah cahaya yang masuk kedalam 

kandang khususnya pada bagian tengah kandang. Sistem atap semacam ini juga 

berperan untuk mengurangi efek kotoran basah di dalam kandang  sehingga 

amonia pun akan berkurang selain itu  juga  mampu mengusir CO2 (udara kotor) 

dan memperlancar masuknya O2 kedalam kandang. Atap kandang pada 

peternakan terbuat terbuat dari asbes bergelombang hal ini karena lebih ekonomis 

dengan harga tidak terlalu mahal, tahan lama dibandingkan dengan bahan lain 
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selain itu panas yang dihasilkan tidak terlalu tinggi bila dibandingkan dengan atap 

yang terbuat dari seng. 

Pemilihan bahan atap mempengaruhi suhu udara yang masuk kedalam 

kandang. Menghindari cekaman panas yang mungkin terjadi dalam kandang pada 

siang hari maka atap kandang pada peternakan dibangun agak tinggi dan dibuat 

tanpa dinding pembatas antar kandang. Ukuran bangunan kandang yang ada di 

PT. Lawang Farm memiliki tinggi 6-7 meter, lebar 6 meter sedangkan panjang 

kandang bervariasi tergantung dari jumlah ayam tiap kandang (panjang kandang 

mulai dari 22 meter hingga mencapai 115 meter). Jarak antar kandang yang 

didirikan adalah 10 meter.  

Darmana dan Sitanggang (2002) menyatakan bahwa salah satu persyaratan 

kandang adalah cukup memperoleh sinar matahari untuk merangsang 

pertumbuhan sel-sel dan mengurangi kelembaban yang terlalu tinggi di dalam 

kandang. Rasyaf (2003) menjelaskan bahwa jika lebar kandang kurang dari 6 m 

maka atapnya cukup menggunakan atap biasa (bentuk A) sebaliknya tidak berasal 

dari bahan seng karena akan menambah panas dalam kandang. Dinding kandang 

dengan sistem terbuka dibuat dengan tujuan supaya hembusan angin dapat masuk 

ke dalam kandang sehingga memberikan kesegaran di dalam kandang. 

Pemilihan tipe lantai kandang sebaiknya memperhitungkan periode umur 

ayam (Johari, 2005). Bangunan kandang yang dipakai pada PT. Lawang Farm 

tersebut mamakai bentuk  kandang panggung dengan tipe lantai kandang yang 

terbuat cor semen dan dibuatkan jalan dengan lebar 50 cm yang digunakan untuk 

para pekerja melakukan aktifitas didalam kandang seperti pemberian pakan, 

pengambilan telur pengecekan kesehatan dan pengambilan ayam mati. Tempat 
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kotoran yang berupa cor semen memudahkan kotoran ayam diambil setelah 

menumpuk dan diambil setelah ayam diafkir. Williamson (2004) menyatakan 

bahwa bahan yang cocok untuk lantai  adalah beton tetapi dapat dipakai kayu atau 

pun tanah yang dikeraskan.   

Sistem ventilasi dikandang terbuka diusahakan harus berjalan lancar 

sehingga perputaran udara didalam kandang berjalan baik. Ventilasi yang 

terganggu bisa mengakibatkan temperatur disekitar kandang naik dan terjadi 

penumpukan gas amonia dan persediaan oksigen menipis. Peternakan Lawang 

Farm memiliki sistem ventilasi kandang terbuka sehingga udara dapat keluar 

masuk secara bebas. Ventilasi memiliki peranan penting untuk menjaga kesehatan 

ayam dimana fungsi ventilasi (Fadilah, 2007): 

1) Menghilangkan panas yang berlebihan 

2) Menghilangkan kelebihan kelembapan 

3) Mengurangi debu 

4) Mengurangi gas beracun seperti gas amonia, karbondioksida dan 

karbonmonoksida 

5) Menyediakan oksigen untuk pernapasan 

Anonymousa (2008) menyatakan bahwa ventilasi yang baik dapat mencegah 

penyakit yang disebut coccidiosis. Apabila penyakit ini menyerang maka ayam 

akan banyak yang mati dan yang mampu bertahan hidup akan cacat seumur hidup. 

Intensitas cahaya atau penerangan didalam kandang harus diperhatikan setiap saat 

karena berpengaruh terhadap kondisi ayam. Intensitas yang cukup akan membantu 

ayam beraktifitas normal dan berproduksi. Penerangan yang digunakan di 

PT.Lawang Farm tersebut menggunakan cahaya matahari kalau pada siang hari 
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sedangkan pada malam hari menggunakan cahaya bola lampu (bohlam). 

Pemasangan bola lampu di PT. Lawang Farm dimana setiap 3 sampai 3,5 meter 

dipasang 1 buah bohlam  yang  digunakan pada malam hari.  

Fadilah (2007) menjelaskan bahwa penerangan berguna untuk ayam 

terutama pada malam hari sehingga ayam bergerak untuk makan dan minum. 

Kandang terbuka memerlukan penerangan yang lebih sedikit (hanya pada malam 

hari) karena pada siang hari sudah tercukupi oleh sinar matahari. Intensitas dan 

kontinuitas cahaya lampu harus selalu dijaga, lampu  harus selalu dicek dan lampu 

yang kotor harus dibersihkan. Pada periode layer, pencahayaan merupakan salah 

satu penentu produktifitas ayam. Pada masa ini lampu dinyalakan mulai pukul 

18.00 hingga pukul 21.00. Lampu jenis pijar adalah yang paling baik karena 

memiliki panjang gelombang yang diperlukan untuk merangsang hormon LH 

untuk proses pembentukan telur. 

 

4.4.2 Sistem Kandang Unggas (Ayam) 

Sistem kandang yang ada di PT. Lawang Farm adalah menggunakan sistem 

battery bertingkat dengan bentuk kandang panggung sehingga memudahkan 

dalam hal pengontrolan kesehatan dan pemantau produksi telur. Pemilihan sistem 

kandang tersebut sangat sesuai hal ini sesuai pendapat Rasyaf (2004) yang 

menyatakan bahwa sistem battery mudah melakukan pengontrolan produksi, 

pengambilan telur, menghemat lahan serta biaya dan memudahkan dalam 

pemberian pakan. Kandang battery juga dikenal  sebagai kandang intensif karena 

ukurannya sempit, ayam yang berada didalam kandang tidak banyak bergerak 

sehingga energinya banyak digunakan untuk metabolisme dan menghasilkan telur. 
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Kandang battery yang ada di PT. Lawang Farm tidak terbuat dari bambu 

melainkan dari kawat yang dirancang sedemikian rupa. Manfaat dari kandang  

battery ini karena kotoran dari ayam langsung jatuh ke bawah sehingga telur yang 

dihasilkan lebih bersih meskipun harga pembuatannya sedikit lebih mahal jika 

dibandingkan dengan battery yang terbuat dari bambu. Satu set battery kawat 

memiliki panjang 1,20 meter, lebar 55 cm dan tinggi 35 cm yang dapat diisi 8 

sampai 10 ekor ayam yang telah siap bertelur dengan kemiringan 170 dan tinggi 

dari permukaan tanah sekitar 1,5 meter.  Kandang  battery tersebut disusun 

dengan bertingkat dua yang lebih dikenal dengan stair step double deck. Susunan  

battery  tersebut  memiliki  keuntungan antara lain kotoran langsung jatuh ke 

lantai dan lebih ekonomis tempat.  

 

4.4.3 Wadah Pakan Dan Minum 

Wadah pakan yang digunakan di PT. Lawang Farm terbuat dari paralon 

yang dibelah dua dan jumlah wadah di peternakan tersedia cukup. Ukuran paralon 

yang digunakan sebagai wadah pakan memiliki diameter 11 cm. Wadah minum 

yang digunakan di peternakan tersebut tidak terbuat dari paralon yang memanjang 

tetapi menggunakan kran karet (nipple), dimana 1 buah nipple  (kran karet) dapat 

digunakan untuk minum 4 sampai 5 ekor ayam. Nipple (kran air) ini disalurkan 

melalui pipa kecil berdiameter 2 cm dengan tong besar dari plastik. Pertimbangan 

memakai nipple sebagai wadah minum adalah kebersihan air tetap terjaga yaitu air 

tidak akan terkotori oleh pakan ayam atau debu yang dibawa oleh angin, tahan 

lama, jarang air minum yang menetes sehingga tidak membasahi pakan sehingga 

pakan tetap kering sehingga wadah pakan tidak tumbuh jamur, lebih mudah untuk 
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dibersihkan tetapi harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan wadah minum 

yang terbuat dari paralon yang dibelah. Anonymous (2007) mengatakan bahwa 

tempat makan dan minum harus tersedia cukup, bahannya dari bambu, aluminium 

atau apa saja yang kuat dan tidak bocor serta tidak mudah berkarat.  

Wadah pakan harus tetap bersih dari kotoran dan tetap kering sebelum 

diberikan pakan. Anonymousa (2008) menyatakan bahwa tempat pakan harus 

dibersihkan dari semua sampah dan benda-benda aneh setiap hari. Pemakaian 

wadah pakan dan minum yang ada di PT. Lawang Farm sudah cukup baik setelah 

dibandingkan dengan literatur. 

 

4.5 Tenaga Kerja   

Dalam menjalankan usaha di PT. Lawang Farm tidak dilakukan oleh 

pemiliknya sendiri tetapi memperkerjakan orang dari luar sehingga keberadaan 

usaha tersebut akan membantu menyerap tenaga kerja sehingga dapat diharapkan 

akan mengurangi tingkat pengangguran. Tenaga kerja yang ada di PT. Lawang 

Farm tidak hanya berasal dari sekitar peternakan tersebut tetapi juga ada yang 

berasal dari luar kota Malang. Tenaga kerja yang ada di peternakan tersebut 

hampir seluruhnya laki-laki dan hanya 2 orang perempuan yang bertugas sebagai 

juru masak.  

Tenaga kerja yang ada di PT. Lawang Farm sampai sekarang berjumlah 94 

orang yang menempati posisi yang berbeda-beda. Posisi  sebagai manajer utama 

sampai sekarang masih tetap diduduki oleh Bapak Ludi Hermanto. Posisi,  Jumlah 

tenaga kerja serta aktivitas atau  jam kerja  pada PT. Lawang Farm dapat dilihat 

pada tabel 1.  
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Tabel 1. Posisi, Jumlah Tenaga Kerja, Jenis Kelamin Serta Aktivitas atau Jam Kerja di PT. Lawang Farm. 

No Posisi Jumlah (Orang) Jenis Kelamin 
(L/P) 

Aktivitas  atau 
jam kerja Istirahat siang 

1 Manager 1 L 07.00 – 15.30 11.30 – 13.00 
2 Staff Personalia 1 L 07.00 – 15.30 11.30 – 13.00 
3 Staff Administrasi umum 1 L 07.00 – 15.30 11.30 – 13.00 
4 Petugas Kesehatan 1 L 07.00 – 15.30 11.30 – 13.00 
5 Pengawas gudang pakan 2 L 07.00 – 15.30 11.30 – 13.00 
6 Pekerja gudang pakan 12 L 07.00 – 15.30 11.30 – 13.00 
7 Pengawas gudang telur 2 L 09.00 – 17.00 12.00 – 13.00 
8 Pekerja gudang telur 9 L 09.00 – 17.00 12.00 – 13.00 
9 Pengawas kandang 4 L 07.00 – 15.30 11.30 – 13.00 

10 Pekerja kandang 28 L 07.00 – 15.30 11.30 – 13.00 
11 Mekanik 2 L 07.00 – 15.30 11.30 – 13.00 
12 Sopir + kernet 10 L 07.00 – 15.30 11.30 – 13.00 
13 Satpam 11 L 24 jam – bergantian - 
14 Cadangan pekerja 8 L 07.00 – 15.30 11.30 – 13.00 
15 Juru masak 2 P -  -  
Jumlah tenaga kerja 94  - - 

Sumber: Data primer diolah (2010) 
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 Tabel 1. menunjukan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang digunakan 

berada pada posisi pekerja kandang hal ini karena kandang yang didirikan banyak 

sehingga dibutuhkan juga tenaga kerja yang besar yaitu sejumlah 28 orang yang di 

awasi oleh 4 orang pengawas kandang. Pekerja kandang ini bertugas melakukan 

aktifitas didalam kandang seperti memeriksa kondisi ayam, memberi makan dan 

minum dan lain sebagainya. Pada gudang pakan tenaga kerjanya sebanyak 12 

orang yang diawasi oleh 2 orang. Tugas dari pekerja gudang pakan yakni 

mencampur pakan yang akan digunakan, mengirim pakan ke tiap-tiap lokal 

kandang. 

Tabel 1. juga menunjukan jumlah pekerja gudang telur sebanyak 9 orang 

dengan ditambah 2 orang pengawas. Pekerja gudang telur ini bertugas menyeleksi 

telur yang telah dikumpulkan dengan memisahkan antara telur utuh dengan telur 

retak, menimbang telur, mengepak telur sesuai dengan permintaan pelanggannya. 

Satpam yang ada dipeternakan tersebut berjumlah 11 orang dengan tugas menjaga 

keamanan di PT. Lawang Farm. Jumlah sopir dan kernet yang ada di PT.  Lawang 

Farm berjumlah 10 orang dengan tugas mengirim pakan ke tiap lokal kandang, 

membawa telur ke gudang telur dan mengirim telur ke pelanggan. 

Cadangan pekerja yang ada berjumlah 8 orang yang bertugas menggantikan  

pekerja yang tidak masuk karena alasan tertentu. Jumlah mekanik dan juru masak 

yang digunakan di PT. Lawang Farm masing-masing berjumlah 2 orang dimana 

tugas dari mekanik ini mengecek mesin-mesin baik mesin pompa air, mixer, 

penggiling jagung maupun mesin kendaraan sedangkan juru masak bertugas 

memasakkan untuk makan para pekerja. Jumlah manajer, staff personalia dan staff 

administrasi umum yang masing-masing berjumlah 1 orang.  
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Tabel 1. juga menggambarkan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang 

digunakan di PT. Lawang Farm adalah laki-laki hal ini karena di peternakan 

tersebut dibutuhkannya tenaga yang kuat dan hanya juru masaklah yang 

perempuan. Aktifitas atau jam kerja dari masing-masing posisi hampir sama yaitu 

masuk kerja dari jam 07.00-15.30 dengan waktu istirahat siang jam 11.30-13.00. 

Hanya pekerja gudang telur, pengawas gudang telur, satpam dan juru masak yang 

berbeda aktifitasnya atau jam kerja dan istirahat siang. 

Sistem penggajian tenaga kerja yang ada di PT. Lawang Fam di lakukan 

dengan sistem bulanan dimana gaji tenaga kerja diberikan diakhir bulan. Besarnya 

gaji yang diterima oleh tenaga kerja berdasarkan UMR (Upah Minimum 

Regional) Kabupaten Malang sebesar Rp. 954.500,-. Data yang didapatkan bahwa 

ada tenaga kerja yang gajinya masih dibawah UMR maka pihak perusahaan harus 

memperhatikan mereka dengan cara menyesuaikan gajinya dengan UMR 

sehingga diharapkan dengan gaji tersebut maka kesejahteraan mereka dapat 

terjamin dan produktifitas tenaga kerja juga akan meningkat. Setiap tenaga kerja 

yang ada di PT. Lawang Farm menerima gaji yang berbeda-beda hal ini karena 

sistem penggajiannya berdasarkan posisi, lama kerjanya. Pemberian tambahan 

gaji juga dilakukan pada PT. Lawang Farm kepada tenaga kerja yang lembur.  

 

4.6  Bahan Baku Pakan  

Pakan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan sungguh-sungguh 

didalam usaha pemeliharaan unggas karena berpengaruh yang besar terhadap 

produktifitas unggas itu sendiri. Faktor lain yang menjadi pertimbangan yakni 

biaya yang dikeluarkan untuk pakan sangatlah besar bila dibandingakan dengan 
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biaya-biaya lainnya. Pakan merupakan komponen biaya yang terbesar dalam 

pemeliharaan ayam petelur yaitu 60-70 persen dari total biaya produksi, faktor ini 

sangat menentukan dalam proses produksi dan menentukan keberhasilan usaha 

peternakan ayam petelur sehingga cara pemberian pakan perlu mendapatkan 

perhatian sehingga meningkatkan biaya produksi dapat ditekan (Rasyaf, 2000).  

Bahan pakan pada umumnya yang digunakan merupakan bahan pakan 

konvensional yakni bahan pakan yang umum atau sering digunakan. Bahan pakan 

yang digunakan sebagai pakan yang diberikan pada ternak harus baik yang 

ditandai dengan (Wiharto, 2004) yaitu 1) bau segar, tidak tengik, apek, 2) rasa 

tidak terlalu asin atau pahit, 3) warna menarik dan cerah, 4) bentuk butiran bagus, 

5) tidak terdapat bahan yang mudah busuk dan 6) harga ekonomis. Bahan pakan 

yang digunakan pada peternakan tersebut merupakan bahan pakan yang umum 

diberikan kepada ternak terutama ayam, tidak beracun dan mudah untuk 

didapatkan. Tabel 2. dibawah ini menunjukkan  bahan baku pakan yang 

digunakan serta proporsi bahan pakan yang digunakan di PT. Lawang Farm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Tabel 2. Jumlah Bahan Pakan dan Proporsi dalam Campuran Pakan yang  di 
Berikan pada  PT. Lawang Farm 

No Bahan Pakan Jumlah (Kg) Persentase (%) 
1 Bungkil kedelai 375 18,74 
2 Bungkil kelapa 40 2,00 
3 CGM Ex Multindo 40 2,00 
4 Tepung ikan asin lokal 39 1,95 
5 Tepung daging 84 4,20 
6 Jagung kuning 976 48,76 
7 Bekatul 270 13,49 
8 Minyak/ olien 11 0,55 
9 Tepung batu/Calcit 87 4,35 

10 Menir batu 60 3,00 
11 Garam 4 0,20 
12 Kalvimix (HC) 0,4 0,02 
13 Kalmiral 1 0,05 
14 Dicalsium Phospat 7,88 0,39 
15 Natuzyme 0,7 0,03 
16 Methionin 99% 2,72 0,14 
17 Lysine 98% 0,38 0,02 
18 Choline 50% 1,5 0,07 
19 Formicyn 1 0,05 

 Jumlah  2001,58 100 
Sumber: Data primer diolah (2010) 

Pakan yang diberikan kepada unggas pada PT. Lawang Farm merupakan 

pakan hasil pencampuran sendiri. Hal yang menjadi pertimbangan pada 

perusahaan ini karena harga pakan jadi lebih mahal, berat pakan lebih berbobot 

sehingga bila pakan tercecer maka biaya akan tinggi, biaya produksi dapat sedikit 

ditekan, dapat dipenuhi kebutuhan gizi ayam  sesuai dengan keinginan  

perusahaan sehingga ayam tidak kelebihan ataupun kekurangan gizi serta dapat 

dipilih bahan pakan yang berkualitas baik sehingga produksi telur sesuai yang 

diharapkan. Bahan pakan yang digunakan tidak hanya dipasok dari daerah Malang 

saja tetapi ada juga bahan pakan yang digunakan tidak tersedia didaerah sekitar 
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peternakan tersebut sehingga bahan pakan harus didatangkan dari luar kota 

Malang.  

Proses tersebut akan menambah biaya produksi usaha tetapi dapat diperoleh 

bahan pakan dengan kualitas lebih baik.  Bahan pakan yang tidak tersedia 

didaerah Malang harus didatangkan dari Surabaya, Tulungagung, Probolinggo 

hingga Lumajang. Misalnya saja bahan pakan seperti bungkil kedelai, bungkil 

kelapa, CGM Ex Multindo, tepung ikan asin lokal, tepung daging harus 

didatangkan dari Surabaya karena bahan pakan tersebut diimpor dari luar negeri. 

Menir batu dan tepung batu didatangkan dari daerah Tulungagung karena 

didaerah tersebut penghasil batu marmer. Jagung kuning didatangkan dari daerah 

Probolinggo dan Lumajang karena kualitas jagungnya bagus menurut PT. Lawang 

Farm. 

Kendala yang dihadapi dalam memasok bahan pakan yang dirasakan oleh 

PT. Lawang Farm yaitu masalah transportasi bahan sehingga bahan baku sering 

terlambat datangnya karena bahan pakan tersebut harus diimpor dari luar negeri 

misalnya saja bungkil kedelai, tepung ikan, tepung daging. Selain itu untuk 

menyetok bahan pakan maka peternakan tersebut tidak hanya memesan dalam 

satu lokasi saja  tetapi peternakan tersebut mempunyai produsen bahan baku lebih 

dari satu dalam mensuplai bahan baku pakan sehingga stok bahan baku dalam 

gudang pakan tidak akan kehabisan.  

 

4.7 Produksi Telur 

Produksi telur sudah tentu menjadi perhatian. Dipilih bibit yang dapat 

memproduksi telur tinggi. Tetapi konversi ransum tetap utama sebab ayam yang 
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produksi telurnya tinggi tetapi makannya banyak juga tidak menguntungkan. 

Produksi telur selama satu bulan di PT. Lawang Farm sebesar 2.878.776 butir atau 

rata-rata produksi telurnya mencapai 95.959,2 butir perhari. Kalau dikonversikan 

kedalam kilogram maka produksi telur perbulan mencapai 186.293,3 kg atau rata-

rata produksi total per hari mencapai 6.209,7 kg. 

HDP (Hen Day Egg Produduction) merupakan perbandingan produksi telur 

pada hari itu dengan jumlah ayam yang hidup pada saat itu. Nilai HDP pada         

PT. Lawang Farm rata-rata masih diatas 70 persen (lampiran 5). Hal ini 

mengidentifikasikan bahwa ayam yang dipelihara masih relatif tinggi produksi 

telurnya.   

 

4.8 Pemasaran Telur 

Pemasaran telur utuh di PT. Lawang Farm  dilakukan dengan cara 

pemasaran tidak langsung melalui pedagang perantara (wholesalers ) dengan cara 

mengirim ke agen-agen yang menjadi langganannya sesuai dengan permintaan. 

Agen-agen yang dikirimi telur tersebut tidak hanya dari daerah sekitar Malang 

saja tetapi sudah mencapai luar kota antara lain Pasuruan, Probolinggo, Surabaya, 

Madura, Jakarta dan Kalimantan hingga pasarnya mencapai Madura.  

PT. Lawang Farm sebagai produsen juga melakukan pemasaran secara 

langsung untuk telur yang retak dengan cara mengirim langsung kepada 

konsumen yaitu konsumen pabrik roti dan pabrik mie yang ada didaerah Malang. 

Pengiriman telur kepada pelanggan akan dilakukan setelah terjadi kesepakatan 

harga telur diantar mereka.  
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Anonymousb (2008) menyatakan bahwa transportasi telur konsumsi 

diperlukan selama melewati jalur pemasaran dimulai dari peternak ke pedagang, 

dari daerah produsen ke daerah konsumen dan dari grosir ke para pengecer. PT. 

Lawang Farm melakukan saluran distribusi tersebut dengan tujuan untuk 

memperluas daerah pemasaran dari hasil penjualan telur. Penentuan saluran 

distribusi yang dilakukan PT. Lawang Farm sudah  cukup efektif. 

 

4.9 Modal Usaha 

Modal adalah  segala sesuatu  yang digunakan untuk memulai suatu usaha 

terutama usaha peternakan ayam ras petelur dapat berupa uang tunai maupun 

barang. Modal tersebut dibedakan menjadi dua macam yaitu (Suharno, 2003):      

1) modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses 

produksi, seperti tanah, gudang, kandang, peralatan, upah pekerja  dan lain-lain 

dan 2) modal tidak tetap adalah modal yang habis atau dianggap habis dalam satu 

kali proses produksi, misalnya pakan, obat-obatan,  listrik, telpon, air dan lain-

lain. Tabel 3. dibawah ini menampilkan jumlah modal tetap dan modal tidak tetap 

yang dimiliki oleh PT. Lawang Farm serta persentase masing- masing jenis 

modal. 
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Tabel 3. Modal Usaha Pada PT. Lawang Farm 
No Jenis Jumlah (Rp) Persentase (%) 
I Modal tetap   
1 Tanah (estimasi tahun 2010) 1.220.000.000 14,56 
2 Ternak  4.298.364.000 51,29 
3 Peralatan 64.419.500 0,77 
4 Bangunan kandang 356.940.000 4,26 
5 Wadah pakan dan minum 112.639.500 1,34 
6 Kendaraan 190.000.000 2,27 
7 Battery 570.500.000 6,81 
8 Gudang pakan dan gudang telur 66.060.000 0,79 
9 Kantor dan ruang obat-obatan 6.500.000 0,08 
10 Mess pekerja 36.650.000 0,44 
11 Pos satpam 5.350.000 0,06 
12 Tandon air 15.680.900 0,19 

 Total  modal tetap 6.943.103.900 82,84 
II Modal tidak tetap   
1 Pakan 1.294.746.804 15,45 
2 Gaji  tenaga kerja 94.143.000 1,12 
3 Listrik dan telpon 8.150.000 0,10 
4 Vaksin, obat dan Vitamin 10.398.150 0,12 
5 Bahan bakar 9.108.000 0,11 
6 Desinfektan 5.750.000 0,07 
7 Sewa tanah 227.500 0,00 
8 Konsumsi pekerja 7.563.000 0,09 
9 Transportasi  4.400.000 0,05 
10 Lain-lain 3.500.000 0,04 

 Total modal tidak tetap 1.437.986.454 17,16 

 Total modal  8.381.090.354 100 
Sumber: Data primer diolah (2010) 
 

Penggunaan modal yang ada di peternakan PT. Lawang Farm meliputi 

modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap meliputi tanah, ternak, peralatan, 

bangunan kandang, wadah pakan dan minum, kendaraan, battery, gudang pakan 

dan gudang telur, tandon air, kantor dan ruang obat-obatan, mess pekerja serta pos 

satpam. Modal tidak tetap yang digunakan antara lain pakan, gaji tenaga kerja, 

listrik dan telpon, vaksin, obat, vitamin, bahan bakar, desinfektan, sewa tanah, 

konsumsi pekerja, transportasi dan lain-lain. Modal lain-lain ini digunakan 

misalnya untuk perawatan mesin, kandang. 
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Tabel 3. diatas menunjukkan bahwa total modal yang digunakan pada       

PT. Lawang Farm mencapai Rp. 8.381.090.354,-. Total modal tersebut terdiri dari 

modal tetap yang dikeluarkan oleh peternakan sebesar Rp. 6.943.103.900,- atau  

82,84 persen dari seluruh modal sedangkan modal tidak tetap yang dikeluarkan 

sebesar Rp. 1.437.986.454,- atau 17,16 persen dari seluruh modal yang digunakan.  

Tabel 3. juga menggambarkan  tentang persentase dari semua modal yang 

digunakan. Persentase modal yang paling besar terdapat pada ternak yaitu sebesar 

51,29 persen. Hal ini mengidentifikasikan bahwa sebagian besar modalnya 

digunakan untuk pembelian ternak. Selain itu persentase sebesar 15,45 persen dari 

total  modal di PT. Lawang Farm digunakan untuk pakan ternak.  

 

4.10 Biaya Produksi 

Biaya produksi dapat diartikan semua pengeluaran yang diperlukan untuk 

membiayai proses produksi hingga menghasilkan produk yang dinilai dengan 

uang atau pengertian lain biaya produksi adalah besarnya nilai pengeluaran. Biaya 

menurut perubahahn aktivitasnya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu biaya tetap dan 

biaya variabel atau tidak tetap (Garrison, Noreen dan Brewer, 2006). Biaya 

variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan 

aktifitas. Aktivitas tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk unit yang 

diproduksi, biaya bahan langsung, dsb. Biaya tetap adalah biaya yang selalu tetap 

secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitasnya misalnya saja sewa 

tanah, pajak, penyusutan-penyusutan. Besarnya biaya produksi yang dikeluarkan, 

biaya perekor ayam dan biaya per kilogram telur selama satu bulan pada           

PT. Lawang Farm dapat disajikan pada tabel 4 dan tabel 5. 
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Tabel 4. Biaya Produksi Di  PT. Lawang Farm Malang Selama Satu Bulan 
No Jenis Nilai  (Rp) Persentase (%) 
I Biaya tetap (FC)   
1 Penyusutan   
  ternak 86.835.636 5,47 
  peralatan 172.371 0,01 
  bangunan kandang 197.857 0,01 
  battery 175.888 0,01 
  gudang pakan dan telur 79.722 0,01 
  kendaraan  199.074 0,01 
  tandon air 26.389 0,00 
  wadah pakan dan minum 140.718 0,01 
  kantor dan ruang obat-obatan 11.257 0,00 
  mess pekerja 21.564 0,00 
  pos satpam 10.402 0,00 
2 Gaji tenaga kerja 94.143.000 5,93 
3 Sewa tanah 18.900 0,00 
4 Bunga modal  26.190.907 1,65 
 Total Biaya Tetap 208.223.685 13,11 

II Biaya Tidak Tetap (VC)   
1 Biaya pakan 1.294.746.804 81,50 
2 Listrik dan telpon 8.150.000 0,51 
3 Vaksin, obat dan vitamin 10.398.150 0,65 
4 Bahan bakar 9.108.000 0,57 
5 Desinfektan 5.750.000 0,36 
6 Konsumsi pekerja 7.563.000 0,48 
7 Transportasi  4.400.000 0,28 
8 Mortalitas 36.864.000 2,32 
9 Lain-lain 3.500.000 0,22 

 Total Biaya Tidak Tetap 1.380.479.954 86,89 
 Total Biaya  1.588.703.639 100 

Sumber: Data primer diolah (2010) 
 
Tabel 5. Biaya Produksi yang Dikeluarkan Per Ekor dan Perkilogram Telur 

Selama Satu Bulan di PT. Lawang Farm. 
Biaya 

produksi 
(Rp/bulan ) 

Jumlah 
ayam 
(ekor) 

Produksi 
telur 

(kg/bulan) 

Biaya 
produksi per 

ekor (Rp) 

Biaya produksi 
per kg telur 

(Rp) 
 

1.588.703.639 
 

119.399 186.293,3 13.306,- 8.528 

Sumber: Data primer diolah (2010) 
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Tabel 4. menggambarkan besarnya biaya tetap yang dikeluarkan di             

PT. Lawang Farm tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan biaya 

tidak tetap. Hal ini karena biaya tidak tetap bertambah seiring dengan 

bertambahnya tingkat input (skala pemeliharaan). Total biaya produksi yang 

dikeluarkan selama satu bulan sebesar Rp. 1.588.703.639,- yang meliputi biaya 

tetap 13,11 persen dari total biaya sedangkan biaya tidak tetap yang dikeluarkan 

sebesar 86,89 persen dari total biaya. Diantara sekian banyak biaya variabel yang 

dikeluarkan pada peternakan tersebut maka proporsi yang paling banyak adalah 

biaya pakan yakni sebesar Rp. 1.294.746.804,- atau sekitar 81,50 persen dari total 

keseluruhan biaya produksi sebelum dikurangi dengan pajak dimana harga pakan 

yang digunakan sebesar Rp. 2.919,-/kg dan pakan yang diberikan selama satu 

bulan sebanyak 443.452 kg dengan rata-rata konsumsinya sebesar 0,124 kg atau 

124 g perekor/hari (lihat lampiran 4 dan lampiran 12). 

Pakan merupakan komponen biaya yang terbesar dalam pemeliharaan ayam 

petelur yaitu 60-70 persen dari total biaya produksi, faktor ini sangat menentukan 

dalam proses produksi dan menentukan keberhasilan usaha peternakan ayam 

petelur. Cara pemberian pakan perlu mendapatkan perhatian sehingga 

meningkatkan biaya produksi dapat ditekan (Rasyaf, 2000). Biaya  pakan pada  

PT. Lawang Farm mencapai 81,50 persen dari total biaya produksi, sangatlah 

wajar. Hal ini karena pakan merupakan kebutuhan vital yang harus dipenuhi 

karena tanpa pemenuhan kebutuhan yang sesuai standar akan mengakibatkan 

ayam tidak berproduksi optimal. Wiharto (2004) biaya pakan dalam usaha 

peternakan ayam di Indonesia dapat mencapai 50-80 persen dari biaya 

operasional.  
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Tabel 4. juga memperlihatkan persentase gaji tenaga kerja di PT. Lawang 

Farm dibawah persentase biaya pakan yaitu sekitar 5,93 persen dari total biaya. 

Hal ini karena ayam petelur yang dipelihara jumlahnya mencapai 100.000 ekor 

lebih sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang banyak. Oleh karena itu gaji yang 

harus dikeluarkan juga besar.  

Persentase penyusutan ternak di dalam tabel 4. sebesar 5,47 persen. Perlu 

adanya perhitungan penyusutan ternak ini karena harga awal ayam/ekor dengan 

harga ayam afkir/ekor berbeda. Harga awal ayam/ekor (siap bertelur atau pullet) 

mencapai Rp. 36.000,- sedangkan harga ayam afkir/ekor rata-rata hanya mencapai            

Rp. 20.000,-. Perhitungan penyusutan juga dilakukan pada peralatan, bangunan 

kandang, battery, gudang pakan dan telur, kendaraan, tandon air, wadah pakan 

dan minum, kantor dan ruang obat-obatan, mess pekerja dan pos satpam karena 

harga awal lebih tinggi dibandingkan dengan harga akhir. 

Bunga modal yang dituliskan di dalam tabel 4. merupakan bunga dari modal 

pinjaman sebesar 30 persen dari total modal yang digunakan. Kemudian 

ditentukan suku bunga pinjaman dari Bank (suku bunga BI) per januari 2010 

sebesar 12,5 persen per tahun sehingga didapatkan nominalnya sebesar               

Rp. 314.290.888,-/tahun jika bunga modal dihitung dalam satuan bulan maka 

didapatkan nominalnya sebesar Rp. 26.190.907,-/bulan (perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran 14). Oleh karena itu persentase bunga modal sebesar 1,65 persen 

dari keseluruhan biaya produksi. 

Tabel 4. juga menggambarkan dimana persentase terkecil terletak pada 

penyusutan tandon air, kantor dan ruang obat-obatan, mess pekerja, pos satpam 

dan sewa tanah. Hal  ini dikarenakan nilai penyusutan dan sewa tanahnya kecil 
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bila dibandingkan dengan biaya yang lain. Biaya lain-lain yang ada di PT. lawang 

Farm digunakan misalnya digunakan untuk perawatan mesin, kandang. 

Selama menjalankan usahanya, tidak selamanya ayam yang dipelihara hidup 

tetapi ada juga ayam yang mati. Kematian ayam rata-rata perbulan sebesar 1.024 

ekor sehingga didapatkan nilai mortalitasnya sebesar 2,32 persen dari total biaya 

sebelum pajak. Penanganan ayam petelur harus benar - benar diperhatikan bila 

diabaikan akan menimbulkan tingkat kematian (mortalitas) yang tinggi. Hal ini 

dilakukan dengan cara sanitasi kandang dan pencegahan penyakit yaitu 

pemvaksinan yang teratur. Penyebab kematian bisa disebabkan oleh  musim, 

ayam sakit yang tidak terdeteksi dan lain sebagainya. 

Tabel 5. menunjukkan biaya produksi yang dikorbankan oleh PT. Lawang 

Farm untuk memelihara satu ekor ayam sebesar Rp. 13.306,- /bulan atau biaya 

perekor ayam/hari sebesar Rp. 444,-. Dari data jumlah produksi telur selama satu 

bulan dengan biaya produksi yang dikeluarkan juga dapat diketahui besarnya 

biaya per kilogram telur yaitu sebesar Rp. 8.528,- dan ini dapat dilihat pada tabel 

5. Dari sini dapat dijadikan tolak ukur bagi seseorang yang ingin merencanakan 

suatu usaha peternakan ayam petelur dengan skala usaha yang diharapkan.  

 

4.11 Penerimaan 

Penerimaan merupakan segala sesuatu yang diterima dalam  menjalankan 

suatu usaha. Soekartawi (1993) menjelaskan bahwa nilai penerimaan usaha tani 

didefinisikan sebagai nilai uang yang diterima dari hasil penjualan produksi yaitu 

besarnya jumlah produksi dikalikan harga jual hasil produksi. PT. Lawang Farm 

mendapatkan penerimaan dari penjualan telur dari ayam yang dipelihara yaitu 
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baik dari penjualan telur utuh maupun telur retak.  Selama satu bulan harga telur 

berfluktuasi sehingga PT. Lawang Farm harus benar-benar mempertimbangkan 

harga dalam menjual telur sehingga tidak mengalami kerugian. Gambar 4. 

menampilkan harga telur selama satu bulan yang disepakati oleh PT. Lawang 

Farm. 

 

Gambar 4.  Harga Telur Selama Satu Bulan 

Gambar 4. menunjukkan harga telur utuh maupun telur retak mengalami 

fluktuasi harga  selama satu bulan yang telah disepakati oleh PT. Lawang Farm 

dan agen dengan harga tertinggi dan terendah untuk telur utuh sebesar                

Rp. 10.200,- dan Rp. 9.400,- sehingga dapat dirata-rata sebesar Rp. 9.787,- 

(lampiran 10). Sementara harga telur retak tertinggi sebesar Rp. 8.800,-  dan harga 

terendah sebesar Rp. 8.500,-  sehingga didapatkan rata-rata harga telur selama 

satu bulan sebesar Rp. 8.730,- (lampiran 11). Gambar 4. juga memperlihatkan 

bahwa harga telur utuh mengalami konstan paling lama pada harga Rp. 9.400,- 

selama 7 hari yaitu hari ke-23 sampai hari ke-29 dalam satu bulan sedangkan 
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harga telur retak mengalami harga konstan paling lama dengan harga Rp. 8.800,- 

selama 15 hari yaitu  hari ke-8 sampai hari ke-22. 

Penerimaan yang didapatkan dalam suatu usaha tergantung dari produksi 

telur yang dihasilkan selain dipengaruhi juga harga telur di pasaran. Tabel 6. 

menunjukkan besarnya penerimaan dan keuntungan usaha sebelum dan sesudah 

pajak sedangkan gambar  5. menunjukkan jumlah produksi telur utuh dan  telur 

retak selama satu bulan di PT. Lawang Farm.  
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Gambar 5. Produksi Telur Selama Satu Bulan di PT. Lawang Farm 

Gambar 5. menggambarkan produksi telur selama satu bulan di PT. Lawang 

Farm untuk telur utuh sebanyak 179.923,7 kg sedangkan produksi telur retak 

sebanyak 6.369,6 kg. Hasil produksi total telur yang ada di PT. Lawang Farm 

sebesar 186.293,3 kg.  
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Tabel 6. Biaya Produksi, Penerimaan dan Keuntungan Usaha di PT. Lawang Farm 
Macam Jumlah (Rp) (Rp/kg) (Rp/ekor) 

A.   Biaya Produksi/bulan  
Biaya tetap (FC) 208.223.685,-  
Biaya tidak tetap (VC) 1.380.479.954,-  
Total biaya produksi 1.588.703.639,- 8.528,- 13.306,- 

  
 

 
B. Penerimaan/bulan   

 
 

Penjualan telur utuh 1.761.126.650,-  
Penjualan telur retak 55.604.960,-  
Total penerimaan  1.816.731.610,- 9.752,- 15.216,- 

  
 

 
C. Keuntungan/Laba Usaha 
Sebelum Pajak   

Keuntungan/bulan 228.027.971,- 1.224,- 1.910,- 
Keuntungan /tahun 2.736.335.652,- 

 
 

Pajak pendapatan (35%/tahun) 957.717.478,-  

   
D. Keuntungan/Laba Bersih 
Setelah Pajak   

Keuntungan bersih/tahun 1.778.618.174,-  
Keuntungan bersih/bulan 148.218.181,- 796,- 1.241,- 

Sumber: Data primer diolah (2010) 
 

Tabel 6. diatas menggambarkan besarnya penerimaan yang didapatkan dari 

penjualan telur. Hasil penerimaan dari penjualan telur utuh sebesar                    

Rp. 1.761.126.650,- sedangkan penerimaan dari penjualan telur retak sebesar     

Rp. 55.604.960,- sehingga total penerimaan per bulan diterima sebesar              

Rp. 1.816.731.610,- atau Rp. 9.752,- /kg dan penerimaan perekor ayam sebesar 

Rp. 15.216,-. Total penerimaan tersebut harus minimal dipertahankan kalau bisa 

ditingkatkan dengan cara produksi telur ditingkatkan.  

 

4.12 Keuntungan  atau Laba Usaha 

Umumnya tujuan dari suatu usaha peternakan adalah untuk mencapai 

keuntungan yang maksimal. Soekartawi (1993) menjelaskan bahwa keuntungan 

adalah selisih antara penerimaan total dan biaya. Data yang didapatkan dari       
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PT. Lawang Farm yang selanjutnya dianalisis dan  hasil perhitungan tersebut 

dapat diketahui bahwa  total penerimaan usaha hasil penjualan telur baik telur 

utuh maupun telur retak sebesar Rp. 1.816.731.610,- sedangkan total biaya 

produksi sebelum pajak sebesar  Rp.1.588.703.639,- seperti yang terlihat pada 

tabel 4. 

Tabel 6.  juga menggambarkan besarnya keuntungaan atau laba usaha  yang 

didapatkan dimana keuntungan atau laba usaha merupakan selisih antara total 

penerimaan  dengan total biaya produksi. Besarnya  keuntungan usaha sebelum 

pajak yang diterima oleh PT. Lawang Farm sebesar Rp. 228.027.971,- dan 

keuntungan usaha pertahun sebesar Rp. 2.736.335.652,-. Dengan keuntungan 

sebesar itu maka PT. Lawang Farm dikenakan tarif pajak pendapatan atau 

penghasilan sebesar 35 persen/tahun. Persentase tarif pajak tersebut berdasarkan 

keuntungan usaha lebih dari 200 juta/tahun dikenakan tarif pajak sebesar            

35 persen.  

Hasil perhitungan didapatkan nilai dari pajak yang harus dibayarkan sebesar 

Rp. 957.717.478,-/tahun sehingga keuntungan usaha/laba bersih setelah pajak 

sebesar Rp.1.778.618.174,- atau Rp. 148.218.181,-/bulan (lihat tabel 6). 

Keuntungan bersih perkilogram juga dapat dilihat pada tabel 6. yaitu sebesar       

Rp. 796,-/kg telur sedangkan keuntungan bersih per ekor ayam sebesar 1.241,-

/bulan. Persentase keuntungan bersih yang diperoleh sebesar 8,16 persen dari total 

penerimaan atau 9,33 persen  dari total biaya. Keuntungan  yang sebesar itu harus 

tetap dipertahankan kalau bisa ditingkatkan keuntungannya dengan cara 

menggunakan faktor-faktor produksi seefisien mungkin antara lain dengan cara 

mengisi kandang-kandang yang masih kosong.  
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Bahwa tingkat keuntungan dari usaha ternak ditentukan oleh efisien 

tidaknya penggunaan faktor-faktor produksi. Rachman dan Sudaryanto  (1995) 

menyatakan bahwa unsur efisiensi dalam usaha ternak erat kaitannya dengan skala 

usaha yang dimiliki, pada skala usaha yang lebih besar memiliki taraf efisiensi 

yang lebih baik dimana hal ini diindikasikan dari optimasi produksi yang 

dihasilkan. 

 

4.13 Break Even Point (BEP) 

Salah satu alat yang dipakai dalam analisis ini adalah break even point. 

Syahrul dan Nizar (2000) menyebutkan  bahwa break even point (titik impas) 

adalah  titik yang menunjukkan tingkat dimana penjualan sama dengan biaya 

sehingga pendapatan sebelum bunga dan pajak (EBIT) sama dengan nol.  Hasil 

anilisis data yang didapatkan pada PT.  Lawang Farm  bahwa biaya produksi yang 

dikeluarkan selama satu bulan sebelum adanya pajak dan bunga modal sebesar    

Rp. 1.562.512.732,- sementara harga rata-rata telur/kg (telur utuh maupun retak) 

selama sebulan sebesar Rp. 9.259,- (lampiran 13) dan total produksi telur perbulan 

sebesar 186.293,3 kg (lampiran 10 dan 11) 

Hasil analisis didapatkan bahwa PT. Lawang Farm mengalami titik impas 

atau BEP (TR = TC) produksi selama satu bulan mencapai 168.756,10 kg atau 

telurnya dijual dengan harga Rp. 8.387,-/kg.  Jika dilihat dari kondisi yang ada, 

dapat disimpulkan bahwa pada usaha peternakan ayam petelur di PT. Lawang 

Farm memperoleh keuntungan karena total produksi selama satu bulan sebesar 

186.293,3 kg dan harga jual telur rata-rata sebesar Rp. 9.259,-/kg dengan 

demikian bahwa hasil produksi dan harga jual telur per kilogram/bulan diatas BEP 
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(break even point). Gambar 6 dan gambar 7. menunjukkan perbandingan antara 

BEP produk, BEP harga, produksi telur selama satu bulan dan harga rata-rata telur 

perbulan. Perhitungan break even point bisa dilihat pada lampiran 15. 

168756.1
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160000
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170000
175000
180000
185000
190000

BEP
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Produk
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Gambar 6. Perbandingan Antara BEP Produk dengan Produk yang 
Dihasilkan (kg) Selama Satu Bulan di PT. Lawang Farm. 
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Gambar 7. Perbandingan Antara BEP Harga  dengan Harga Rata-Rata 

Telur yang Dijual di PT. Lawang Farm. 
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4.14 Revenue Cost  Ratio (R/C Ratio) 

Revenue cost ratio (R/C ratio) merupakan perbandingan antara penerimaan 

total dan biaya total yang menunjukkan nilai penerimaan yang diperoleh dari 

setiap rupiah yang dikeluarkan (Wijayanti, Ethika dan Widyarini, 2006). Hasil 

analisis didapatkan bahwa penerimaan yang diterima pada PT. Lawang Farm 

sebesar Rp. 1.816.731.610,- sedangkan biaya produksi sebelum pajak  sebesar       

Rp. 1.588.703.639,-. Hasil kedua data tersebut dianalisis dimana total  penerimaan 

dibagi dengan total biaya sebelum pajak. Hasil perhitungan didapatkan bahwa 

nilai R/C ratio pada PT. Lawang Farm sebesar 1,14.  

Triana, Salam dan Muis  (2007 ) menyebutkan bahwa untuk nilai R/C Ratio 

lebih dari 1 maka usaha tersebut menguntungkan. Oleh karena itu nilai R/C ratio 

pada PT. Lawang Farm lebih dari satu maka usaha tersebut menguntungkan. Nilai 

R/C ratio sebesar 1,14 menunjukan bahwa setiap penggunaan biaya produksi di 

PT. Lawang Farm sebesar Rp. 1.000.000,-  akan memperoleh penerimaan sebesar 

Rp. 1.140.000,-  atau memperoleh keuntungan sebesar Rp. 140.000,-. Lebih 

jelasnya tentang hasil perhitungan R/C ratio dapat dilihat pada lampiran 16. 

 

4.15 Payback Period (PBP) 

Payback period yaitu cara untuk mengetahui kapan atau berapa lama modal 

yang ditanam akan kembali. Hasil analisis didapatkan data bahwa modal yang 

digunakan pada PT. Lawang Farm Malang untuk usaha ternak ayam petelur 

sebesar Rp. 8.381.090.354,- sedangkan total keuntungan atau laba bersih 

ditambah dengan alokasi penyusutan (proceed) sebesar  Rp. 236.089.059,-/bulan. 

Kedua data tersebut  yaitu modal dan keuntungan atau laba bersih dapat diketahui 
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nilai payback period  di PT. Lawang Farm  yaitu 35,5 bulan. Artinya bahwa 

modal yang digunakan tersebut dapat kembali seluruhnya pada jangka waktu 35,5 

bulan atau 2 tahun 11,5 bulan. Analisis tentang payback period dapat lebih 

jelasnya pada lampiran 17. 

 

4.16 Rentabilitas 

Pada umumnya rentabilitas dapat diartikan sebagai suatu perbandingan 

antara laba diperoleh dalam operasi perusahaan dengan modal. Riyanto (1998) 

menjelaskan bahwa rentabilitas suatu perusahaan menunjukan perbandingan 

antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa rentabilitas ekonomi usaha peternakan di        

PT. Lawang Farm sebesar 1,77 persen/bulan atau sebesar 21,22 persen per tahun. 

Hal ini berarti bahwa modal yang ditanamkan akan mampu menghasilkan 

keuntungan sebesar 1,77 persen/bulan. Artinya bila setiap penggunaan modal 

sebesar Rp. 1.000.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 17.700,- 

per bulan. Hasil perhitungan rentabilitas modal sendiri didapatkan persentase 

sebesar 2,53 persen/bulan atau 30,32 persen/tahun.  Perhitungan rentabilitas dapat 

dilihat pada lampiran 18.  

Kriteria persentase rentabilitas usaha, ekonomi dan perusahaan adalah 

sebagai berikut (Tjiptoadinegoro, 1989): 

1. Rentabilitas 1% - 25 % termasuk dalam kategori buruk. 

2. Rentabilitas 26% - 50% termasuk dalam kategori rendah. 

3. Rentabilitas 51% - 75% termasuk dalam kategori cukup. 

4. Rentabilitas 76% - 100 % termasuk dalam kategori baik. 

5. Rentabilitas = 100 % termasuk dalam kategori sangat baik 
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 Nilai rentabilitas ekonomi sebesar di PT. Lawang Farm sebesar sebesar 

1,77 persen bulan sehingga untuk mengetahui rentabilitas ekonomi pertahun 

dengan cara dikalikan dengan 12 sehingga didapatkan nilai sebesar 21,22 

persen/tahun. Menurut Tjiptoadinegoro (1989) kriteria prosentase rentabilitas 

usaha, ekonomi dan perusahaan pada kisaran 1 persen - 25 persen  termasuk 

dalam kategori buruk. Hal ini karena perhitungan rentabilitas dihitung setelah 

dikurangi dengan pajak sehingga keuntungan perbulan sedikit lebih rendah dari 

keuntungan sebelum pajak pendapatan.  Oleh karena itu maka pihak perusahaan 

harus benar-benar memanfaatkan faktor-faktor produksi semaksimal mungkin 

sehingga didapatkan keuntungan yang maksimal sehingga diharapkan persentase 

rentabilitas semakin besar.  Semakin besar persentase rentabilitas maka semakin 

baik usaha tersebut karena memberikan keuntungan yang besar terhadap modal 

yang telah ditanamkan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Modal usaha yang telah ditanamkan di PT. Lawang Farm sebesar              

Rp. 8.381.090.354,- maka: 

a. Biaya produksi sebesar Rp. 1.588.703.639,-/bulan, Rp. 13.306,- per 

ekor/bulan dan Rp. 8.528,-/ kg telur 

b. Penerimaan usaha Rp. 1.816.731.610,-/bulan, Rp. 15.216,- per ekor/bulan 

dan Rp. 9.752/kg telur 

c. Keuntungan atau laba bersih setelah pajak sebesar Rp.148.218.181,-/ 

bulan, Rp. 1.241,- per ekor ayam/bulan dan Rp. 796,-./kg telur 

2. Usaha PT. Lawang Farm menguntungkan berdasarkan: 

a Nilai Break Even Point (BEP) hasil atau produk (telur) sebesar   

168.756,10 kg/bulan dan BEP harga sebesar Rp. 8.387,-/kg dengan 

produksi telur sebanyak 186.293,3 kg/bulan  dengan  harga jual telur 

rata-rata Rp. 9.259,- 

b.  Nilai payback  period  adalah  2 tahun 11,5 bulan     

c.   Nilai R/C rationya lebih dari satu yaitu 1,14   

d. Nilai rentabilitas ekonomi sebesar 1,77 persen/bulan sedangkan 

rentabilitas modal sendiri sebesar 2,53 persen/bulan  
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada PT. Lawang Farm yaitu: 

1. Dilihat dari gaji tenaga kerja yang digunakan maka ada tenaga kerja 

yang gajinya dibawah UMR Kabupaten Malang maka sebaiknya mereka 

digaji sesuai dengan UMR sehingga diharapkan produktifitas tenaga 

kerja akan meningkat dengan penyetaraan gaji tersebut.  

2. Hasil perhitungan rentabilitas ekonomi maka didapatkan persentase 

rentabilitas dalam kategori buruk, hal ini perlu mendapatkan perhatian 

yang khusus bagi pihak perusahaan dengan memaksimalkan faktor-

faktor produksi yang ada salah satunya dengan mengisi kandang yang 

kosong setelah dilakukan penyemprotan. Sehingga dapat diharapkan 

dengan persentase rentabilitas akan meningkat hingga mencapai diatas 

50 persen. 
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Lampiran 1. Daftar Quesioner 

 

QUESIONER 

 

I. DATA PERUSAHAAN 

1. Nama Perusahaan :  

2. Tahun berdiri  : 

3. Izin Usaha  : 

4. Pimpinan   : 

 

II. LOKASI PERUSAHAAN 

1. Luas Lahan    : 

2. Sarana Transportasi   : 

3. Letak dengan bahan baku  : 

4. Dampak terhadap lingkungan  : 

5. Bahan baku yang digunakan  : 

6. Sumber bahan baku   : 

 

III. STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA 

1. Struktur Organisasi   : 

1.1 Bagan organisasi   : 

1.2 Tugas bagian-bagian organisasi : 

2. Personalia    : 

2.1 Jumlah pegawai dan karyawan : 

2.2 Sistem Penggajian   : 

2.3 Jam kerja  dan hari kerja   : 

 

IV. PROSES PRODUKSI  

1. Bahan yang digunakan   : 

2. Asal bahan    : 

3.Campuran bahan pakan   : 

4. Mesin dan peralatan produksi  : 
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5. Proses produksi    : 

6.Hasil Produksi    : 

 

V. Modal usaha      

a.  Modal sendiri     : 

b. Pinjaman     : 

Modal usaha  

No  Jenis Jumlah (Rp) Ket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VI. Biaya Produksi 

a. Biaya Variable (VC)   

No Uraian Jumlah (Rp) 
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b. Biaya Tetap (FC) 

No Uraian Harga awal Harga akhir Masa pakai / waktu 

ekonomis 

Ket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

VII. HASIL PRODUKSI 

1. Produksi telur  :  

2. Harga telur/kg  : 
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Lampiran 2. Denah Lokasi Peternakan Ayam Petelur  PT. Lawang Farm 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar 

  = Tandon air  
 
  =  Sumur (tempat pembuangan ayam mati) 
 
    1 -34  = Kandang 
 
    A        = Gudang telur 
 
    B        = Ruang penyimpanan obat-obatan 
 
    C        = Kantor 
 
    D        = Pos satpam 
 
    E        = Mess pekerja dan karyawan 
 
    F         = Gudang pakan 
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Lampiran 3.  Jumlah Ayam dan Jumlah Telur yang Dihasilkan Selama Satu Bulan 
di PT. Lawang Farm. 

 
Hari 
ke- 

 
Jumlah 

ayam (ekor) 

Jumlah telur (butir) Jumlah telur (kg) 

Utuh Retak Total Utuh Retak Total 

1 119.399 99.334 3.757 103.091 6.208,4 234,8 6.443,2 
2 118.473 98.714 3.669 102.383 6.169,6 229,3 6.398,9 
3 118.390 97.832 3.779 101.611 6.114,5 236,2 6.350,7 
4 118.366 99.437 3.096 102.533 6.214,8 193,5 6.408,3 
5 118.342 96.975 3.874 100.849 6.060,9 242,1 6.303 
6 118.305 98.152 3.504 101.656 6.134,5 219 6.353,5 
7 118.273 97.344 3.100 100.444 6.084 193,7 6.277,7 
8 118.243 97.387 3.805 101.192 6.086,7 237,8 6.324,5 
9 118.205 96.334 3.867 100.201 6.020,9 241,7 6.262,6 

10 118.073 95.870 3.429 99.299 5.991,9 214,3 6.206,2 
11 118.023 95.336 3.326 98.662 5.958,5 207,9 6.166,4 
12 117.980 95.198 2.691 97.889 5.949,9 168,2 6.118,1 
13 117.944 95.227 2.587 97.814 5.951,7 161,7 6.113,4 
14 117.905 95.907 3.082 98.989 5.994,2 192,6 6.186,8 
15 117.879 94.886 2.878 97.764 5.930,4 179,9 6.110,3 
16 117.853 96.077 3.797 99.874 6.004,8 237,3 6.242,1 
17 117.824 95.665 3.392 99.057 5.979,1 212 6.191,1 
18 117.786 95.134 3.701 98.835 5.945,9 231,3 6.177,2 
19 117.750 94.810 2.907 97.717 5.925,6 181,7 6.107,3 
20 117.376 93.814 3.195 97.009 5.863,4 199,7 6.063,1 
21 117.346 94.078 3.604 97.682 5.879,9 225,3 6.105,2 
22 117.318 93.726 3.481 97.207 5.857,9 217,6 6.075,5 
23 117.128 95.707 3.219 98.926 5.981,7 201,2 6.182,9 
24 120.670 96.080 3.072 99.152 6.005 192 6.197 
25 121.579 95.056 3.808 98.864 5.941 238 6.179 
26 121.549 94.322 3.586 97.908 5.895,1 224,1 6.119,2 
27 123.426 96.174 3.491 99.665 6.010,9 218,2 6.229,1 
28 125.184 96.381 3.200 99.581 6.023,8 200 6.223,8 
29 129.067 95.973 3.027 99.000 5.998,3 189,2 6.187,5 
30 129.007 91.846 3.989 95.835 5.740,4 249,3 5.989,7 

Total 2.878.776 101.913 2.980.689 179.923,7 6.369,6 186.293,3 
Sumber: Data primer diolah (2010). 
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Lampiran 4.  Konsumsi Pakan Ayam Petelur di PT. Lawang Farm 
Hari 
ke- Jumlah ayam (ekor) Total pakan yang 

diberikan  (kg) 
Rata-rata  konsumsi 
per ekor/hari (kg) 

1 119.399 14.803 0,124 
2 118.473 14.769 0,125 
3 118.390 14.709 0,124 
4 118.366 14.709 0,124 
5 118.342 14.709 0,124 
6 118.305 14.701 0,124 
7 118.273 14.700 0,124 
8 118.243 14.698 0,124 
9 118.205 14.696 0,124 

10 118.073 14.696 0,124 
11 118.023 14.726 0,125 
12 117.980 14.726 0,125 
13 117.944 14.726 0,125 
14 117.905 14.726 0,125 
15 117.879 14.726 0,125 
16 117.853 14.721 0,125 
17 117.824 14.721 0,125 
18 117.786 14.703 0,125 
19 117.750 14.673 0,125 
20 117.376 14.673 0,125 
21 117.346 14.673 0,125 
22 117.318 14.673 0,125 
23 117.128 14.673 0,125 
24 120.670 14.955 0,124 
25 121.579 14.847 0,122 
26 121.549 14.874 0,122 
27 123.426 14.924 0,121 
28 125.184 15.055 0,120 
29 129.067 15.146 0,117 
30 129.007 15.321 0,119 

Sumber: Data primer diolah (2010) 

Total pakan yang diberikan selama sebulan = 443.452 kilogram 

Rata-rata konsumsi per ekor ayam/hari = 0,124 kg atau 124 gram 

Harga pakan Rp. 2.919,-/kg  
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Lampiran 5. HDP (Hen Day Production) Ayam Petelur di PT. Lawang Farm 

Hari ke- 
  

Jumlah ayam (ekor) 
  

Total telur (butir) 
  

 
HDP (%) 

1 119.399 103.091 86,34 
2 118.473 102.383 86,42 
3 118.390 101.611 85,83 
4 118.366 102.533 86,62 
5 118.342 100.849 85,22 
6 118.305 101.656 85,93 
7 118.273 100.444 84,93 
8 118.243 101.192 85,58 
9 118.205 100.201 84,77 
10 118.073 99.299 84,10 
11 118.023 98.662 83,60 
12 117.980 97.889 82,97 
13 117.944 97.814 82,93 
14 117.905 98.989 83,96 
15 117.879 97.764 82,94 
16 117.853 99.874 84,74 
17 117.824 99.057 84,07 
18 117.786 98.835 83,91 
19 117.750 97.717 82,99 
20 117.376 97.009 82,65 
21 117.346 97.682 83,24 
22 117.318 97.207 82,86 
23 117.128 98.926 84,46 
24 120.670 99.152 82,17 
25 121.579 98.864 81,32 
26 121.549 97.908 80,55 
27 123.426 99.665 80,75 
28 125.184 99.581 79,55 
29 129.067 99.000 76,70 
30 129.007 95.835 74,29 

 Sumber: Data primer diolah (2010) 
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Lampiran 6. Daftar Gaji Karyawan/Tenaga Kerja di  PT. Lawang Farm  
No Kode Posisi/bagian Jumlah gaji (Rp) 
1 A Manajer 5.000.000 
2 B Kesehatan 3.000.000 
3 C Staff Personalia 1.950.000 
4 D Staff Administrasi 1.550.000 
5 E1 Pengawas Gudang Pakan 1.130.000 
6 E1 Assisten  Pengawas Gudang Pakan 1.059.000 
7 E1a Pekerja Gudang Pakan 900.000 
8 E1b Pekerja Gudang Pakan 989.500 
9 E1c Pekerja Gudang Pakan 964.500 
10 E1d Pekerja Gudang Pakan 954.500 
11 E1e Pekerja Gudang Pakan 954.500 
12 E1f Pekerja Gudang Pakan 974.500 
13 E1g Pekerja Gudang Pakan 954.500 
14 E1h Pekerja Gudang Pakan 954.500 
15 E1i Pekerja Gudang Pakan 954.500 
16 E1j Pekerja Gudang Pakan 954.500 
17 E1k Pekerja Gudang Pakan 954.500 
18 E1l Pekerja Gudang Pakan 954.500 
19 F1 Pengawas Gudang Telur 1.079.500 
20 F1 Assisten Pengawas Gudang Telur 1.009.500 
21 F1a Pekerja Gudang Telur 954.500 
22 F1b Pekerja Gudang Telur 954.500 
23 F1c Pekerja Gudang Telur 850.000 
24 F1d Pekerja Gudang Telur 954.500 
25 F1e Pekerja Gudang Telur 954.500 
26 F1f Pekerja Gudang Telur 954.500 
27 F1g Pekerja Gudang Telur 954.500 
28 F1h Pekerja Gudang Telur 954.500 
29 F1i Pekerja Gudang Telur 954.500 
30 G1 Pengawas Kandang 1.044.500 
31 G1 Pengawas Kandang 1.029.500 
32 G1 Pengawas Kandang 1.029.500 
33 G1 Pengawas Kandang 1.029.500 
34 G1a Pekerja Kandang 964.500 
35 G1b Pekerja Kandang 954.500 
36 G1c Pekerja Kandang 954.500 
37 G1d Pekerja Kandang 954.500 
38 G1e Pekerja Kandang 954.500 
39 G1f Pekerja Kandang 964.500 
40 G1g Pekerja Kandang 954.500 

. 
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Lampiran 6 (Lanjutan) 
41 G1h Pekerja Kandang 959.500 
42 G1i Pekerja Kandang 954.500 
43 G1j Pekerja Kandang 954.500 
44 G1k Pekerja Kandang 954.500 
45 G1l Pekerja Kandang 954.500 
46 G1m Pekerja Kandang 954.500 
47 G1n Pekerja Kandang 954.500 
48 G1o Pekerja Kandang 954.500 
49 G1p Pekerja Kandang 954.500 
50 G1q Pekerja Kandang 954.500 
51 G1r Pekerja Kandang 954.500 
52 G1s Pekerja Kandang 954.500 
53 G1t Pekerja Kandang 954.500 
54 G1u Pekerja Kandang 954.500 
55 G1v Pekerja Kandang 954.500 
56 G1w Pekerja Kandang 954.500 
57 G1x Pekerja Kandang 954.500 
58 G1y Pekerja Kandang 954.500 
59 G1z Pekerja Kandang 954.500 
60 G1a Pekerja Kandang 954.500 
61 G1b Pekerja Kandang 954.500 
62 G1aa Cadangan 680.000 
63 G1ab Cadangan 600.000 
64 G1ac Cadangan 600.000 
65 G1ad Cadangan 590.000 
66 G1ae Cadangan 590.000 
67 G1af Cadangan 580.000 
68 G1ag Cadangan 580.000 
69 G1ah Cadangan 580.000 
70 H1 Satpam 900.000 
71 H2 Satpam 1.154.500 
72 H3 Satpam 954.500 
73 H4 Satpam 954.500 
74 H5 Satpam 954.500 
75 H6 Satpam 954.500 
76 H7 Satpam 954.500 
77 H8 Satpam 954.500 
78 H9 Satpam 954.500 
79 H10 Satpam 954.500 
80 H11 Satpam 850.000 
81 I1 Sopir 974.500 
82 I2 Sopir 954.500 
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Lampiran 6 (lanjutan) 
83 I3 Sopir 964.500 
84 I4 Sopir 1.014.500 
85 I5 Sopir 1.004.500 
86 I6 Sopir 979.500 
87 I7 Kernet  954.500 
88 I8 Kernet  954.500 
89 I9 Kernet  954.500 
90 I10 Kernet  550.000 
91 J1 Mekanik 954.500 
92 J2 Mekanik 930.000 
93 K1 Juru Masak 550.000 
94 K2 Juru Masak 450.000 

      94.143.000 
Sumber: Data primer diolah (2010) 
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Lampiran 7. Kematian, Afkir dan Seleksi Ayam petelur Selama Satu Bulan di    
PT. Lawang Farm 

Hari ke- Kematian ayam (ekor) Ayam afkir  dan seleksi (ekor) 
1 32 - 
2 33 - 
3 23 - 
4 24 - 
5 37 - 
6 32 - 
7 30 - 
8 22 - 
9 38 110 
10 50 - 
11 43 - 
12 36 - 
13 39 - 
14 26 - 
15 26 - 
16 29 - 
17 38 - 
18 36 - 
19 24 350 
20 30 - 
21 28 - 
22 45 145 
23 28 - 
24 43 250 
25 41 50 
26 30  
27 43  
28 36 120 
29 27 - 
30 55 - 

Total 1024 1025 
Sumber: Data primer diolah (2010) 
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Lampiran 8. Perhitungan Biaya  Penyusutan Peralatan dan Perlengkapan 

No 

Peralatan dan 
Perlengkapan Unit 

Harga 
satuan 
(Rp) 

Harga 
awal 
(Rp) 

Harga 
akhir 
(Rp) 

Masa 
pakai 

(bulan) 

Nilai 
penyusutan 

(Rp) 
1 Mixer (pencampur pakan) 2 35.000.000 70.000.000 17.000.000 960 55.208,33 
2 Timba pakan  68 8.000 544.000 0 150 3.626,67 
3 Lampu 833 10.000 8.330.000 4.748.500 150 23.876,67 
4 Timbangan pakan  2 2.850.000 5.700.000 980.000 480 9.833,33 
5 Timbangan telur 2 3.250.000 6.500.000 1.650.000 500 9.700,00 
6 Skrop 4 32.000 128.000 0 60 2.133,33 
7 Kereta Dorong 2 270.000 540.000 10.000 120 4.416,67 
8 Diesel semprot 2 1.200.000 2.400.000 250.000 540 3.981,48 
9 Mesin penggiling jagung 2 3.000.000 6.000.000 1.800.000 360 11.666,67 

10 Egg try (Plastik) 4000 4.000 16.000.000 10.500.000 480 11.458,33 
11 Egg try (kertas) 40 18.750 750.000 45.000 120 5.875,00 
12 Peti telur 650 5.000 3.250.000 1.250.000 420 4.761,90 
13 Sapu lidi 2 3.500 7.000 0 4 1.750,00 
14 Sapu ijuk 3 7.500 22.500 0 8 2.812,50 
15 Pompa air 2 6.000.000 12.000.000 3.750.000 540 15.277,78 
16 Alat hitung  4 12.000 48.000 0 120 400,00 
17 Meja tulis  5 200.000 1.000.000 175.000 600 1.375,00 
18 Selang air   200.000 200.000 5.500 108 1.800,93 
19 Kabel    1.000.000 1.000.000 275.000 300 2.416,67 
20 Buku dan alat tulis  kantor   200.000 200.000 20.000 18 10.000,00 

  Total  5.621 18.070.750 64.419.500 25.439.000 5060 172.371,26 
Sumber: Data primer diolah (2010) 
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Lampiran 9. Perhitungan Biaya Penyusutan  
 
1. Penyusutan Ternak dan Mortalitas  

Harga Awal Pullet = Rp. 36.000,- per ekor 
 Harga Jual Akhir = Rp. 20.000,- per ekor 
 Masa Produksi  = 22 bulan 
 Biaya penyusutan karena pertambahan umur (masa produksi) 
 

i 

 
            =  Rp. 86.835.636,36,- 

             Mortalitas  = Angka kematian x harga pullet 
    = 1.024 x Rp.36.000,- 
    = Rp. 36.864.000,- 
 
2. Penyusutan Wadah Pakan dan Wadah Minum 
 Wadah Pakan 

Harga Awal                     = Rp. 44.617.500,- 
 Waktu ekonomis (Wp)        = 360 bulan 
 Nilai Akhir Sisa          = Rp. 13.462.000,- 

Penyusutan selama satu bulan        =    

           =  
 =  Rp. 86.543,03,-/ bulan 

 
 Wadah Minum 

Harga Awal      = Rp .68.022.000,- 
 Waktu ekonomis (Wp)    = 480 bulan 
 Nilai Akhir Sisa     = Rp. 42.018.000,- 

Penyusutan selama satu bulan   =   

   =  
         = Rp. 54.175,-/ bulan) 
 
3.   Penyusutan Tandon Air 
           Biaya Pembuatan     = Rp. 15.680.900,- 
           Waktu ekonomis (Wp)                = 360 bulan 
           Nilai Akhir Sisa     = Rp. 6.181.000,- 
           Penyusutan selama satu bulan    =  

   
        = Rp. 26.388,61,-/ bulan 
 
4. Penyusutan Gudang Pakan  

Biaya Pembuatan  = Rp. 50.560.000,- 
 Waktu ekonomis (Wp) = 480 bulan  
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Lampiran 9 (lanjutan) 
Nilai Akhir Sisa  =  Rp. 23.960.100,- 

            Penyusutan selama satu bulan =  

      =  
        = Rp .55.416,45,-/ bulan 
 
5. Penyusutan Gudang Telur 

Biaya Pembuatan  = Rp.  15.500.000,- 
 Waktu ekonomis (Wp) = 480 bulan  
 Nilai Akhir Sisa   = Rp. 3.833.400,- 
 Penyusutan selama satu bulan =  

     =    
     = Rp. 24.305,41,-/ bulan 
 
6. Penyusutan Bangunan Kandang 

Biaya Pembuatan Kandang = Rp. 356.940.000,- 
Waktu ekonomis (Wp) = 560 bulan  

 Nilai Akhir   = Rp. 246.140.000,- 
 Penyusutan selama satu bulan =  

     =    
         = Rp. 197.857,14,- / bulan 
 
7. Penyusutan Battery 

Biaya Pembelian  = Rp. 570.500.000,- 
 Waktu ekonomis (Wp) = 720 bulan  
 Nilai Akhir Sisa   = Rp. 443.861.000,- 
 Penyusutan selama satu bulan =    

     =      
     = Rp. 175.887,50,-/ bulan 
8. Penyusutan Kendaraan  

Harga Awal   = Rp. 190.000.000,- 
 Waktu ekonomis (Wp) = 540 bulan 
 Harga Akhir    = Rp. 82.500.000,- 

Penyusutan selama satu bulan=  

    =  
     = Rp. 199.074,07,-/ bulan 
 
9.      Penyusutan Kantor  dan  Ruang Obat-obatan 

Harga Awal   = Rp. 6.500.000,- 
Waktu ekonomis (Wp) = 540 bulan 
Harga Akhir    = Rp. 421.000,- 
Penyusutan selama satu bulan=  
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Lampiran 9 (lanjutan) 

    =  
    = Rp.  11.257,40,-/ bulan 

 
10. Penyusutan Mess Pekerja 

     Harga Awal   = Rp. 35.650.000,- 
     Waktu ekonomis (Wp)             = 540 bulan 
     Harga Akhir    = Rp. 24.005.400,- 
     Penyusutan selama satu bulan  =  

                =  
    = Rp. 21.564,07,-/ bulan 

 
11. Penyusutan Pos Satpam 

Harga Awal   = Rp. 5.350.000,- 
Waktu ekonomis (Wp) = 480 bulan 
Harga Akhir    = Rp. 357.100,- 
Penyusutan selama satu bulan=  

    =  
    = Rp. 10.401,87,-/ bulan 
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Lampiran 10. Penerimaan dari Penjualan Telur Utuh Selama Satu Bulan di         
PT. Lawang Farm 

Hari ke- Jumlah telur (kg) Harga (Rp) Total (Rp) 
1 6.208,4 10.000 620.84.000 
2 6.169,6 10.000 616.96.000 
3 6.114,5 10.000 611.45.000 
4 6.214,8 10.000 621.48.000 
5 6.060,9 9.800 593.96.820 
6 6.134,5 9.800 601.18.100 
7 6.084,0 9.700 590.14.800 
8 6.086,7 10.000 608.67.000 
9 6.020,9 10.000 602.09.000 
10 5.991,9 10.000 599.19.000 
11 5.958,5 10.000 595.85.000 
12 5.949,9 10.200 606.88.980 
13 5.951,7 10.200 607.07.340 
14 5.994,2 10.200 611.40.840 
15 5.930,4 10.000 593.04.000 
16 6.004,8 10.000 600.48.000 
17 5.979,1 10.000 597.91.000 
18 5.945,9 9.700 576.75.230 
19 5.925,6 9.700 57.478320 
20 5.863,4 9.700 56.874.980 
21 5.879,9 9.600 56.447.040 
22 5.857,9 9.600 56.235.840 
23 5.981,7 9.400 56.227.980 
24 6.005,0 9.400 56.447.000 
25 5.941,0 9.400 55.845.400 
26 5.895,1 9.400 55.413.940 
27 6.010,9 9.400 56.502.460 
28 6.023,8 9.400 56.623.720 
29 5.998,3 9.400 56.384.020 
30 5.740,4 9.600 55.107.840 

Total 167.545,7   1.761.126.650 
Sumber: Data primer diolah (2010) 

Harga rata-rata  =  Rp. 9.787,- 
Harga tertinggi  =  Rp. 10.200,- 
Harga terendah  =  Rp . 9.400,- 
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Lampiran 11. Penerimaan dari Penjualan Telur Retak  Selama Satu Bulan di          
PT. Lawang Farm 

Hari ke- Jumlah telur (kg) Harga (Rp) Total (Rp) 
1 234,8 8.800 2.066.240 
2 229,3 8.800 2.017.840 
3 236,2 8.800 2.078.560 
4 193,5 8.800 1.702.800 
5 242,1 8.800 2.130.480 
6 219,0 8.700 1.905.300 
7 193,7 8.700 1.685.190 
8 237,8 8.800 2.092.640 
9 241,7 8.800 2.126.960 
10 214,3 8.800 1.885.840 
11 207,9 8.800 1.829.520 
12 168,2 8.800 1.480.160 
13 161,7 8.800 1.422.960 
14 192,6 8.800 1.694.880 
15 179,9 8.800 1.583.120 
16 237,3 8.800 2.088.240 
17 212,0 8.800 1.865.600 
18 231,3 8.800 2.035.440 
19 181,7 8.800 1.598.960 
20 199,7 8.800 1.757.360 
21 225,3 8.800 1.982.640 
22 217,6 8.800 1.914.880 
23 201,2 8.600 1.730.320 
24 192,0 8.600 1.651.200 
25 238,0 8.600 2.046.800 
26 224,1 8.600 1.927.260 
27 218,2 8.600 1.876.520 
28 200,0 8.500 1.700.000 
29 189,2 8.500 1.608.200 
30 249,3 8.500 2.119.050 

Total 5.905,5   55.604.960 
Sumber: Data primer diolah (2010) 

Harga rata-rata  =  Rp.  8.730,- 
Harga tertinggi  =  Rp.  8.800,- 
Harga terendah  =  Rp.  8.500,- 
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Lampiran 12. Biaya Pakan di PT. Lawang Farm 

No Bahan Pakan Jumlah (kg) Persentase Harga/kg 
(Rp) Total (Rp) 

1 Bungkil kedelai 375 18,74 3.500 1.312.500 
2 Bungkil kelapa 40 2,00 2.800 112.000 
3 CGM Ex Multindo 40 2,00 6.200 248.000 
4 Tepung ikan asin lokal 39 1,95 6.000 234.000 
5 Tepung daging 84 4,20 5100 428.400 
6 Jagung kuning 976 48,76 2.550 2.488.800 
7 Bekatul 270 13,49 2.000 540.000 
8 Minyak/ olien 11 0,55 4.500 49.500 
9 Tepung batu/Calcit 87 4,35 220 19.140 

10 Menir batu 60 3,00 220 13.200 
11 Garam 4 0,20 1.100 4.400 
12 Kalvimix (HC) 0,4 0,02 110.000 44.000 
13 Kalmiral 1 0,05 9.000 9.000 
14 Dicalsium Phospat 7,88 0,39 23.000 181.240 
15 Natuzyme 0,7 0,03 20.000 14.000 
16 Methionin 99% 2,72 0,14 28.000 76.160 
17 Lysine 98% 0,38 0,02 29.500 11.210 
18 Choline 50% 1,5 0,07 9.000 13.500 
19 Formicyn 1 0,05 45.000 45.000 

  Jumlah  2.001,58 100  5.844.050 
Sumber: Data primer diolah (2010) 

Biaya pakan per 2.001,58 kg sebesar Rp 5.844.050 sehingga biaya pakan per 
kilogram sebesar Rp. 2.919,7,- 

 



95 

 

Lampiran 13. Harga Rata-Rata Telur 
 Harga telur utuh =  Rp.  9.787,- 
 Harga telur retak   =  Rp.  8.730,- 

Harga rata-rata      =  Rp.  9.259,- 
 

 
 
 
Lampiran 14. Perhitungan Bunga Modal  
Modal pinjaman 30 % dari total modal         = 30% x Rp. 8.381.090.354,- 

                                                                       = Rp. 2.514.327.106,- 

Bunga pinjaman modal per januari 2010 sebesar 12,5 % pertahun 

         Maka = 12,5 % x Rp. 2.514.327.106,- = Rp. 314.290.888,-/tahun 

                = Rp 26.190.907,-/bulan 

 
 
 
Lampiran 15. Perhitungan Break Even Point (BEP) 
 Biaya produksi sebelum pajak dan bunga modal = Rp. 1.562.512.732,- 

 Produksi  telur kilogram/bulan = 186.293,3 kg 

 Rata-rata harga telur sebulan = Rp. 9.259,-/kg    

  

 
      Rp. 1.562.512.732,-                                    
= ──────────── 

                        Rp. 9.259,- 
      = 168.756,10 kg 

 
  

 
      Rp. 1.562.512.732,-                                     
= ──────────── 

                        186.293,3 
                = Rp 8.387,-/kg 
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Lampiran 16. Perhitungan Revenue Cost Ratio (RC ratio) 
Penerimaan total       =  Rp. 1.816.731.610,- 
Biaya produksi sebelum pajak =  Rp 1.588.703.639,-. 

 
                                      Rp. 1.816.731.610,- 

      = ──────────── 
           Rp 1.588.703.639,-.  
      =  1,14 

 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 17. Perhitungan Payback Period (PBP) 
Keuntungan atau laba bersih/bulan       Rp.     148.218.181,- 
Alokasi penyusutan    Rp.       87.870.878,- + 
Proceed     Rp.     236.089.059,- 
Total modal      Rp . 8.381.090.354,- 
 

                                            Modal (Rp) 
                  Payback Period          =  ────────── x 1 bulan 

                  Proceed (Rp) 
 

                                               Rp. 8.381.090.354,- 
          =  ──────────── x 1 bulan 
              Rp. 236.089.059,- 

                    =  35,5 bulan 
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Lampiran 18. Perhitungan Rentabilitas  
Total modal usaha                                    =  Rp.  8.381.090.354,- 

Modal sendiri = 70%  dari total modal    =  Rp. 5.866.763.248,- 

Laba atau keuntungan  bersih/bulan         = Rp. 148.218.181,- 

                                                   Laba (Rp) 
                 Rentabilitas ekonomi     =   ──────────────────── x 100% 

                        Modal sendiri (Rp) + Modal asing (Rp) 
              

                        Rp.  148.218.181,- 
                     =  ─────────── x 100% 
                           Rp 8.381.090.35          

         =  1,77 % per bulan 
         =  21,22% per tahun 

                               Laba (Rp) 
                 Rentabilitas modal sendiri  =   ─────────── x 100% 

                               Modal  sendiri (Rp) 
              

                                 Rp.  148.218.181,- 
                         =  ─────────── x 100% 
                               Rp. 5.866.763.248,- 

 =  2,53 % per bulan         
 =  30,32% per tahun 
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