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RIWAYAT HIDUP 

Nama saya Agra Dacosta dilahirkan di Ngawi Jawa Timur pada tanggal 25 Januari 

1987. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Djarot Wahyu Pratomo dan Dwi 

Purwaningsih. Perjalanan hidup saya adalah berpindah pindah tempat tinggal dan 

sekolah karena Bapak saya seorang TNI AD yang dimana dituntut harus berpindah-

pindah tugas sehingga kami sekeluarga harus ikut. Mulai masuk sekolah di Taman Kanak-

Kanak (TK) Kartika Chandra Kirana Tahun 1992 di kota Ngawi Jawa Timur. Tahun 1993 

pindah ke kota Klaten Jawa Tengah dan sekolah di SDN Cucukan Wonoboyo sampai 

kelas 4 SD setelah itu Tahun 1998 saya pindah ke Bekasi Jawa Barat dan sekolah di SDN 

Cikiwul 1 Bekasi sampai tamat SD. 

 Tahun 1999 saya diterima sekolah di SMP 8 Bekasi sampai saya menyelesaikan 

ujian nasional dengan nilai yang baik. Tahun 2003 saya diterima masuk sekolah favorite 

di Kota Bekasi yaitu SMA 2 Bekasi sekolah yang terletak dipusat kota ini merupakan 

sekolah percontohan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang diwajibkan sekolah dari 

Senin sampai Jumat dan masuk sekolah jam 6.45 – 15.00 sangat ketat dan disiplin 

disekolah saya. Selama SMA pada saat kelas X sekolah saya sudah ada pemograman 

jurusan studi dan harus mengikut tahapan tes dan akhirnya naik kelas XI saya masuk 

kelas IPA yang mengharuskan saya belajar lebih tekun karena mata pelajaran lebih sulit 

dan paling saya tidak suka dengan mata pelajaran yang semuanya harus menghitung. 

Naik kelas XII IPA saya tidak buat beban karena yang harus saya lakukan adalah rajin 

berlatih dalam Matematika, Fisika dan Kimia dan mendapat Guru yang sangat Tegas 

menurut murid-murid di SMA 2 Bekasi sampai setiap pagi saya dan teman-teman harus 

lari pagi karena mendapat hukuman dari Guru Matematika setiap salah mengerjakan 

Tugas. 

Saya menjadi murid yang sangat aktiv dalam bidang olahraga bola voli, saya 

selalu mengikuti lomba-lomba olahraga bola voli dan selalu meraih juara. Selain itu saya 

juga aktiv dikegiatan yang ekstrem atau adventure dan sering Hiking atau naik gunung 

bersama teman-teman. Saya juga di tunjuk menjadi ketua buku tahunan angkatan 2005. 

UAN dimulai dan saya mendapatkan nilai yang puas menurut saya yaitu 22,75 walaupun 

rata-rata 7,5 tapi saya bangga karena benar-benar hasil kemampuan saya sendiri dan 

lagi-lagi nilai terendah saya dalam ujian adalah Matematika 6,75. Karena di SMA 2 

Bekasi mempunyai standar nilai 75 raport saya mengikuti pendaftaran Penjaringan Siswa 

Berprestasi (PSB) di Universitas Brawijaya dan karena saya jurusan IPA jadi saya harus 

pilih Fakultas Sains akhirnya saya coba pilih Fakultas Peternakan dengan Program Sosial 

Ekonomi. 

Tahun 2005 saya lolos Penjaringan Siswa Berprestasi (PSB) di Fakultas 

Peternakan Program Sosial Ekonomi Universitas Brawijaya Malang dan tanpa mengikuti 

seleksi Tes SPMB. Selama saya menuntut ilmu disini saya aktiv di Himpunan Mahasiswa 

Sosial Ekonomi (HIMASEP) dan tidak berlangsung lama karena saya harus kerja Parttime 

disebuah Restoran dikota Malang. 
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ECONOMIC ANALYSIS OF LAYER AT PULLET PHASE IN THE LAWANG FARM Co. AT  

VILLAGE OF SIDODADI, DISTRIC OF LAWANG PROVINCE OF MALANG 

ABSTRACT 

 

 Research is executed during one months from 31 th Agust to 2 rd Sept 2010 in 

the Lawang Farm Co. Village of Sidodadi Sub. District of Lawang Province of Malang. 

Research location is selected study case method. The research is aimed to examine 

profit, break even point (BEP), payback period (PBP), revenue cost ratio (R/C ratio) at this 

farm pullet phase. 

 Research is used case study method at pullet phase Lawang Farm, Data involve 

the primary and secundary data. Primary data are directly obtained pullet phase 

population at there. While secundary data are colleted from litelature of the book and 

browsing 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) 

 Result express that pullet phase of Lawang Farm is profitable based on the 

following criteria. The pullet phase analysis has obtained produce price about Rp. 

188.130.168,- for periode/ 4 months, profit about Rp. 199.182.628,- for periode/4 

months if we knows to pullet 16 weeks  with about Rp. 40.000,- profit after tax about 

Rp. 9.946.649,- for periode if  has that 5,28 percent with 5000 hedd pullet population. 

BEP produce result about 4.703 hedd, BEP price about Rp.38.292,- and 1,05 of R/C ratio, 

payback period can be achieved in 7,2 for periode or 28 months. 

Keywords: profit, break even point, payback period, revenue cost ratio, economic. 
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ANALISIS EKONOMI USAHA PETERNAKAN AYAM PETELUR FASE PULLET PADA PT. 

LAWANG FARM DESA SIDODADI KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG 

 

RINGKASAN 

 

 Usaha peternakan dilaksanakan selama satu bulan di PT. Lawang Farm Desa 

Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang yaitu mulai tanggal 31 Agustus sampai 2 

Oktober 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya keuntungan atau 

laba usaha, break even point (BEP), payback period (PBP), revenue cost ratio (R/C ratio). 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada 

PT. Lawang Farm yang wujudnya mengenai produksi pullet. Data-data primer meliputi 

bibit ayam ras pullet, penjualan ayam, biaya produksi dan lama usaha didapatkan 

langsung melalui wawancara dengan pihak terkait sedangkan data sekunder didapatkan 

dari litelatur dari buku, internet (artikel maupun jurnal). Data yang diperoleh dianalisis 

secara deskriptif dengan menggunakan tabel dan angka-angka yang tersedia, kemudian 

melakukan uraian dengan menggunakan rumus-rumus ekonomi sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

 Hasil penelitian diperoleh bahwa besarnya biaya produksi sebesar Rp. 

188.130.168,- per periode/4bulan. Penerimaan usaha sebesar Rp. 199.182.628,- per 

periode/4bulan dengan harga pullet umur 16 minggu Rp. 40.000,- Keuntungan atau laba 

bersih setelah pajak sebesar Rp. 9.946.649,- per periode. Persentase keuntungan bersih 

yang diperoleh sebesar 5,28 persen untuk 5000 ekor DOC selama 16 minggu dari total 

biaya produksi. Nilai Break even Point (BEP) hasil sebesar 4.703 ekor dan BEP harga 

sebesar Rp. 38.292,-. Nilai R/C rationya yaitu 1,05 selama 4 bulan. Nilai payback period 

adalah 7,2 periode atau 28 bulan.  

Kesimpulan penelitian di PT. Lawang Farm bahwa usaha peternakan ayam 

petelur fase pullet PT. Lawang Farm dinyatakan menguntungkan hal ini dapat dilihat dari 

analisis keuntungan, nilai R/C ratio yaitu 1,05 dan pullet yang dihasilkan pada saat panen 

dari harga per ekor yang ditawarkan lebih tinggi dari pada BEP harga dan BEP hasil yang 

telah dihitung. Saran yang dapat diberikan kepada PT. Lawang Farm antara lain 1) Untuk 

gudang pengolahan pakan buatan sebaiknya dibuat tempat yang baru untuk bagian 

kandang starter, selama ini untuk kandang starter selalu menunggu pakan kiriman dari 

kandang layer karena gudang pengolahan pakan digabung menjadi satu sehingga tidak 

efisien dalam waktu pemberian pakan. 2) PT. Lawang Farm diharapkan untuk membuat 

tempat pembuangan ayam mati di kandang starter, karena selama ini dikandang starter 

apabila ayam mati biasanya tidak langsung dibakar atau ditimbun sehingga dikawatirkan 

dapat menyebarkan penyakit untuk ternak – ternak yang lain. 
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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 dikenal antara lain telur, daging dan susu. 

Semuanya menjadi sumber protein hewani dan memiliki nilai jual yang berbeda di mata 

masyarakat secara umum. Kemajuan dan perkembangan subsektor peternakan memberikan 

dampak positif bagi pendapatan, kesejahteraan peternak serta meningkatkan perbaikan gizi. 

 Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan keseluruhan yang 

bertujuan menyediakan pangan hewani, 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 selama ini menjadi andalan 

dengan kontribusi secara nasional lebih dari 30 persen, sedikit mengalami penurunan. Hal 
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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 terjangkit penyakit tersebut mencakup Sembilan propinsi yang 

terdiri atas 51 kabupaten atau kota dengan jumlah ayam atau unggas yang mati mancapai 

4,13 juta ekor (Subagyo, 2007). 

 Upaya pemenuhan protein hewani dan peningkatan pendapatan peternak maka 

pemerintahan dan peternak berupaya mendayagunakan sebagian besar sumber komoditi 

ternak yang dikembangkan. Perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya 

industri hilir seperti perusahaan pembibitan, perusahaan pakan ternak 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) 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 kenaikan dengan jumlah 

ternak 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. 
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 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 55,33 gram/kapita/hari tahun 2005 (BPS, 2006) 

 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 tidak menutupi biaya produksi. 

Berbeda dengan PT. Lawang Farm yang ditengah kondisi tersebut masih mampu bertahan, 

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 170.039 ekor, dengan jumlah populasi ayam periode pullet 50.000 ekor, 

tahun 2009 jumlah ayam yang dipelihara sebanyak 119.399 ekor, dengan jumlah populasi 

ayam periode pullet 49.723 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. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 Analisis usaha merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan hal ini karena 

untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari usaha peternakan ayam ras petelur pada 

fase pullet 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 belakang yang telah diuraikan maka dirumuskan suatu 

permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Berapa besar keuntungan usaha yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras 

petelur fase pullet? 

2. Berapa nilai break even point (BEP), pay back period, revenue cost ratio (R/C ratio)  

peternakan ayam petelur fase pullet di 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 fase pullet 
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2. Mengetahui nilai break even point, payback period, revenue cost ratio (R/C ratio) 

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 fase pullet yang 

telah diusahakan dan sebagai pertimbangan dalam pengembangan usaha. 

2. Sebagai tolak ukur dalam melakukan penelitian berikutnya dengan masalah yang 

sama. 

 

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 fase pullet 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 fase pullet ditentukan oleh jumlah produksi yang dihasilkan dari hasil 

usahanya. Setiap usaha petenakan perlu melakukan pertimbangan dalam usahanya, yaitu 

menentukan besar dan volume dari usaha untuk mendapatkan biaya produksi yang 

minimum sehingga diperoleh skala usaha yang ekonomis. Usaha yang lebih banyak, 
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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 penerimaan 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 dan biaya lain-lain. Penerimaan yang diterima oleh usaha 

peternakan ayam ras petelur fase pullet didapat dari penjualan pullet. 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) yang 

telah diketahui dalam suatu usaha maka usaha tersebut dapat diketahui efisien atau tidak 

meskipun sudah efisien usaha tersebut perlu pengembangan lebih lanjut agar keuntungan 

usaha peternakan yang dijalankan meningkat.  
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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 Usaha Peternakan Ayam Petelur 

 Atmadilaga (1975) menyatakan bahwa usaha peternakan adalah suatu kegiatan 

usaha dalam meningkatkan manfaat ternak melalui organisasi operasional penerapan teknik 

tertentu secara ekonomis menguntungkan atau sekurang-kurangnya menjamin keuntungan 

usaha. Pendapat lain dikemukakan oleh Nugroho (1990) menyatakan bahwa usaha 

peternakan adalah lapangan hidup tempat seseorang menanamkan modal untuk keperluan 

hidup keluarganya atau sekelompok masyarakat. Peternakan ayam petelur kini semakain 

berkembang terutama di daerah-daerah pedesaan yang lahannya masih luas dan 

memungkinkan untuk dapat dibangun usaha peternakan ayam petelur. 

 

2.2 Pemilihan Bibit 

 Bibit ayam yang akan digunakan disebut anak ayam umur sehari (AAS) atau lebih 

populer dengan sebutan DOC (day old chick). DOC yang akan digunakan merupakan cermin 

dari titik awal kegiatan peternak. Bila titik awalnya sudah suram atau DOC yang dibeli 

memang sudah jelek, sulit bagi peternak untuk mendapatkan hasil yang baik pula. (Rasyaf, 

1994). 

 Strain adalah ayam ras tipe baru yang bibitnya dibuat dari hasil seleksi, pembiakan 

dan persilangan dari beberapa kelompok ayam ras baik kultur maupun alam, yang dilakukan 
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secara terus-menerus dan terarah, sehingga keaslian ayam ras yang murni tidak tampak lagi, 

karena telah tercipta jenis ayam yang lebih unggul daya produksinya (Sarwono, 1989). 

 Ada dua tipe ayam petelur, yaitu tipe ringan dan tipe medium. Ayam petelur tipe 

ringan merupakan ayam ras yang khusus dikembangkan untuk petelur saja. Cirinya 

berbadan ramping kecil, mata bersinar, dan berjengger tunggal merah darah. Tipe ayam 

medium dikembangkan untuk produksi telur dan diambil dagingnya sehingga bobot 

tubuhnya lebih besar dari pada ayam petelur tipe ringan. Ayam ras memang perlu 

dikembangkan untuk produksi telur, daging atau keduanya (Rasyaf, 1996). 

 Sudarmono (2003) menjelaskan bahwa, ayam petelur periode pullet tipe sedang 

memiliki ciri – ciri sebagai berikut : 

1. Ukuran badan lebih besar dan lebih kokoh dibanding ayam tipe ringan, serta berperilaku 

tenang, bulu berwarna cokelat, mata berwarna cerah. 

2. Timbangan berat badan lebih berat dibanding dengan berat badan tipe ringan, karena 

jumlah daging dan lemaknya banyak. 

3. Otot – otot kaki dan dada lebih tebal 

Beberapa starin yang termasuk tipe ayam sedang ialah Lohman Brown, Hisex Brown, 

Hubbard Golden, Rosa Brown, Dekalb Brown, dan Isa Brown. Ayam petelur fase pullet 

yang dipelihara oleh PT. Lawang Farm merupakan strain Lohman yang diproduksi dari PT. 

Panca Patriot Prima. Ciri – ciri pullet Lohman adalah suara nyaring, bulu padat dan 

berwarna cokelat mengkilap, mata berwana cerah dan besar, kepala berwarna merah, 
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badan lebar, kaki panjang dan kokoh, ukuran badannya besar, lebih tenang, tetapi pullet  

ini memiliki kebiasaan suka mematuk / kanibal. 

 

2.3 Pengertian Pullet 

 Periode Pullet merupakan periode antara umur 0 – 16 minggu, yang terbagi menjadi 

pra starter, starter, grower dan pra layer, dalam pelaksanaan penelitian di PT. Lawang Farm, 

periode yang akan diamati adalah pra layer atau pullet yang akan siap bertelur, periode ini 

berumur sekitar 13 – 16 minggu. Memelihara pullet merupakan pondasi dimana hal ini 

mempunyai bagian cukup besar untuk menghasilkan produksi yang optimal. (Anonymous, 

2007) 

Abidin (2003) menjelaskan bahwa, bisnis dara adalah spesialis bisnis pemeliharaan 

ayam dara (ayam siap bertelur) atau yang popular disebut pullet. Bisnis ini bukan hal baru 

bagi peternak ayam ras di Indonesia. Ia berada diantara pembibit (parent stock) dengan 

peternak pemelihara (final stock) ayam petelur. Umur 1 hingga 13 minggu bakal ayam 

petelur itu dipelihara oleh pulleter, ketika menginjak umur 13 – 16 minggu barulah 

dipasarkan ke peternak petelur yang ingin meremajakan ayam petelurnya yang disebut 

pullet pra layer. Maka bisa dikatakan pullet, pebisnis pullet menyediakan jasa jalur cepat 

agar peternak petelur tidak terlalu lama menunggu hasil budidaya berupa telur. 
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2.4. Pelaksanaan Pemeliharaan Ayam Fase Pullet 

Keberhasilan usaha peternakan ayam petelur sangat tergantung dari bagaimana 

pelaksanaan pemeliharaan dari ayam starter sampai ayam pullet yang tepat dan cermat 

sesuai dengan keadaan ternak. Pelaksanaan pemeliharaan yakni manajemen dan teknis 

pemeliharaan sangat berpengaruh pada keberhasilan usaha. Modal besar yang berupa bibit 

unggul dan makanan yang bermutu tidak ada gunanya hanya karena penanganan dalam 

pemeliharaan yang salah. 

 

2.4.1. Perkandangan 

Persyaratan lokasi kandang yaitu jauh dari keramaian atau perumahan penduduk, 

mudah dijangkau dari pusat – pusat pemasaran dan dipilih lokasi yang bersifat menetap dan 

tidak berpindah – pindah (Anonymous, 2007). 

Prinsip dasar yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan kandang ayam 

petelur, yaitu sirkulasi udara di peternakan (terutama di areal yang akan dibangun 

kandang), kandang harus cukup terkena sinar matahari pagi, kandang dibangun dengan 

sistem terbuka serta penggunaan bahan – bahan  yang sederhana (Rasyaf, 2003). 

Kandang litter berupa bangunan utama kandang sebagai tempat pemeliharaan 

ayam. Lantainya diberi lapisan penutup berupa sekam padi atau limbah gergaji kayu. 

Biasanya kandang litter dipakai untuk pembesaran anak ayam (0 – 8 minggu) dan ayam dara 

(8 – 18 minggu). Namun, ada pula yang memelihara induk di kandang litter sejak anakan 

sampai periode produksi. Ketebalan litter berkisar 10 – 15 cm dapat menampung 5 ayam 

petelur dewasa. Apabila terlalu padat, kandang mudah becek dan menimbulkan kanibalisme 

(Suprijatna, Atmomarsono, dan Kartasudjana, 2005). 
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Alas lantai atau litter harus dalam keadaan kering, tidak ada atap yang bocor dan air 

hujan tidak ada yang masuk walau angin kencang. Tebal litter setinggi 10 cm, bahan litter 

dipakai campuran dari kulit padi atau sekam dengan sedikit kapur dan pasir secukupnya, 

atau hasil serutan kayu dengan panjang antara 3 – 5 cm untuk pengganti kulit padi atau 

sekam (Anonymous, 2007). 

 

2.4.2. Tempat Pakan 

 Tempat pakan untuk DOC dapat menggunakan tutup dari kotak tempat DOC 

tersebut dan tempat pakan plastik yang dapat dicuci dan digunakan lagi. Saat ayam berumur 

5 hari, dibutuhkan tempat pakan yang lebih luas, bisa menggunakan tempat pakan otomatis 

atau manual (Djanah, 1991). 

 

2.4.3. Tempat Minum 

Tempat minum harus tersedia cukup, bahannya dari bambu, almunium atau dari 

bahan yang kuat dan tidak bocor juga tidak berkarat (Anonymous, 2007
a
). 

  

2.4.4. Pakan  

Wiharto (2004) menjelaskan bahwa, biaya pakan dalam usaha peternakan ayam di 

Indonesia dapat mencapai 50 – 80% dari biaya operasional. Oleh karena itu, agar tidak 

mengecewakan, pakan yang diberikan pada ternak harus baik yang ditandai dengan: 

1. Bau segar, tidak tengik, apek 

2. Rasa tidak terlalu asin atau pahit 

3. Warna menarik dan cerah 
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4. Bentuk butiran bagus 

5. Tidak terdapat bahan yang mudah busuk 

6. Harga ekonomis 

Bahan – bahan makanan yang biasa digunakan untuk menyusun ransum di 

Indonesia adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuh – tumbuhan (jagung kuning, 

jagung putih, kedelai, rumput muda, daun turi muda dan ubi kayu), bahan makanan sisa 

proses produksi pertanian (bungkil kelapa, dedak, bekatul, bungkil kacang tanah, bungkil 

kacang kedelai, gaplek, bungkil inti sawit, ampas tahu), bahan makanan yang berasal dari 

hewan (tepung ikan, tepung darah, tepung tulang) dan bahan makanan non konvensional 

(protein, peragian ubi kayu dan tepung daun kacang tanah). Namun, dari semua itu hanya 

jagung kuning, dedak, bekatul, bungkil kelapa, bungkil kedelai dan tepung ikan yang biasa 

digunakan (Rasyaf, 2003). 

 

2.5 Penyakit 

Pencegahan penyakit pada pemeliharaan ternak ayam lebih utama dibandingkan 

pengobatan sebab biaya untuk pencegahan relatif murah dibandingkan pengobatan. Selain 

itu, umumnya prestasi produksi ayam yang sembuh setelah terserang penyakit relatif 

rendah dibandingkan ayam yang tidak pernak terserang penyakit. Oleh karena itu, 

pengetahuan mengenai penyakit perlu diketahui sebelum pemeliharaan. Hal ini bertujuan 

untuk menghindari terjangkitnya penyakit dan timbulnya kerugian karena lalai dalam 

melakukan pencegahan (Suprijatna dkk., 2005) 

Program kesehatan dapat dilakukan dengan pemberian vaksinasi dan obat. 

Vaksinasi merupakan salah satu cara pengendalian penyakit, virus yang menular 
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dengan cara menciptakan kekebalan tubuh. Pemberiannya secara teratur sangat 

penting untuk mencegah penyakit. Vaksin dibagi menjadi 2 macam, yaitu vaksin aktif 

dan vaksin inaktif. Vaksin aktif adalah vaksin mengandung virus hidup. Kekebalan 

yang ditimbulkan lebih lama daripada dengan vaksin inaktif atau pasif. Vaksin inaktif 

adalah vaksin yang mengandung virus yang telah dilemahkan atau dimatikan tanpa 

merubah struktur antigenik, sehingga mampu membentuk zat kebal (Anonymous, 

2007). 

Banyak program pencegahan penyakit yang dapat diaplikasikan di suatu kawasan 

peternakan ayam. Program pencegahan penyakit tersebut diantaranya program sanitasi, 

vaksinasi, dan program pengobatan dini pada umur tertentu ketika gejala ayam sakit mulai 

tampak, serta progam lainnya yang berhubungan dengan manajemen pemeliharaan 

(Fadilah dkk., 2007) 

Sanitasi yang ketat dan benar akan mencegah datangnya serangan penyakit. 

Sanitasi dilaksanakan terhadap semua hal yang dapat menjadi sumber bibit penyakit ayam, 

antara lain kandang dan perlengkapannya. Pada setiap pergantian pemeliharaan kelompok 

ayam baru sebelumnya harus dilakukan sanitasi dan istirahat kandang (Indarto, 1990). 

Keberadaan penyakit pada ternakpun sulit dibatasi keberadaannya pada ternak yang 

dipelihara.  

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit diantaranya: 

 

1. Memperhatikan sumber bibit 

2. Kandang yang sehat 

3. Managemen yang baik 
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4. Vaksinasi yang teratur 

5. Menjauhi tempat-tempat yang sebagai sumber penyakit 

6. Kurangi hal-hal yang dapat menyebabkan stress 

7. Pengawasan yang teratur dan pencatatan yang tertib 

 

2.6 Konsep Modal Usaha 

 Modal adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memulai suatu usaha terutama 

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

maupun barang. Modal merupakan bagian dari perusahaan yang penting untuk 

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. 
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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 fase pullet sangat penting adanya hal ini karena tidak ada usaha tanpa adanya 

suatu modal. 

  

2.7 Konsep Biaya Produksi dalam Usaha 

 2.7.1 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: 
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     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 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.  

 

2.7.2 Sifat – Sifat Biaya Tetap dan Variabel atau Tidak Tetap 
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          Sejumlah biaya variabel akan benar – benar bersifat proposional (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 proposional adalah biaya variabel yang berubah secara 

proposional 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, misal tenaga kerja 

langsung 

    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. 
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2.8 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. 

 Tjondrokusumo (1990) menambahkan bahwa penerimaan adalah hasil penjualan 

output yang biasanya diukur dengan sejumlah uang atau dengan kata lain penerimaan 

adalah total output. Sumber penerimaan yang utama dan terbesar pada ayam ras petelur 

adalah penjualan telur dan ayam afkir. 

 Anonymous (2009) menyatakan bahwa “Revenue or revenues is income that a 

company receives from its normal activities, usually from the sale of goods and service to 

customers”. Penerimaan diartikan sebagai pendapatan yang diterima oleh sebuah 

perusahaan dari aktivitas bisnis dan biasanya berasal dari penjualan dari barang atau produk 

dan pelayanan pada pelanggan. 

 

2.9 Keuntungan 

 Umumnya tujuan dari suatu usaha peternakan adalah untuk mencapai keuntungan 

yang maksimal. Keuntungan dapat didefinisikan sebagai perbedaan nilai uang dari hasil 

penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan (Sukirno, 1999). 

Soekartawi (1993) menjelaskan bahwa keuntungan sdalah selisih antara penerimaan total 
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dan biaya. Keuntungan dapat pula diartikan sebagai pendapatan yang dicapai setelah 

dikurangi dengan biaya total (Tjondrokusumo, 1999). 

 

2.10 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. 

 

2.11 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/T ratio). R/C ratio merupakan 

perbandingan antara penerimaan total dan biaya total, yang menunjukkan nilai penerimaan 
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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. 

 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 : 

 R/C > 1 usaha tersebut menguntungkan. 

 R/C = 1 impas (tidak untung tidak rugi). 

 R/C < 1 usaha tersebut rugi. 

 

2.12 Payback Period (PBP) 

 Payback period menunjukan 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 menghitung masa pembayaran kembali pada umumnya tidak dihitung 

tingkat bunga (Prawirokusumo, 1990). 
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 Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali 

investasi dengan menggunakan proceed atau aliran kas neto. Dengan demikian payback 

period dengan suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar 

dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya (Riyanto, 

1998). Warindrani (2006) menjelaskan bahwa “Semakin cepat periode pengambilan 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.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PT. Lawang Farm yang berlokasi di Desa Sidodadi 

Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Dengan pertimbangan bahwa PT. Lawang 

Farm merupakan perusahaan peternakan Ayam petelur yang sudah berkembang dari 

segi hasil produksi, pemeliharaan dan manajemen pemasaran hasil produk ternak 

sehingga lebih mudah untuk mencari informasi dan meneliti masalah-masalah yang 

ada di PT. Lawang Farm khususnya untuk Ayam petelur fase pullet. Pengambilan 

data dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010.  

 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Studi kasus 

atau penelitian kasus (Case study) merupakan studi yang mengeksplorasi suatu masalah 

seperti permasalahan dalam penelitian di PT. Lawang Farm tentang bagaimana bibit ayam 

ras petelur fase pullet didapatkan, besarnya keuntungan dan nilai Break Even Point, Payback 

Period dan R/C Ratio pada Ayam ras petelur fase pullet, memiliki data yang tepat dan 

menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan 

kasus yang dipelajari berupa aktivitas dan pemeliharaan ternak yang terdapat di PT. Lawang 

Farm. Dalam penelitian ini studi kasus yang diteliti yaitu PT. Lawang Farm memproduksi 
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pullet dalam satu periode atau selama empat bulan, dengan populasi pullet yang diteliti 

5000 ekor dengan jumlah populasi keseluruhan ayam ras petelur 50.000 ekor dan memliki 

10 kandang pullet. Selama ini juga ayam fase pullet belum pernah dilakukan penelitian 

sebelumnya di PT. Lawang Farm. 

Tujuan dari penelitian studi kasus yaitu memberikan gambaran secara mendetail 

tentang latar belakang, pemeliharaan ternak dan menganalisis ekonomi usaha ayam petelur 

fase pullet yang kemudian di peroleh data-data yang diperlukan setelah itu dapat dijadikan 

data yang bersifat umum seperti besarnya biaya pakan, pemilihan bibit, pemeliharaan 

ternak, penjualan pullet, mortalitas, biaya penyusutan dan lain-lain sehingga dari hasil 

tersebut dapat di analisis ekonomi usaha ayam petelur fase pullet di PT.Lawang Farm. 

 

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. Data primer ini bisa responden atau subyek 

penelitian dari hasil pengisian kuisioner, wawancara atau observasi. Data primer dalam 

penelitian di PT. Lawang Farm meliputi data tentang bibit ayam ras petelur, modal, biaya 

produksi, penjualan ayam pada saat panen dan lama usaha. 



44 

 

     2. Data sekunder 

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

buku literlatur yang berkaitan dengan masalah penelitian serta data dari kantor desa 

setempat sehingga dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penulisan laporan 

skripsi. Jadi data ini juga dapat diperoleh dari data primer penelitian terdahulu yang telah 

diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar. Sehingga 

menjadi informatif bagi pihak lain. Selain melengkapi, biasanya data sekunder ini sangat 

membantu riset bila data primer terbatas atau sulit diperoleh (Rachmat, 2007). Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari : 

 1. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya 

 2. Perpustakaan Fakultas Peternakan Brawijaya 

 3. Data-data yang diperoleh dari PT. Lawang Farm 

 4. Data-data yang diperoleh dari Jurnal internet 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

      1.  Observasi (Pengamatan) 

Pengumpulan data dengan observa atau dengan pengamatan langsung adalah cara 

pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar 

lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 2003). 

      2. Wawancara 
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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 menggunakan interview guide 

(panduan wawancara) (Nazir, 2003). 

 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: 
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1. Perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus atau straight line method 

(Swastha, 1998) 

   D = 
Wp

akhir H - awal H
  

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 

Keterangan : 

   BT = Biaya Total (Rp/periode/4 bulan) 

   BTpT = Biaya Tetap Total (Rp/periode/4 bulan) 

   BVT = Biaya Variabel Total (Rp/periode/4 bulan) 

 

3. Penerimaan Total 

 Penerimaan dihitung sebagai berikut (Husin dan Lifianthi, 1995) 

 Rumus : PNT = Y x Hy 
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Keterangan : 

   PNT = Penerimaan Total (Rp/periode/4 bulan) 

   Y     = Jumlah produk yang dihasilkan (ekor) 

   Hy   = Harga produk (Rp/ekor)  

 

4. Keuntungan 

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

 Rumus :   Pd  = PNT – BT 

 Keterangan : 

              Pd  = Pendapatan atau keuntungan (Rp/periode/4 bulan)   

                    PNT = Penerimaan Total (Rp/periode/4 bulan) 

   BT  = Biaya Total (Rp/periode/4 bulan)  

 

 

5. Break Even Point (BEP) 

 Break even point dihitung dengan rumus (Prawirokusumo, 1990) 

    (BEP) hasil = 
output Harga

Total Biaya
 

    (BEP) harga = 
produksi Hasil

Total Biaya
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6. Payback period menyatakan periode atau waktu yang dibutuhkan suatu proyek 

atau usaha untuk menutup kembali investasi yang telah ditanamkan. 

 Rumusnya sebagai berikut (Prawirokusumo, 1990) 

    P = 
E

C
 

  

Keterangan: 

   P = Payback period (periode pengembalian) 

   C = Modal atau investasi 

   E = Pendapatan/keuntungan dengan tambahan penyusutan 

 

 

7. Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

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

    RC ratio = 
C

R
 

 Keterangan: 

   R = Revenue atau penerimaan (Rp) 

   C = Cost atau biaya produksi (Rp) 

 

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: 

R/C > 1 usaha tersebut menguntungkan. 

R/C = 1 impas (tidak untung tidak rugi). 

R/C < 1 usaha tersebut rugi. 
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3.6 Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada variabel atau 

dengan cara memberikan arti atau menspesifikan kegiatan ataupun memberikan suatu 

operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel (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 sehari masa produksi. 

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

6. Penerimaan adalah uang yang diterima oleh peternak dari penjualan pullet 

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

revenue cost ratio. 

8. Keuntungan adalah selisih antara penerimaan dari penjualan pullet dengan biaya 

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

penghasilan sama dengan total biaya sehingga pendapatan sebelum bunga dan pajak 

satu periode adalah nol yang terdiri dari BEP harga dan BEP hasil. 

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. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Lokasi PT Lawang Farm 

 PT. Lawang Farm didirikan 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. Usaha Peternakan untuk ayam pullet pertama kali diusahakan dengan 

populasi 21.000 ekor, setelah mengalami peningkatan usaha pada tahun 2003 sampai 2010 

populasinya mencapai 50.000 ekor pullet, tetapi dalam penelitian ini diambil satu lokasi 

kandang yang mempunyai kapasitas 5000 ekor pullet dengan alasan untuk mempermudah 

dan lebih memahami penelitian. Secara umum kondisi lokasi PT. Lawang Farm terletak 

disebelah 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. mempunyai suhu optimum yaitu 

20°C-27°C 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 kelembapan yang baik didalam 

kandang akan mengurangi terjadinya penyakit pernafasan pada ayam. Suhu optimum 

kandang 21°C-27°C dengan kelembapan 60 persen. 

 PT. Lawang Farm didirikan diatas area peternakan seluas 1,5 Ha dengan tekstur 

tanah yang agak  miring dan dikelilingi oleh tembok pagar dari batako dan diatasnya diberi 
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kawat berduri untuk menjaga adanya pencuri masuk. Lahan peternakan seluas 1,5 Hektar 

yang terdiri dari 1 unit gudang pakan, 1 unit rumah dan mess pekerja, 1 unit pos satpam, 10 

kandang ayam, 1 unit kantor dan ruang obat-obatan, 2 sumur bor, 1 tandon air serta 1 

sumur pembuangan ayam mati. 

 Lokasi peternakan awalnya berupa lahan tebu yang dimiliki oleh masyarakat sekitar 

desa Sidodadi. 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 menghisap. 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. Selain itu lokasi juga berada jauh dari pemukiman penduduk (0,5 km) 

dengan tujuan untuk menghindari timbulnya pencemaran bau agar tidak mengganggu 

penduduk serta menghindari kebisingan. Pemilihan lokasi peternakan sesuai dengan 

pernyataan Sudarmono (2003) yang 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 : 
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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 ditempat  yang terbuka luas, tidak bergelombang, drainase baik dan 

tidak bising. 

 

4.2 Bibit Ayam Ras Petelur Periode Pullet 

 Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, hasil penelitian diketahui 

Jumlah ternak pullet di PT. Lawang Farm saat ini 50.000 ekor dan mempunyai 10 kandang 

pullet. Harga DOC dibeli seharga Rp. 4500 per ekor dengan jumlah 5000 ekor dengan bobot 

badan rata-rata 40gr setiap DOC. Bibit ayam pullet yang dipelihara PT. Lawang Farm 

diperoleh dari PT. Panca Patriot Prima, strain yang digunakan yaitu strain Lohman dengan 

ciri-ciri suara nyaring, bulu padat dan berwarna cokelat mengkilap, mata berwana cerah dan 

besar, kepala berwarna merah, badan lebar, kaki panjang dan kokoh. Kondisi ini sesuai 

dengan pernyataan Indarto (1990) bahwa ciri-ciri DOC yang baik diantaranya adalah gerakan 

sangat aktif, suara nyaring, mata besar dan bersinar, warna sesuai jenisnya, tidak ada cacat 

dan mempunyai berat badan DOC normal sekitar 35-40 gr. Anak ayam yang mempunyai 

berat badan awal yang lebih menguntungkan daripada yang ringan, sebab berat badan awal 

merupakan modal pertumbuhan yang baik.  
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Berbagai persiapan kandang yang harus dilakukan sebelum DOC datang, adalah sebagai 

berikut: 

1. Pencucian kandang. Mencuci kandang berarti membersihkan seluruh ruangan 

kandang, dinding, langit-langit dan segala peralatan yang ada. Upaya membersihkan 

kandang ini diawali dengan pencucian, kemudian men-sucihamakan kandang, dan di 

akhiri dengan pengistirahatan kandang. Dengan demikian, kandang-kandang dan 

segala peralatan kandang yang sudah dibersihkan, tidak langsung diisi dengan DOC, 

akan tetapi harus di istirahatkan terlebih dulu, minimal selama 21 hari. Sebelum 

DOC tiba, kandang dan peralatan harus disemprot sekali lagi dengan obat anti-

kuman (desinfektan) 

2. Pemasangan pembatas pada indukan. Pembatas sebagai pelindung dalam ruang 

indukan, sangat penting artinya bagi anak-anak ayam yang dipelihara pada masa 

awal. Sebab dengan pembatas tersebut, anak ayam tidak akan bergerak terlalu jauh 

meninggalkan indukan, tempat makan da air minum. Karena anak ayam tersebut 

masih memerlukan panas tambahan dari luar, dan disamping itu, jangkauannya 

untuk mengenal lingkungan masih sangat terbatas. Pemasangan pembatas untuk 

kandang DOC PT.Lawang Farm menggunakan seng. 

 Perlakuan setelah bibit datang adalah menimbang box dan menghitung ayam yang 

lemas, mati, cacat, dan sakit untuk dipisahkan. Pelaksanaan yang dilakukan pada saat DOC 

masuk sudah lengkap karena dilakukan pencatatan secara khusus. Perlakuan tersebut 

secara umum sudah sesuai dengan Mulyantono dan Isman (2008) yang mengemukakan 

bahwa hal-hal yang penting dilakukan saat DOC datang adalah timbang semua box DOC dan 
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catat berat masing-masing box, meletakkan DOC ke dalam lingkaran sambil dihitung dan 

memperhatikan kondisi DOC yang kecil, cacat, dan lemas. 

Setelah DOC dihitung, diseleksi dan di culling baik tidaknya kondisi DOC, DOC tidak 

langsung dimasukkan pada brooder-brooder yang telah dipersiapkan sebelumnya, karena 

menunggu kondisi ayam tenang setelah perjalanan selama 2 jam. Saat kondisi ayam sudah 

tenang setelah itu ditebar pada masing-masing brooder yang diisi ± 600 ekor DOC. Hal ini 

tidak sesuai dengan pernyataan Anonymous (2008) yang menyatakan bahwa DOC setelah 

ditimbang dan dihitung hendaknya langsung didistribusikan dengan cepat ke masing-masing 

brooder (kurang lebih 600 ekor DOC per brooder) karena waktu sehari sangat berarti bagi 

DOC.  DOC  yang telah disebarkan pada masing-masing brooder, diberikan air gula + vitamin 

antistress yang berguna untuk mengganti energi DOC yang hilang saat pengiriman dan 

mengurangi cekaman yang terjadi saat pengiriman pada ayam. Murtidjo (1987) menyatakan 

bahwa peranan gula sangat penting artinya untuk mengembalikan kondisi DOC selama 

perjalanan. 

 

 

4.3 Perkandangan 

Kandang berlokasi jauh dari pemukiman penduduk dan tipe kandang yang 

digunakan dalam peternakan adalah tipe panggung, kandang tipe ini digunakan karena 

dengan pertimbangan mudah dalam pembuangan kotoran ayam, sedangkan model dinding 

yang digunakan adalah semi terbuka dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan sirkulasi 

udara di dalam kandang agar ternak tidak mengalami cekaman panas. Fadillah dan Polana 

(2007) menyatakan bahwa pemilihan kandang pada dataran rendah hingga sedang biasanya 
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menggunakan kandang panggung, karena kandang ini digunakan dengan pertimbangan 

untuk mengatur temperatur panas. Jarak antar kandang dibuat selebar kandang agar sinar 

matahari pagi sekitar pukul 08.00 – 10.00  WIB dan sore pukul 14.00 – 16.00 WIB dapat 

masuk dalam kandang sehingga sirkulasi  udara dalam kandang baik. PT. Lawang Farm 

mempunyai 10 kandang pullet dimana setiap kandang mempunyai 7 flock/pen, setiap pen 

diisi ternak sekitar 700 ekor pullet dengan tujuan agar ternak tidak terlalu stress dengan 

lingkungan didalam kandang selain itu juga tujuan diberi pen untuk setiap kandang agar 

memudahkan pada saat pengontrolan bobot badan dan vaksin sehingga sangat efisien 

karena tidak mengalami penumpukan ternak dalam satu kandang karena telah diberi 

flock/pen. 

Arah dari kandang ini adalah membujur dari timur ke barat sesuai arah terbit dan 

tenggelamnya matahari, hal ini bertujuan sebagai penyediaan panas bagi kandang dan juga 

menghindari panas yang berlebih. Mulyantono dan Isman (2008) menyatakan bahwa arah 

kandang harus membujur timur ke barat sesuai arah terbit dan tenggelamnya matahari. 

Tujuannya, atap kandang efektif melindungi ayam dari panas yang berlebih.  

Bahan-bahan penyusun bangunan kandang adalah bahan-bahan kayu, bambu, 

semen, kawat, dan genting. Satu bangunan kandang mempunyai struktur yaitu pondasi 

terbuat dari semen kuda-kuda dikombinasi dengan kayu, atas terbuat dari kayu, dan bambu, 

lantai bambu, sedangkan atap memakai genting. Murtidjo (1992) menyatakan bahwa 

rangkaian kandang ayam pedaging dengan model panggung bisa menggunakan bahan-

bahan dari kayu, bambu, kawat atau genting supaya bisa meminimalkan biaya pembuatan 

kandang dan bisa memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di sekitar. 
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4.4  Wadah Pakan dan Minum 

Air minum yang digunakan pada peternakan Lawang Farm ini berasal dari sumur 

yang berada dilokasi peternakan dengan kedalaman air  ± 100 m. Wadah air minum yang 

dipergunakan dalam peternakan ada 2 model yaitu model manual dan otomatis. Model 

manual berbentuk tabung berkapasitas 5 liter digunakan pada ayam umur 1 – 7 hari atau 

saat wadah pakan masih menggunakan wadah baki yang diletakkan dibawah. Model 

otomatis yang biasa disebut bell drinker atau flason  (bentuknya seperti lonceng) Perbedaan 

model manual dan otomatis yaitu model manual cara pengisian air dilakukan oleh pegawai 

kandang diisi secara bertahap dan manual selain itu dampak penyebaran penyakit lewat 

wadah minum manual lebih besar karena diletakkan dibawah sedangkan model otomatis air 

dialirkan langsung dari penampungan air atau tandon sehingga konsumsi air untuk ternak 

selalu tersedia terus menerus dan lebih efisien, alat ini lebih menguntungkan karena mudah 

saat dibersihkan dan awet. Mulyantono dan Isman (2008) menyatakan bahwa pengunaan 

tempat minum sebaiknya yang mudah dipindahkan, mudah dibersihkan, dan harganya lebih 

murah. Model otomatis wadah air minum dan pakan dapat dilihat pada lampiran 12.  

PT. Lawang Farm menggunakan tempat pakan yang terbuat dari plastik. 

Selain mudah digunakan, tempat pakan tersebut awet dan mudah dibersihkan. Tempat 

pakan tang berbentuk baki digunakan untuk anak ayam umur 1-10 hari dengan 

jumlah 100 ekor. Tempat pakan gantung berukuran 1 kg dan 3 kg, untuk ayam mulai 

umur 10 hari sampai umur masa panen. 

Pemberian pakan ayam pullet dilakukan secara ad libitum artinya disediakan 

secara terus menerus dalam arti tempat pakan tidak boleh kosong, dan pemberian 
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pakan dilakukan sehari dua kali pada waktu pagi hari dan sore hari tetapi pada saat 

siang hari tempat pakan agak ditinggikan untuk membatasi konsumsi pakan karena 

saat siang suhu sangat panas sehingga ayam sudah tidak diperbolehkan makan agar 

ayam terhindar dari stress dan tidak membahayakan kondisi ayam. Mulyantono dan 

Isman (2008) menyatakan bahwa pada kondisi panas, ayam dipuasakan hingga 

kondisi panas mencapai puncaknya, hal ini dilakukan agar ayam tidak mengalami 

stress akibat panas. Pemberian pakan dibagi menjadi dua tahapan yaitu pagi 75% 

pakan yang diberikan dan siang 30%. Ternak umur 30 hari keatas pakan yang 

diberikan adalah pakan hasil campuran sendiri dengan takaran 25% pakan buatan 

sendiri ditambahkan dengan 75% pakan jadi dilakukan selama 2-3 hari, setelah itu 

pakan diberikan 50% pakan buatan dan 50% pakan jadi, sampai penimbangan bobot 

badan berikutnya. Apabila bobot badan sudah mencapai standar, pemberian pakan 

dinaikkan lagi menjadi 75% pakan buatan yang terdapat kandungan asam amino yang 

baik seperti Methonine, lysine dan choline sedangkan 25% pakan jadi, sampai 

minggu berikutnya dilakukan dengan tujuan mengurangi besarnya biaya pakan 

sehingga dapat meminimalkan biaya produksi untuk pakan ternak selain itu juga 

komposisi pakan buatan sama baiknya dengan pakan jadi. 

Pemberian ransum dibedakan berdasarkan kebutuhan di tiap periode. 

Peternakan Lawang Farm menggunakan dua jenis ransum yang digunakan saat pullet 

yaitu ransum starter dan ransum grower. Ransum starter memiliki kandungan protein 

(asam amino) sebesar 20 – 22%, energi dan vitamin (A, E, dan K) tinggi yang sangat 

dibutuhkan untuk pembelahan sel-sel baru. Ransum grower memiliki kandungan 
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protein dan vitamin (A, E dan K) lebih rendah sebesar 14 - 16% dari ransum starter. 

Hal ini dikarenakan fungsi grower sebagai maintenance tubuh dan menghindari 

pertambahan lemak yang banyak. Sudarmono (2003) menyatakan pemberian pakan 

pada dasarnya adalah agar kandungan nutrisi didalam pakan tersebut dapat sesuai 

dengan kebutuhannya, makanan ayam harus mengandung vitamin, protein dan 

mineral dalam jumlah yang cukup. Takaran pakan dan bobot badan dapat dilihat pada 

Tabel.1 

Tabel.1 Data Jumlah Pakan dan Bobot Badan Per gram/ekor 

Umur Pakan/gram Bobot Badan 

1 13 70 

2 20 115 

3 25 190 

4 29 280 

5 33 390 

6 37 500 

7 41 620 

8 46 750 

9 51 860 

10 56 970 

11 61 1180 

  12 66 1190 

13 70 1250 

14 73 1310 

15 75 1370 

16 77 1430 

Sumber: Data primer diolah (2010) 
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4.2 Modal 

 Modal adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memulai usaha terutama 

usaha peternakan ayam ras petelur untuk fase pullet dapat berupa uang tunai maupun 

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

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

produksi, seperti tanah, kandang, peralatan, gudang dan lain-lain dan 2) modal tidak 

tetap adalah modal yang habis atau dianggap habis dalam satu kali proses produksi, 

misalnya ternak, pakan, obat-obatan, listrik, telpon dan lain-lain. Sumber modal pada 

usaha peternakan PT. Lawang Farm dalam menjalankan usahanya menggunakan 

modal sendiri. Perhitungan modal usaha ayam fase pullet PT. Lawang Farm dapat 

dilihat pada lampiran 1. 

4.3 Biaya Produksi 

 

Biaya produksi dalam pengertian ekonomi adalah semua pengorbanan yang harus 

ditanggung untuk menghasilkan barang atau jasa yang siap dipakai konsumen (Sudarmono, 

2003). Biaya produksi yang digunakan pada usaha peternakan ayam petelur fase pullet PT. 

Lawang Farm terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap terdiri dari 

penyusutan kandang, penyusutan peralatan, dan sewa tanah. Biaya tidak tetap terdiri dari 

pakan, bibit, obat dan vitamin, bahan bakar, listrik dan Telp, tenaga kerja serta Lain-lain. 

Mulyadi (1999) menjelaskan bahwa biaya produksi adalah semua pengeluaran yang 

diperlukan untuk menghasilkan produk yang dinilai dengan uang atau dengan pengertian 

lain biaya produksi adalah besarnya nilai pengeluaran.  
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Biaya produksi dibedakan menjadi dua yaitu biaya tetap (Fixed Cost) dan biaya tidak 

tetap (Variable Cost). Widodo (1993) menjelaskan bahwa, biaya tetap adalah semua biaya 

yang harus ditanggung oleh produsen dalam periode kerja tertentu (hari, minggu, bulan 

atau tahun) dengan jumlah yang selalu tetap besarnya. 

 

Tabel 1. Biaya Produksi Ayam Pullet  Populasi 5000 ekor per periode / selama 4 bulan 

     

No Jenis Nilai (Rp) 

Persentase 

(%) 

 I Biaya Tetap (FC)     

 1 Penyusutan     

   a. Penyusutan. Kandang 1.489.792 0,79 

   b. Penyusutan. Gudang 1.237.208 0,66 

   c. Penyusutan. Kantor dan ruang obat2an 146.936 0,08 

   d. Penyusutan Peralatan     

         - T. Pakan + T. Minum 570.000 0,30 

         - Pompa air 72.000 0,04 

         - Tandon air 541.664 0,29 

         - Diesel semprot 112.000 0,06 

 2 Sewa tanah 6.000.000 3,19 

 3 Bunga modal 2.384.568 1,27 

   Total Biaya Tetap 12.554.168 6,67 

 II Biaya Tidak Tetap (VC)     

 1 DOC 22.500.000 11,96 

 2 Biaya pakan 117.000.000 62,19 

 3 Listrik dan telpon 3.150.000 1,67 

 4 Vaksin, obat, vitamin dan desinfektan 6.246.000 3,32 

 5 Konsumsi pekerja 4.800.000 2,55 

 6 Bahan bakar 1.400.000 0,74 

 7 Gaji tenaga kerja 16.800.000 8,93 

 8 Mortalitas 3.480.000 1,85 

 9 Lain-lain 200.000 0,11 

   Total Biaya Tidak Tetap  175.576.000 93,33 

   Total Biaya  188.130.168 100,00 

  Sumber: Data primer diolah (2010) 
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Pada tabel 1. Diatas Menggambarkan besarnya biaya tetap yang dikeluarkan di PT. 

Lawang Farm tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan biaya tidak tetap. Hal ini 

karena biaya tetap bertambah seiring dengan bertambahnya tingkat input (skala 

pemeliharaan). Total biaya produksi yang dikeluarkan selama satu periode sebesar Rp. 

188.130.168,- yang meliputi biaya tetap 6,67 persen dari total biaya sedangkan biaya tidak 

tetap yang dikeluarkan sebesar 93,33 persen dari total biaya 

Besar kecilnya biaya produksi yang dikeluarkan sangat dipengaruhi oleh besar 

kecilnya produk yang dihasilkan dan input yang digunakan (Soekartawi, 1986). Pengeluaran 

biaya produksi terbesar adalah terletak pada biaya pakan yaitu sebesar 62,19 persen hal ini 

sesuai dengan pendapat Sudarsono (1986), bahwa biaya pakan biasanya merupakan biaya 

yang terbesar dalam usaha peternakan, yaitu berkisar antara 60 – 80 persen dari total biaya.  

 

4.4 Penerimaan 

Penerimaan merupakan segala sesuatu yang diterima dalam menjalankan suatu 

usaha. Soekartawi (1995) menjelaskan bahwa nilai penerimaan usaha tani didefinisikan 

sebagai nilai uang yang diterima dari hasil penjualan produksi yaitu besarnya jumlah 

produksi dikalikan harga jual produksi. Penerimaan yang diperoleh peternakan PT. Lawang 

Farm dari penerimaan produk peternakan yaitu berupa ayam pullet yang siap panen, dan 

penerimaan produk sampingan yaitu dari penjualan karung pakan. Jumlah populasi pullet 

yang siap panen yaitu 4913 ekor dikalikan harga jual pullet tersebut sebesar Rp.40.000,- 

kemudian ditambahkan dengan hasil penjualan karung pakan sebesar Rp.2.662.000,- 

Sehingga penerimaan yang didapatkan sebesar Rp.199.182.000,- selama satu periode atau 
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dalam empat bulan. Hasil perhitungan penerimaan dan keuntungan usaha dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Biaya Produksi, Penerimaan dan Keuntungan Usaha di PT. Lawang Farm 

Selama Satu periode atau 4 bulan 

   

    Macam Jumlah (Rp) 

  A. Biaya Produksi/ periode /4 bulan   

  Biaya tetap (FC) 12.554.168 

  Biaya tidak tetap (VC) 175.576.000 

  Total biaya produksi 188.130.168 

      

  B. Penerimaan/ periode /4 bulan   

  Penjualan pullet 196.520.000 

  Penjualan karung pakan 2.662.000 

  Total penerimaan 199.182.000 

      

  C. Keuntungan/Laba Usaha   

  Sebelum pajak   

  Keuntungan/periode 11.051.832 

  Pajak pendapatan 10% 1.105.183 

      

  D. Keuntungan/Laba Usaha   

  Sesudah pajak   

  Keuntungan bersih 9.946.649 

   Sumber: Data primer diolah (2010) 

Harga pullet pada saat panen sesuai dengan harga yang sudah ditentukan dan 

disepakati oleh PT. Lawang Farm dan melihat pangsa pasar yang dikarenakan setiap tahun 

selalu mengalami perubahan harga. Harga pullet per ekor di PT. Lawang Farm Rp. 40.000,- 

Penerimaan kedua diperoleh dari penjualan karung pakan dengan harga Rp. 2000,- perbiji. 

Penerimaan yang paling besar adalah dari penjualan ayam yaitu berkisar 99 % dan 

penjualan karung pakan sebesar 1%. 
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4.5 Keuntungan atau Laba Usaha 

 Umumnya tujuan dari suatu usaha peternakan adalah untuk mencapai keuntungan 

yang maksimal. Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa keuntungan atau laba 

merupakan jumlah rupiah yang didapat dari pendapatan bersih suatu usaha. Soekartawi 

(1993) menjelaskan bahwa keuntungan adalah selisih antara penerimaan total dan biaya. 

Data yang didapatkan dari PT. Lawang Farm yang selanjutnya dianalisis dan hasil 

perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa total penerimaan usaha hasil penjualan ayam 

pullet sebesar Rp. 199.182.000,- sedangkan total biaya produksi sebelum pajak sebesar Rp. 

188.130.168,- seperti terlihat pada tabel 2.  

 Tabel 2. Juga menggambarkan besarnya keuntungan 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. 11.051.832,- yang kemudian dipotong pajak penghasilan 

sebesar 10%. Keuntungan bersih yang didapatkan untuk jumlah panen pullet 4913 ekor 

sebesar Rp. 9.946.649,-Persentase keuntungan bersih yang diperoleh sebesar 5,28 persen 

per periode atau selama 4 bulan dari total biaya produksi. 

 

4.6 Break Event Point (BEP) 

Impas (break-even) adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba 

dan tidak menderita rugi. Suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan 

(revenue) sama dengan jumlah biaya atau apabila laba kontribusi hanya dapat 

digunakan untuk menutup biaya tetap saja (Mulyadi, 2001). 
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Riyanto (2001) menyatakan bahwa analisa break even adalah suatu teknik analisa 

untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume 

kegiatan. Apabila suatu perusahaan hanya mempunyai biaya variabel saja, maka tidak akan 

muncul masalah break even dalam perusahaan tersebut. Masalah break even baru muncul 

apabila suatu perusahaan disamping mempunyai biaya variabel juga mempunyai biaya 

tetap. Salah satu alat yang dipakai dalam analisis ini adalah break event point. Hasil analisis 

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

 

Tabel 3. Perhitungan Break Event Point PT. Lawang Farm 

Harga 

Panen / ekor 

Jumlah panen 

pullet / ekor 

Biaya Total 

Produksi 

BEP Harga 

(Rp) 

BEP Hasil / 

periode 4 bulan 

(ekor) 

40.000 4913 188.130.168 38.292 4.703 

Sumber: Data primer diolah (2010) 

Pada tabel 3 menunjukkan harga panen sebesar Rp. 40.000,- per ekor. Jumlah 

panen pullet sebesar 4913 ekor dan biaya produksi yang dikeluarkan selama satu periode 

sebelum adanya pajak sebesar Rp. 188.130.168,-. BEP harga diperoleh dengan cara biaya 

total  selama satu periode dibagi dengan hasil produksi selama satu periode dari 

perhitungan diatas BEP harga sebesar Rp. 38.292,- sedangkan BEP hasil didapatkan dengan 

menggunakan rumus biaya total dibagi dengan harga output, besarnya BEP hasil PT. Lawang 

Farm sebesar 4.703 ekor. Nilai Break even point (BEP) disini menggambarkan bahwa nilai 

BEP tersebut merupakan nilai minimal atas penerimaan yang diperoleh dimana PT. Lawang 

Farm tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian atas usahanya. Fungsi Break 

Even Point yaitu Untuk merencanakan tingkat penghasilan agar dapat  menutup seluruh 

biaya sehingga pendapatan sebelum bunga dan pajak dalam satu periode adalah nol. 
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PT. Lawang Farm mengalami keuntungan dan layak untuk dikembangkan, karena 

penerimaan yang didapat lebih besar jika dibandingkan dengan nilai BEP yang didapat. 

Peningkatan dan penurunan jumlah BEP dipengaruhi oleh jumlah penerimaan dari 

penjualan ayam dan penjualan karung pakan. Titik impas dicapai apabila penerimaan PT. 

Lawang Farm sudah mencapai tersebut, tapi akan memperoleh kerugian jika nilainya 

dibawah nilai BEP yang diperoleh. Perhitungan break even point bisa dilihat pada lampiran 

7. 

 

4.7 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. 199.182.000,- sedangkan 

biaya produksi sebelum pajak sebesar Rp. 188.130.168,-. 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 1,05 selama 4 bulan.  

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. Lebih jelasnya tentang hasil 

perhitungan R/C ratio dapat dilihat pada lampiran 8. 
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4.8 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 ayam pullet sebesar Rp. 1.017.416.000,- sedangkan total 

keuntungan atau laba bersih ditambah dengan penyusutan sebesar Rp. 14.116.069,-. Kedua 

data tersebut yaitu modal dan keuntungan atau laba bersih dapat diketahui nilai payback 

period di PT. Lawang Farm yaitu 7,2 periode atau 28 bulan. Artinya bahwa modal yang 

digunakan tersebut dapat kembali seluruhnya pada jangka 28 bulan. Analisis tentang 

payback period dapat lebih jelasnya pada lampiran 9. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dan hasil perhitungan yang dilakukan di PT. Lawang Farm 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Biaya produksi, penerimaan usaha dan keuntungan PT. Lawang Farm selama 4 bulan 

yaitu: 

a.  Biaya produksi sebesar Rp. 188.130.168,-/periode 

b. Penerimaan usaha Rp. 199.182.628,-, dengan harga penjualan pullet sebesar Rp. 

40.000,- 

c. Keuntungan atau laba bersih setelah pajak pendapatan sebesar Rp. 9.946.649,-

/4bulan. Persentase keuntungan bersih yang diperoleh sebesar 5,28 % untuk 

5000 ekor DOC selama 1 periode dari total biaya produksi. 

 

2. Usaha PT. Lawang Farm menguntungkan berdasarkan : 

a. Nilai Break even Point (BEP) hasil sebesar 4.703 ekor dan BEP harga sebesar Rp. 

38.292,- selama 4 bulan 

b. Nilai payback period adalah 7,2 periode = 28,8 bulan 

c. Nilai R/C rationya yaitu 1,05 selama 4 bulan 
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5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan kepada PT. Lawang Farm yaitu: 

1. Untuk gudang pengolahan pakan buatan sebaiknya dibuat tempat yang baru 

untuk bagian kandang starter, selama ini untuk kandang starter selalu 

menunggu pakan kiriman dari kandang layer karena gudang pengolahan pakan 

digabung menjadi satu sehingga tidak efisien dalam waktu pemberian pakan.   

2. PT. Lawang Farm diharapkan untuk membuat tempat pembuangan ayam mati 

di kandang starter, karena selama ini dikandang starter apabila ayam mati 

biasanya tidak langsung dibakar atau ditimbun sehingga dikawatirkan dapat 

menyebarkan penyakit untuk ternak – ternak yang lain. 
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Lampiran 1. Modal Usaha Pullet Lawang Farm untuk populasi 5000 ekor 

    No Jenis Jumlah (Rp) Persentase (%) 

I Modal Tetap     

1 Tanah 750.000.000 73,72 

2 Peralatan dan Perlengkapan 22.500.000 2,21 

  a. Tempat pakan (160 unit x 15.000) 2.400.000 0,24 

  b. Tempat minum (80 unit x 45.000) 3.600.000 0,35 

  c. Feeder chick (125 unit x 6000) 750.000 0,07 

  d. Lampu + kabel (20 unit x 26.000) 800.000 0,08 

  e. Kereta dorong 270.000 0,03 

  f. Diesel semprot  1.200.000 0,12 

  g. Pompa air 1.350.000 0,13 

  h. Tandon air / 200 liter 350.000 0,03 

  i.  Terpal 2 unit 1.600.000 0,16 

  j. Gasolex (5 unit x 800.000) 4.000.000 0,39 

  k. Tabung gas (10 unit x 150.000) 1.500.000 0,15 

3 Bangunan kandang 50.000.000 4,91 

4 Kantor + mess pekerja + R.obat-obatan 5.000.000 0,49 

  Total Modal Tetap 845.320.000 83,08 

II Modal Tidak Tetap     

1 DOC (5000) 22.500.000 2,21 

2 Pakan 117.000.000 11,50 

3 Gaji tenaga kerja 16.800.000 1,65 

4 Listrik dan telpon 3.150.000 0,31 

5 Vaksin, obat, vitamin, desinfektan 6.246.000 0,61 

6 Bahan bakar 1.400.000 0,14 

7 Konsumsi pekerja 4.800.000 0,47 

8 Lain-lain 200.000 0,02 

  Total Modal Tidak Tetap 172.096.000 16,92 

  Total Modal 1.017.416.000 100,00 

Sumber: Data primer diolah (2010) 
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Lampiran 2. Biaya Pakan Ayam Petelur Periode Pullet di PT. Lawang Farm 

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

1 Jagung kuning 1130 56.483 2.550 2.881.500 

2 Katul 66 3.299 2.000 132.000 

3 BK.kedele argentina 596 29.791 3.500 2.086.00 

4 C.G.M EX multindo 50 2.499 6.200 310.000 

5 PMM 60% 24 1.200 220 5.280 

6 T.daging M.B.M 50 10 2.199 5.100 51.000 

7 Minyak/olien 18 0.500 4.500 81.000 

8 Canola/rapeseed 26 0.900 30.000 780.000 

9 Dicalcium phosphat 14 1.300 23.000 322.000 

10 Calcit-tep.batu 3.80 0.70 220 836 

11 Methonine 99% 5.40 0.190 28.000 151.200 

12 Lysine 98% 2.00 0.270 29.500 59.000 

13 Choline 50% 1.00 0.10 9.000 9.000 

14 Rhisomi x 208 3.00 0.50 6.000 18.000 

15 Agneral/kalmiral 1.00 0.150 9.000 9.000 

16 NaHCO₃ /soda kue 0.40 0.050 20.000 8.000 

17 Garam 2.00 0.100 2.200 4.400 

18 Bacitracin 0.40 0.220 45.000 18.000 

 Total 2.000.4 100.02  8.931.056 

Sumber: Data primer diolah (2010) 

Biaya pakan per 2.000,4 kg sebesar Rp. 8.931.056,-, sehingga biaya pakan per kilogram 

sebesar Rp. 4.464,6,- / 4.500,-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Lampiran 3. Data Produksi dan Mortalitas Ayam Periode Pullet di PT. Lawang Farm 

Umur/Minggu Jumlah Ayam Mati 

(ekor) 

Afkir 

(ekor) 

Sisa Pakan 

(Kg) 

Bobot Badan 

1 5.000 6 9 4.985 238 370,3 

2 4.985 3 - 4.982 470 652,9 

3 4.982 - 1 4.981 755 910,4 

4 4.981 3 3 4.975 880 1.315 

5 4.975 2 3 5.970 1.145 1.830 

6 4.970 2 1 4.967 1.350 2.458 

7 4.967 6 1 4.960 1.300 2.918 

8 4.960 2 - 4.958 1.730 3.350 

9 4.958 1 1 4.956 1.850 3.954 

10 4.956 5 - 4.951 1.925 4.413 

11 4.951 3 3 4.945 1.965 5.095 

12 4.945 4 10 4.931 2.100 5.117 

13 4.931 2 15 4.948 2.180 5.678 

14 4.948 10 6 4.932 3.025 6.116 

15 4.932 1 9 4.922 3.050 6.725 

16 4.922 5 4 4.913 3.125 7.167 

Sumber: Data primer diolah (2010) 

Jumlah ayam awal = 5000 ekor 

Jumlah panen = 4913 ekor 

Total kematian dan afkir  pullet selama satu  periode = 87 ekor  

Mortalitas =  angka kematian x harga pullet 

  = 87 x Rp.40.000  

  =Rp. 3.480.000,- 

Persentase Mortalitas = x100% 

   = 1,74% 

Jumlah bobot badan panen = 7.167 kg 

Jumlah pakan total = 21.147,77 kg 

Rata-rata pakan/ekor = 4,2 kg 
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Lampiran 4. Kontrol Timbang Berat Badan Pullet 

Lokal : 1 Jenis / Strain : Lohman 

Jumlah ayam : 5000 ekor 

Berat (xi) Pen 1 Pen 2 Pen 3 Pen 4 Pen 5 Pen 6 Pen 7 fi ∑ (xi.fi) 

1700               0 0 

1680 1             1 1680 

1660 1             1 1660 

1640 1 1           2 3280 

1620 1 1 1         3 4860 

1600 1 1 1         3 4800 

1580 1 1 1         3 4740 

1560 1 1 1 1 1     5 7800 

1540 1 1 1 1 1     5 7700 

1520 1 1 1 1 1 1 1 7 10640 

1500 1 1 1 1 1 1   6 9000 

1480 1 1 1 1 1     5 7400 

1460 1 1 1 1 1     5 7300 

1440 1 1 1 1 1     5 7200 

1420 1 1 1 1       4 5680 

1400 1 1 1 1       4 5600 

1380 1 1 1 1       4 5520 

1360 1 1 1 1       4 5440 

1340 1 1 1         3 4020 

1320 1 1 1         3 3960 

1300 1             1 1300 

1280 1 1           2 2560 

1260 1 1           2 2520 

1240               0 0 

1220 1             1 1220 

1200 1             1 1200 

              Jumlah 80 117080 

  

Rata-

rata   1463,5 
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Jumlah ayam yang ditimbang : 80 ekor Total berat : 117,080 gram 

Umur : 16 minggu Evaluasi Keseragaman : 

Standar : 1200-1600 gram > 90% : sangat baik 

Bobot Variable : 1463,5 gram 80-90% : baik 

Bobot Badan + 10% :1609,9gram 70-80% : rata-rata 

Bobot Badan -10% : 1317,2 gram 60-70% : tidak baik 

Unifromity : 83,75 % 
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Lampiran 5. Perhitungan Biaya Penyusutan Peralatan dan Perlengkapan 

         

No Jenis Unit 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Harga Awal 

(Rp) 

Harga 

Akhir (Rp) 

Masa 

pakai 

(Bulan) 

Nilai 

Penyusutan 

 1 Tempat pakan 160 15.000 2.400.000 0 36 22.222,00 

 2 Tempat minum 80 45.000 3.600.000 0 36 33.333,00 

 3 Lampu 20 26.000 520.000 0 15 4.333,00 

 4 Kereta dorong 2 270.000 540.000 54.000 60 9.000 

 5 Diesel Semprot 2 1.200.000 2.400.000 720.000 60 16.287 

 6 Sapu Lidi 2 3.500 7000 0 4 1.750 

 7 Tandon Air 1 3.500.000 3.500.000 0 60 36.458 

 8 Pompa air 1 1.350.000 1.350.000 270.000 60 11.250 

 9 Alat hitung 4 12.000 48.000 0 36 400 

 10 Paralon air 1 1.200.000 1.200.000 240.000 72 13.333 

 11 Kabel   400.000 400.000 0 120 2.416,00 

 

12 

Buku dan alat 

tulis kantor   200.000 200.000 0 18 10.000 

   Total 273 8.221.500 16.165.000 1.284.000 877 160.782 

 Sumber: Data primer diolah (2010) 
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Lampiran 5. Perhitungan Biaya Penyusutan 

1. Penyusutan Wadah Pakan dan Minum 

Θ Wadah Pakan   

Harga Awal  = Rp. 2.400.000,- 

Waktu ekonomis (Wp) = 36 bulan 

Nilai Akhir Sisa  = Rp. 420.000,- 

Penyusutan   =  

    =  

    = Rp. 55.000 x 4 bulan 

    =Rp. 220.000,-/4bulan 

 

Θ Wadah Minum 

Harga Awal  = Rp. 3.600.000,- 

Waktu ekonomis (Wp) = 36 bulan 

Nilai Akhir Sisa  = Rp. 450.000,- 

Penyusutan  =  

    =  

    = Rp. 87.500 x 4bulan 

    = Rp. 350.000,-/4bulan 
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Lampiran 5. (lanjutan) 

2. Bangunan Kandang 

Harga awal   = Rp. 50.000.000,- 

Waktu ekonomis (Wp) = 420 bulan 

Nilai Akhir Sisa  = Rp. 23.500.000,- 

Penyusutan   =   

    =   

    = Rp. 372.448 x 4bulan 

    = Rp. 1.489.792,-/4 bulan 

 

 

3. Penyusutan Kantor dan Ruang Obat-obatan 

Harga Awal  = Rp. 5.000.000,- 

Waktu ekonomis (Wp) = 98 bulan 

Harga Akhir  = Rp. 1.400.000,- 

Penyusutan   =   

    =   

    = Rp. 36.734 x 4bulan 

    = Rp. 146.936,-/4bulan 
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Lampiran 5. (lanjutan) 

 

4. Penyusutan Gudang 

Harga Awal  = Rp. 50.560.000,- 

Waktu ekonomis (Wp) = 86 bulan 

Harga Akhir  = Rp. 23.960.000,- 

Penyusutan   =   

    =   

    = Rp. 309.302 x 4bulan 

    = Rp. 1.237.208,-/4bulan 

 

 

5. Penyusutan Pompa air 

Harga Awal  = Rp. 1.350.000,- 

Waktu ekonomis (Wp) = 60 bulan 

Harga Akhir  = Rp. 270.000,- 

Penyusutan   =   

    =   

    = Rp. 18.000 x 4bulan 

    = Rp. 72.000,-/4bulan 
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Lampiran 5. (lanjutan) 

 

6. Penyusutan Tandon air 

Harga Awal  = Rp. 3.500.000,- 

Waktu ekonomis (Wp) = 24 bulan 

Harga Akhir  = Rp. 250.000,- 

Penyusutan   =   

    =   

    = Rp. 135.416 x 4bulan 

    = Rp. 541.664,-/4bulan 

 

7. Penyusutan Diesel semprot 

Harga Awal  = Rp. 2.400.000,- 

Waktu ekonomis (Wp) = 60 bulan 

Harga Akhir  = Rp. 250.000,- 

Penyusutan   =   

    =   

    = Rp. 28.000 x 4 bulan 

    = Rp. 112.000,-/4bulan 
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Lampiran 6. Perhitungan Bunga Modal 

Modal pinjaman 30% dari total modal = 30% x Rp. 1.017.416.000,- 

      = Rp. 305.224.800,- 

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

 Maka = 12,5% x 305.224.800,- = Rp.38.153.100,-/tahun 

      =Rp.2.384.568,-/periode 4 bulan 

 

 

Lampiran 7. Perhitungan Break event Point (BEP) 

 Perhitungan produksi sebelum pajak = Rp. 188.130.168,- 

 Hasil produksi/jumlah panen pullet = 4913 ekor 

 Harga panen ayam pullet  = Rp. 40.000,- 

 

• Perhitunghan BEP Hasil  =   

=  

= 4.703 ekor 

 

• Perhitungan BEP Harga  =  

 

=  

 

= Rp. 38.292,- 
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Lampiran 8. Perhitungan Revenue Cost Ratio (RC Ratio) 

Penerimaan Total    = Rp. 199.182.000,-/4bulan 

Biaya produksi sebelum pajak   = Rp. 188.130.168,- 

  RC ratio  =  

 

     =  

      = 1,05 selama 4 bulan 

 

Lampiran 9. Perhitungan Payback Period (PBP) 

Keuntungan atau laba bersih    Rp. ,- / periode (4bulan) 

Penyusutan     Rp. ,- / periode (4bulan) 

Total modal     Rp. 1.017.416.000,- 

Total kandang       = 10 kandang 

1 periode      = 4 bulan          

  

Payback Period     =  

 

=   

=   

= 7,2 Periode = 28 bulan  

PT. Lawang Farm modal usaha akan kembali pada saat 7,2 periode masa panen  pullet atau 

selama 28 bulan 
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Lampiran 11. Daftar Quisioner 

QUISIONER 

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. KEADAAN USAHA PETERNAKAN 
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    1. Strain yang digunakan   : 

    2. Alasan pemilihan strain   : 

    3. Jumlah ayam pullet    : 

    4. Harga DOC    : 

    5. Lama pemeliharaan   : 

V. PROSES PRODUKSI 

1. Bahan yang digunakan   : 

2. Asal bahan    : 

3. Campuran bahan pakan   : 

4. Mesin dan peralatan produksi  : 

5. Proses Produksi    : 

6. Hasil Produksi    : 

 

VI.  Modal usaha 

  a. Modal sendiri   : 

  b. Pinjaman    : 
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Modal usaha 

No Jenis Jumlah (Rp) Ket 

    

 

 

 

VII. Biaya Produksi 

 a. Biaya Variabel (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 pullet : 

2. Harga pullet/ekor : 

3. Harga beli pullet/ekor : 

4. Harga produksi pullet : 

 

Lampiran 12. Dokumentasi Kandang di PT. Lawang Farm 
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a. Kandang yang sedang di istirahatkan untuk diayam DOC yang baru  

              

b. pemasangan terpal untuk DOC  c. Alat pemanas Gasolex 
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d. bentuk kandang panggung    e. Gudang pakan 
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f. Kondisi pullet dilokal 1                    g. Wadah air minum Bell Drinker 

             

h. wadah pakan ayam pullet      i. wadah minum DOC 
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j. wadah pakan / nampan untuk DOC        k. Tempat pakan  cadangan untuk pullet 
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l. nipple tempat minum cadangan untuk pullet     m. tandon air  

               

     n. ganset                        o. alat semprot sanitasi kandang 
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p. timbangan bobot badan pullet         q. sanitasi kendaraan dan pegawai 

 

          

r. alat suntik vaksin       s. kendaraan transportasi saat panen pullet 

 


