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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Lajunya pertambahan penduduk yang cukup tinggi 

menyebabkan kebutuhan akan pangan semakin meningkat, 

sehingga masalah pangan selalu lebih mendesak dan lebih 

utama disamping kebutuhan yang lain. Masalah pangan dalam 

hal pemenuhan gizi sampai saat ini masih menjadi suatu 

problem yang belum sepenuhnya dapat terpecahkan apalagi di 

daerah pedesaan, hal ini akan terlihat jelas karena kondisi 

ekonominya yang masih rendah. Mengatasi masalah tersebut 

maka usaha peternakan broiler merupakan salah satu alternatif 

pemecahan masalah mengatasi kekurangan gizi, terutama 

kekurangan protein hewani. Hal ini didukung karena broiler 

pertumbuhannya relatif cepat sehingga cepat pula dapat 

diambil hasilnya, dan pada akhirnya nanti kebutuhan protein 

hewani dapat dipenuhi (Jaelani, A., Suslinawati dan Maslan, 

2013). Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam dunia 

perunggasan terus berkembang dari waktu ke waktu. 

Khususnya broiler telah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Perkembangan IPTEK dibidang broiler terjadi 

karena tuntutan jaman yang menginginkan peternakan broiler 

yang semakin modern, efektif dan efisien. Lucky (2008) 

menyatakan bahwa kemitraan diharapkan dapat menjadi solusi 

untuk merangsang tumbuhnya peternak di Indonesia terutama 

bagi peternak rakyat yang kepemilikan modalnya relatif kecil.  

Populasi broiler pada tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 

mencapai 986.872.000, 1.177.991.000 dan 1.266.903.000 

ekor. Data tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan 

populasi secara pesat yakni sebesar 19,37% dari tahun 2010 ke 
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tahun 2011 dan 7,55% di tahun selanjutnya (Badan Pusat 

Statistik Indonesia, 2013). Setiap usaha peternakan baik 

sebagai usaha yang bersifat komersil (utama) maupun sebagai 

usaha sambilan serta peternakan yang bersifat mandiri maupun 

kemitraan, seluruhnya tentu akan berorientasi pada pencapaian 

keuntungan yang maksimal. Amrizal, Rahmadani, E., dan 

Elfawati (2011) menyatakan bahwa keberlanjutan usaha 

peternakan ditentukan oleh pengetahuan peternak tentang 

aspek-aspek kelayakan usaha. Suatu usaha dikatakan layak 

jika memenuhi syarat-syarat seperti layak pasar dan 

pemasaran, layak teknis dan layak finansial. Kelayakan 

finansial merupakan aspek utama yang harus diperhatikan. 

Usaha peternakan dikatakan layak secara finansial jika 

keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang 

dikeluarkan sehingga usaha tersebut dapat bertahan. Peternak 

perlu melakukan analisis finansial terhadap usaha yang 

dijalankannya untuk meningkatkan keuntungan, memperbesar 

usaha, dan mengembangkan modal awal lebih besar daripada 

bunga bank. 

PT. Sinar Sarana Sentosa Malang merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang pemeliharaan broiler 

dengan sistem kemitraan inti plasma dimana PT. Sinar Sarana 

Sentosa sebagai inti dan peternak ayam pedaging rakyat 

sebagai plasma sebanyak 20 peternak di kecamatan Ngajum 

dengan populasi ternak total ± 100.000 ekor ayam pedaging. 

Berpijak dari keadaan di atas maka diperlukan suatu analisis 

finansial (keuntungan, Revenue Cost Ratio (R/C ratio), 

Rentabilitas, dan tingkat Break Even Point (BEP) di PT. Sinar 

Sarana Sentosa untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

keberhasilan dari usaha peternakan ayam pedagingtersebut. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan suatu 

permasalahan, antara lain :  

1. Berapa besar keuntungan yang diperoleh dari usaha 

peternakan PT. Sinar Sarana Sentosa berdasarkan 

skala usaha? 

2. Berapa nilai revenue cost ratio (R/C ratio), 

rentabilitas, dan break even point (BEP) PT. Sinar 

Sarana Sentosa berdasarkan skala usaha? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui biaya produksi, penerimaan dan 

keuntungan dari usaha peternakan PT. Sinar Sarana 

Sentosa berdasarkan skala usaha. 

2. Mengetahui  kelayakan peternakan plasma dari PT. 

Sinar Sarana Sentosa yang dilihat berdasarkan nilai 

yang dihasilkan oleh revenue cost ratio (R/C ratio), 

rentabilitas dan break even point (BEP)  berdasarkan 

skala usaha. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak, antara lain: 

1. Manfaat bagi PT. Sinar sarana Sentosa 

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi 

perusahaan yang berhubungan tentang faktor yang 

mempengaruhipendapatan peternakan ayam pedaging. 
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2. Manfaat bagi pihak  lain  

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan 

tambahan bahan khusus dan bahan referensi ataupun 

sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang 

akan diteliti, menambah wawasan pengetahuan serta 

memberi bukti empiris dari penelitian – penelitian 

yang sebelumnya bersangkutan dengan faktor – faktor 

yang mempengaruhi pendapatan usaha peternakan 

ayam pedaging.  

 

3. Manfaat bagi penulis  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan 

kepada penulis yang berhubungan dengan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini dibandingkan teori 

dengan praktek yang berada di instansi yang 

mempengaruhi pendapatan usaha peternakan ayam 

pedaging. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usaha Peternakan Broiler 

Skala Usaha 

Modal Kerja Modal Tetap 

(meliputi tanah, 

gudang pakan, 

kandang) 

Biaya Produksi : 

1. Biaya tetap (penyusutan 

kandang, penyusutan 

peralatan, gaji tenaga kerja) 

2. Biaya variabel (pakan,DOC,  

transportasi, listrik, air,  

kesehatan ternak) 

 

Penerimaan 

1. Penjualan 

daging (kg) 

2. Penjualan 

(karung) 
3. Penjualan 

Ekskreta 

Analisis Kelayakan Usaha : 

1. Keuntungan 

2. R/C Ratio 

3. Rentabilitas 

4. Break Even Point (BEP) 

Layak Tidak layak 

Modal Usaha 
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Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep penelitian dalam gambar 1 

menjelaskan berdirinya suatu usaha peternakan broiler 

memerlukan modal usaha yang terbagi dalam dua jenis modal 

usaha, yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal tetap adalah 

biaya yang tidak akan habis dalam sekali proses produksi, 

sementara modal kerja merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk proses produksi dan akan habis dalam satu kali proses 

produksi. Modal tetap meliputi tanah, bangunan, mesin dan 

kendaraan. Modal kerja atau modal tidak tetap jumlahnya 

berubah ubah disesuaikan dengan dengan kapasitas produksi 

dan berpengaruh terhadap keuntungan yang akan diperolehnya 

nanti karena di dalamnya terdapat biaya produksi. Biaya 

produksi terdiri dari dua bagian,  biaya tetap dan biaya tidak 

tetap. Biaya tetap adalah adalah biaya yang besar kecilnya 

tidak tergantung pada besar kecilnya biaya produksi, meliputi 

penyusutan kandang, penyusutan peralatan, pembelian DOC, 

sewa tanah, gaji tenaga kerja. Biaya tidak tetap (variabel) 

adalah biaya yang berhubungan langsung dengan produksi, 

meliputi pakan, transportasi, listrik, air,  kesehatan ternak. 

Modal tetap dan modal kerja tersebut dihitung selama 6 

periode pemeliharaan broiler, selanjutnya dihitung besar 

penerimaan yang berasal dari penjualan daging (unit kg) dan 

penjualan sekam (unit karung). Berdasarkan pada perhitungan 

tersebut maka dapat dinilai kelayakan usaha tersebut dengan 

menghitung besar keuntungkan, Revenue Cost (R/C 

ratio),rentabilitas, dan Break Even Point (BEP),. Penghitungan 

awal hingga akhir pada kerangka konsep penelitian tersebut 

dilakukan pada skala usaha yang dibagi berdasarkan jumlah 

kepemilikan masing – masing peternak. 


