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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

PT. Sinar Sarana Sentosa ini membagi 

peternakplasmanya menjadi 3 jenis skala yaitu skala 

kecil,menengah dan besar. Peternak yang tergolongpeternak 

skala kecil adalah peternak yangmemelihara broiler dengan 

kapasitas 2000-5000ekor, skala menengah 6000-10.000 ekor 

dan yangtergolong skala besar pemeliharaan >10.000 ekor 

(Astuti, 2013). Petani plasma masing-masing pola 

dikelompokkan berdasarkan jumlah pemeliharaan ayam 

menjadi 3 kelompok, peternak skala kecil (<5.000 ekor), skala 

sedang (5.000-10.000 ekor) dan skala besar (>10.000 ekor). 

Secara keseluruhan jumlah sampel masing-masing pola 

sebanyak 9 peternak dengan total keseluruhan 36 peternak 

(Cepriadi, 2007). 

Biaya yang dikeluarkan pada penyelenggaraan usaha 

ternak ayam broiler di Kecamatan Tapin Utara terdiri dari 

biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yaitu biaya bunga 

modal, sewa tanah, penyusutan kandang, penyusutan peralatan 

kandang dan tenaga kerja. Biaya variabel yaitu biaya bibit, 

pakan dan obat-obatan, dan pengeluaran lain-lain. Semua 

biaya diperhitungkan untuk pemakaian 1 periode atau 2 bulan 

(Jaelani dkk, 2013).Biaya tetap yang dikeluarkan peternak 

kemitraan A Rp 1.407.197/4.818 ekor sedangkan peternak 

kemitraan B lebih kecil 3,03% dari kemitraan A yaitu sebesar 

Rp 1.364.583. Ini dikarenakan peternak kemitran A 

memelihara ternak ayam pedaging sebesar 4.818 ekor dan B 

4.611 ekor. skala usaha tersebut lebih banyak menghabiskan 

biaya pembuatan kandang berserta peralatannya. Namun pada 
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perhitungan biaya penyusutan kandang sangat tergantung pada 

jenis kandang, dan daya tahan kandang yang dimiliki oleh 

peternak (Suwianggadana dkk, 2013). 

Jaelani, dkk (2013) menyatakan bahwa penerimaan 

pada usaha peternak ayam broiler di Kabupaten Tapin 

diperoleh dari hasil penjualan ayam hidup, pupuk kandang dan 

karung bekas tempat pakan. Rata-rata penerimaan selama satu 

periode pada usaha peternakan ayam broiler di Kecamatan 

Tapin Utara adalah sebesar Rp. 56.833.250 dan rata-rata 

pendapatan yang didapat yaitu Rp. 9.389.294. Siregar, A.R., 

Sirajuddin dan S.N., Ranggadatu, M. (2014) menyatakan 

bahwa rata-rata penerimaan peternak kemitraan di Kabupaten 

Maros dengan skala usaha < 3500 ekor yaitu Rp. 79.313.581 

dengan skala usaha 3500-6500 ekor yaitu Rp. 102.451.016 dan 

skala >6500 ekor yaitu Rp. 199.236.110. Rata-rata pendapatan 

yang diperoleh dari skala usaha <3500 yaitu Rp. 5.716.504 

dengan skala usaha 3500-6500 yaitu Rp. 5.097.941 dan skala 

usaha >6500 yaitu Rp. 15.214.862. 

Jaelani dkk (2013) menyatakan bahwa usaha ternak 

ayam broiler di Kecamatan TapinUtara telah memenuhi 

standar kelayakan usaha, dimana analisa R/C usaha peternak 

yang dijadikan responden seluruhnya > 1 (rata-rata 1,20). 

Sawianggadana (2013) menyatakan bahwa peternak plasma 

kemitraan A menghasilkan rata-rata nilai R/C ratio sebesar 

1,07 yang artinya setiap satu rupiah biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh peternak akan mendapat penerimaan sebesar 

Rp 1,07. Sedangkan peternak plasma kemitraan B 

menghasilkan rata-rata nilai R/C ratio sebesar 1,08. Kemitraan 

A menghasilkan BEP unit 1.379 ekor dan B 1.380 ekor. Nilai-

nilai ini memiliki arti setiap pemeliharaan 1.379 ekor atau 

1.380 ekor itu peternak tidak mengalami kerugian dan tidak 
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mendapatkan keuntungan (Sawianggadana, 2013). BEP 

produk peternak skala menengah sebesar 96847 kg/tahun 

sedangkan peternak skala kecil sebesar 51690 kg/tahun. BEP 

ekor peternak skala menengah sebesar 55341 ekor/tahun 

sedangkan pada peternak skala kecil sebesar 25463 ekor/tahun 

(Astuti, 2013). 

 

2.2. Landasan Teori 

Kinerja finansial suatu perusahaan dapat diartikan 

sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi 

perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja 

finansial diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber 

daya ekonomi yang dikendalikan di masa depan dan untuk 

memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada 

(Barlian. 2003). Menurut Sucipto (2003) menyatakan definisi 

dari kinerja finansial adalah penentuan ukuran – ukuran 

tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu usaha dalam 

menghasilkan laba.  

Tujuan pengukuran kinerja proses untuk menentukan 

seberapa baik aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan strategis dan menyajikan informasi tepat waktu untuk 

melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan. 

Wild dan Halsey (2005)  menyatakan bahwa penilaian kinerja 

finansial dapat mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan 

yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan atau 

mengukur efisiensi setiap bagian, proses atau produksi serta 

menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh 

perusahaan, untuk menilai dan mengukur hasil kerja pada tiap 

– tiap bagian individu yang telah diberikan wewenang dan 

tanggung jawab, serta untuk menentukan perlu tidaknya 

digunakan kebijaksanaan atau prosedur yang baru untuk 
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mencapai hasil yang lebih baik. Kinerja finansial digunakan 

untuk menentukan bahwa perusahaan mendapatkan 

keuntungan atau kerugian yaitu dengan cara menghitung biaya 

produksi dan profitabilitas (keuntungan). Kegiatan manusia 

dalam suatu masyarakat bisa dibagi menjadi tiga macam 

kegiatan (ekonomi) pokok yaitu kegiatan produksi, kegiatan 

konsumsi dan kegiatan distribusi/pertukaran. Ilmu ekonomi 

memusatkan perhatiaanya pada ketiga proses kegiatan 

ekonomi pokok ini beserta pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan kegiatan-kegiatan tersebut (produsen, konsumen, 

pedagang, pemerintah dan sebagainya) (Boediono, 2010).  

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang harus 

dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan output atau 

dengan pengertian lain biaya produksi adalah besarnya nilai 

pengeluaran. Biaya produksi adalah sejumlah biaya / uang 

yang dikeluarkan untuk dapat melakukan kegiatan produksi 

barang. Biaya berperan penting dalam pengambilan keputusan 

untuk usaha peternakan. Besarnya biaya yang dikeluarkan 

untuk memproduksi sesuatu sangat menentukan besarnya 

harga pokok dari produksi yang dihasilkan (Mahyuddin, 

2013). Mastuti dan Djatmiko (2013) yang menyatakan bahwa 

keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dengan 

seluruh biaya yang dikeluarkan pada proses produksi. Riyanto 

(2001) menambahkan usaha dikatakan menguntungkan apabila 

total penerimaan lebih besar dibandingkan dengan total biaya, 

dikatakan rugi apabila total biaya lebih besar dibandingkan 

dengan total penerimaan.  

Kinerja finansial juga digunakan untuk mengukur 

efisiensi dalam suatu usaha dengan cara menghitung nilai R/C 

ratio, rentabilitas dan break even point (BEP). R/C ratio 

adalah singkatan dari Return Cost Ratio atau perbandingan 
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antara penerimaan dan biaya. Return dihitung sebagai 

penerimaan, sedangkan cost dihitung sebagai total biaya 

prduksi. Suatu usaha dinyatakan layak atau masih dalam 

tingkat efisien bila nilai R/C ratio sama dengan nol dan 

semakin besar nilai R/C ratio maka semakin besar tingkat 

efisiensinya. Apabila nilainya <1 maka proyek itu tidak 

ekonomis dan kalau >1 berarti proyek itu feasible. Kalau R/C 

ratio = 1 maka dikatakan proyek itu marginal (tidak rugi dan 

tidak untung). (Ibrahim, 2009). Rentabilitas pada umumnya 

digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam 

suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan 

modal yang digunakan dalam operasi.  Keuntungan yang besar 

tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa 

perusahaan tersebut redebel. Rentabilitas ekonomi digunakan 

sebagai perbandingan antara keuntungan yang didapat dalam 

usaha dengan total modal yang dikeluarkan (Riyanto, 2001).  

 

2.2.1. Usaha Peternakan Broiler 

Surat keputusan Menteri pertanian No. 

362/Kptsn/TN.120/5/1990, berisi tentang prosedur untuk 

memperoleh izin usaha peternakan dimana untuk peternakan 

rakyat hanya perlu mendaftar ke dinas peternakan setempat, 

sedangakan untuk  mendirikan perusahaan peternakan perlu 

dari izin usaha. SK Menteri Pertanian tersebut menyatakan 

bahwa usaha peternakan dengan jumlah kurang dari 10.000 

ekor petelur dewasa disebut sebagai peternakan rakyat. 

Sementara untuk ayam pedaging, jumlah maksimum 15.000  

ekor per siklus  disebut peternakan rakyat (Menteri Pertanian, 

1990).Keputusan Menteri pertanian Republik Indonesia No. 

948/Kpts/OT.210/10/97, usaha peternakan adalah suatu usaha 

yang pembibitan atau budidaya peternakan dalam bentuk 



11 
 

perusahaan peternakan atau peternakan rakyat yang 

diselenggarakan secara teratur dan terus menerus pada suatu 

tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil 

atau sebagai usaha sampingan untuk menghasilkan ternak 

bibit/potong, telur, susu, serta menggemukan suatu jenis 

ternak ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan 

memasarkan (Menteri Pertanian, 1997) 

Yupi (2011) menyatakan bahwa peternakan merupakan 

subsektor dari pertanian yang berperan penting dalam 

pemenuhan kebutuhan protein hewani. Kebutuhan masyarakat 

akan hasil ternak seperti daging, susu dan telur semakin 

meningkat. Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah 

penduduk, tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat akan gizi 

dan peranan zat – zat makanan khususnya protein bagi 

kehidupan, serta mengkatkan kemampuan masyarakat untuk 

memanfaatkan hasil ternak, sehingga perkembangan sektor 

peternakan memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk 

peningkatan perbaikan gizi dan dampak positif bagi pelaku 

ternak yaitu meningkatnya kesejahteraan. 

 

2.2.2.  Kemitraan Usaha Tani  

Kemitraan merupakan suatu strategis bisnis yang 

dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dengan prinsip saling 

membutuhkan dan saling membesarkan, sehingga dengan 

adanya hubungan antara inti dan plasma, maka pada dasarnya 

kemitraan adalah win-win solution partnership yang 

ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar 

berdasarkan peran masing-masing pihak yang bermitra 

(Hartono, 2001). Horne and Wachowicz (2005) menjelaskan 

bahwa pola kemitraan telah terbukti merupakan jalan keluar 

dari praha krisis ekonomi yang tak kunjung reda sejak tahun 
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1997. Tahun 1997 struktur pelaku agribisnis perunggasan 30% 

kemitraan dan 70% usaha mandiri, maka tahun1999 

strukturnya berubah menjadi 80% kemitraan dan 20% usaha 

mandiri. Sistem kemitraan yaitu, perusahaan memberikan 

modal berupa bibit ayam, pakan, obat – obatan dan vaksin, 

sedangkan peternak menyediakan kandang dan alat, tenaga 

kerja, listrik dan bahan lain seperti sekam dan kapur, ketika 

ayam siap panen maka penjualan dan pemasaran akan 

dilakukan perusahaan dengan harga pasar yang telah 

ditentukan. Sinta (2011) menjelaskan bahwa kemitraan sangat 

diperlukan dalam program usaha tani. Sistem kerjasama 

kemitraan diperlukan terutama karena adanya interaksi antara 

industri baik skala kecil maupun skala besar dengan pihak 

petani. Industri yang mempunyai modal besar sangat 

dibutuhkan perannya bagi para petani sebagai penguat 

finansial dalam hal ini modal, wadah untuk menampung hasil 

panen serta penggagas inovasi – inovasi terbaru, sementara 

etani umumnya kekurangan modal dan belum tersentuh 

teknologi yang baru serta kebingungan antar penjualan hasil 

panennya. 

Shinta (2011) mengilustrasikan pola kemitraan inti 

plasma sepetrti pada gambar 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pola Kemtraan Inti Plasma 
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Shinta (2011) menyebutkan bahwa lingkup kemitraan 

usaha mulai dari hulu sampai hilir dapat tercermin pada 

gambar 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sistem agribisnis 

 

2.2.3. Skala usaha 

Skala usaha adalah besaran usaha yang secara linier 

menentukan tingkat hasil yang mungkin diperoleh pedagang 

ternak dari produksi fisis yang bakal dicapai dari usahanya 

tersebut. Skala usaha menjadi penting untuk diperhitungkan 

dalam kegiatan usaha perdagangan ternak unggas dalam kaitan 

untuk mencapai economic of scale atau skala usaha yang 

ekonomis dan menguntungkan pada usaha yang dimaksud 

(Sodiq dan Abidin, 2009). Skala usaha sangat mempengaruhi 

besar kecilnya modal dimana dapat dilihat bahwa semakin 

besar skala usaha maka modal yang dibutuhkan juga semakin 

besar, demikian juga dengan jenis komoditas usaha tani. 

Kebutuhan dana untuk modal kerja dibutuhkan pada awal 

mula mendirikan usaha (Soekartawi, 2003).  

Sukardi (2003) menjelaskan bahwa tabel distribusi 

frekuensi disusun apabila jumlah data yang akan disajikan 

cukup banyak sehingga jika disajikan dalam tabel biasa 

Sarana dan 

Prasarana 

Produksi Pengolahan Pemasaran 

Pendukung (Perbankan, 

transportasi, peraturan dan lain - 

lain 
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menjadi tidak efisien dan kurang komunikatif. Tabel distribusi 

frekuensi disusun melalui tahapan sebagai berikut :  

1) Mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar 

2) Menghitung rentang skor = skor tertinggi – skor terendah 

3) Menetapkan jumlah kelas dengan menggunakan aturan 

Strugess 

Jumlah kelas  = 1+3,3 log n 

N  = banyaknya data 

4) Menetapkan panjang kelas interval  

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

5) Menentukan batas bawah kelas interval pertama (diambil 

data terkecil) 

6) Menetapkan panjang batas setiap kelas. 

 

2.2.4. Standart Performan 

2.2.4.1. FCR 

Feed conversion ratio (FCR) atau rasio konversi pakan 

merupakan satuan untuk menghitung efisiensi pakan pada 

budidaya pembesaran dan penggemukan. Perhitungan FCR 

pada broiler akan sangat membantu peternak dalam 

mengefisienkan pakan yang akan digunakan. Hasil 

perhitungan FCR dengan angka yang kecil menunjukkan 

pakan yang diberikan efisien atau menunjukkan bahwa broiler 

yang dipelihara memiliki kemampuan yang baik dalam 

mengkonversi pakan menjadi daging (produksi). Semakin 

kecil angka FCR maka semakin efisien pakan yang 

dikonsumsi. FCR juga dapat dipergunakan untuk memprediksi 

besarnya keuntungan atau kerugian karena biaya pakan 

mempunyai proporsi terbesar dalam struktur pembiayaan 

budidaya yakni bisa mencapai 80% (Veterna, 2012). 
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Infomedion (2010) menambahkan bahwa idealnya 1 kg pakan 

digunakan untuk menghasilkan 1 kg bobot hidup bahkan FCR 

≤ 1. Sedangkan FCR = 1 dicapai sebelum ayam umur 2 

minggu, menginjak umur 2 minggu FCR yang dihasilkan 

±1,047-1,071 dan akan meningkat sesuai umur ayam. FCR 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

FCR =
total pakan yang diberikan − total pakan sisa

total berat ayam yang dijual
 

 

2.2.4.2. Mortalitas 

Mortalitas merupakan parameter untuk mengetahui 

berapa besar jumlah kematian yang terjadi dalam suatu 

peternakan.Mortalitas atau angka kematian merupakan jumlah 

ayam yang mati selama pemeliharaan. Mortalitas merupakan 

faktor penting dan harus diperhatikan dalam suatu usaha 

pengembangan peternakan ayam (Sholikin, 2011). Mortalitas 

atau kematian adalah salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan usaha pengembangan peternakan 

ayam. Tingkat kematian yang tinggi pada ayam broiler sering 

terjadi pada periode awal atau starter dan semakin rendah 

pada periode akhir atau finisher. Angka mortalitas diperoleh 

dari perbandingan jumlah ayam yang mati dengan jumlah 

ayam yang dipelihara (Lacy and Vest, 2000).Rasyaf (2007) 

menyatakan bahwa tingkat mortalitas ayam broiler yang 

diperbolehkan hanya sebesar 5% sedangkan tingkat mortalitas 

standar perusahaan yaitu ±4%. Arief (2008) menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang akan mempengaruhi tingkat 

keuntungan usaha ternak ayam pedaging adalah kontinuitas 

ketersediaan input yaitu DOC dan pakan serta kestabilan 

harga-harga input tersebut. Faktor-faktor produksi dalam 

usaha ternak ayam pedaging antara lain bibit (DOC), pakan, 
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tenaga kerja, obat-obatan, vaksin dan pemanas. Selain faktor-

faktor produksi tersebut, keuntungan juga dipengaruhi oleh 

harga jual ayam per kg, mortalitas, rata-rata berat ayam saat 

panen. 

 

2.2.4.3. Indeks Performans (IP) 

Indeks performans (IP) dihitung berdasarkan rataan 

bobot badan (ABW) dikali persentase ayam hidup (100 

dikurangi mortalitas) dibagi dengan umur ayam dikali 

konversi pakan (FCR), dikali 100. Daud (2005) menyatakan 

bahwa IP merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan dalam usaha ternak. Tingkat keberhasilan 

usaha peternakan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya nilai 

konversi ransum akan tetapi juga dilihat dari bobot badan 

akhir, presentase ayam hidup, lama pemeliharaan dan 

konsumsi ransum. Medion (2010) menyatakan bahwa IP 

digunakan sebagai parameter untuk membandingkan performa 

broiler dengan standar breeding. Standar IP yang baik yaitu 

diatas 300, dengan didukung oleh empat parameter yaitu rata-

rata bobot badan, FCR, rata-rata umur panen dan deplesi 

populasi. Dapat dihitung dengan rumus : 

IP =
 100 − persentase kematian  x rataan berat ayam yang dipanen x 100

FCR x rataan umur panen
 

Kriteria nilai indeks performa ayam broiler disajikan 

pada Tabel 1. 

Indeks Performa (IP) Nilai 

< 300 

301-325 

326-350 

351-400 

>400 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

Istimewa 

Sumber : Santoso dan Sudaryani (2009) 
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2.2.5. Modal Usaha 

Modal adalah uang yang tidak dibelanjakan dan 

disimpan untuk kemudian diinvestasikan, secara ekonomi 

modal dalam pertanian dapat berasal dari milik sendiri atau 

pinjaman dari luar. Modal secara umum dapat diartikan 

sebagai barang-barang yang bernilai ekonomi yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan atau untuk 

meningkatkan produksi. Modal digunakan untuk 

menghasilkan tambahan kekayaan atau untuk meningkatakan 

produksi. Modal digunakan untuk menghasilkan barang- 

barang konsumsi, jasa atau modal baru yang dapat digunakan 

dalam proses produksi. Setiap usaha selalu membutuhkan dana 

untuk membiayai operasi usaha. Dana yang digunakan bisa 

dipenuhi dari pemilik berupa modal sendiri maupun dari pihak 

lain atau hutang (Sutrisno, 2000).Riyanto (2001) berpendapat 

bahwa modal dalam arti luas adalah modal dalam bentuk uang 

atau barang. Modal dapat dibagi menjadi modal abstrak yang 

bersifat relatif permanen dalam waktu tertentu dan modal 

konkrit yang mempunyai sifat tidak permanen. Investasi atau 

penanaman modal merupakan investasi dari awal yang 

dimiliki peternak untuk memulai usahanya. 

 Modal dibedakan menjadi 2 yaitu modal tidak tetap atau 

modal kerja dan modal tetap. Modal tetap dapat didefinisikan 

sebagai 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. Besar kecilnya modal juga dipengaruhi 

oleh skala usaha, macam komoditas, dan tersedianya kredit 

(Soekartawi, 2003). Sejumlah dana yang dibutuhkan diketahui 

diperoleh dari beberapa sumber. Beberapa sumber dana yang 

penting antara lain : Modal pemilik yang disetor, saham yang 
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diperoleh dari penerbitan saham di pasar modal, obligasi yang 

diterbitkan oleh pasar modal, kredit yang diterma dari bank, 

dan sewa guna (leasing) dari lembaga non bank (Herlianto dan 

Pujiastuti, 2009). Modal kerja merupakan komponen yang 

sangat penting dalam oprasi suatu perusahaan. Modal kerja 

merupakan investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek 

atau lancar, termasuk didalamnya kas, sekuritas (surat-surat 

berharga), piutang dagang dan persediaan. Modal kerja adalah 

aktiva lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja seperti 

pakan, obat, gaji karyawan, listrik, telfon, air dan lain-lain 

(Munawir, 2002). 

Modal tetap adalah modal yang tidak habis dalam satu 

periode produksi, sehingga dalam struktur biaya modal ini 

dihitung dalam bentuk penyusutan-penyusutan aktiva tetap 

berdasarkan umur ekonomisnya. Usry dan Adolph (2003) 

menyatakan bahwa modal tetap dapat dipakai berkali-kali 

dalam produksi, sedangkan modal tidak tetap terpakai habis 

dalam satu kali proses produksi. 

 

2.2.6. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran untuk proses 

produksi sebagai hasil penjumlahan dari biaya tetap dan biaya 

tidak tetap (Salam, 2009).  Secara sistematis dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

TC = TFC + TVC 

Dimana: 

TC = Total Cost (Biaya Total) 

TFC = Total Fixed Cost (Total Biaya tetap) 

TVC = Total Variabel Cost (Total BiayaTidak Tetap) 
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 Biaya produksi dapat dibagi menjadi biaya tetap dan 

biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya 

tidak tergantung pada besar kecilnya biaya produksi, 

sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berhubungan 

langsung dengan produksi (Soekardono, 2009). Biaya dapat 

tergolongkan menjadi biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak 

tetap (variable cost). Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya 

tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume produksi. 

Biaya tetap dalam usaha peternakan antara lain bunga modal, 

penyusutan dan asuransi. Biaya variabel adalah biaya yang 

selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi yang 

dilaksanakan. Biaya variabel dalam bidang peternakan 

meliputi biaya pakan, kesehatan, pembelian ternak, upah 

tenaga kerja dan bahan bakar (Farida,2012).  

Kelompok biaya tetap adalah bunga bank yaitu 

besarnya bunga bank dan pengembalian pokok pinjaman pada 

setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan usaha atau 

proyek yang direncanakan dan jumlah kredit, tingkat bunga 

serta lamanya waktu pengembalian dan biaya asuransi 

(Ibrahim, 2009).Biaya tidak tetap merupakan biaya yang 

besarnya selalu berubah bergantung jumlah produksi yang 

akan dihasilkan atau dengan kata lain biaya yang digunakan 

untuk sesuatu barang, barang tersebut habis terpakai dalam 

satu kali produksi. Pada pemeliharaan ayam petelur, biaya 

tidak tetap adalah berupa biaya pembelian pakan, obat obatan, 

vaksin, tenaga kerja, dan lain lainnya. (Warsito,2009).Total 

Fixed Cost (TFC) adalah jumlah ongkos yang tetap dibayar 

perusahaan (produsen) berapapun tingkat outputnya. Jumlah 

TFC adalah tetap untuk setiap outputnya. Total Variable Cost 

(TVC) adalah jumlah ongkos yang berubah menurut tinggi 

rendahnya output yang diproduksikan (Boediono, 2010).  
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2.2.7. Penerimaan 

Penerimaan adalah merupakan pendapatan total sama 

dengan perkalian dari jumlah unit yang dijual dengan harga 

per unit dari produk yang dijual tersebut.Total penerimaan 

merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh dengan 

harga jual atau penerimaan dapat dimaksudkan sebagai 

pendapatan kotor usaha, sebab belum dikurangi dengan 

keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi 

berlangsung (Soekartawi,2005).Penerimaan pada dasarnya 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu penerimaan bersih dan 

penerimaan kotor. Penerimaan kotor adalah penerimaan yang 

berasal dari penjualan produksi yaitu dengan cara harga jual 

dikalikan hasil produksi usaha. Sementara penerimaan bersih 

adalah penerimaan yang berasal dari penjualan hasil produksi 

setelah dikurangi dengan biaya total usaha (Mubyarto, 2002). 

Boediono (2010) menambahkan bahwa revenue yang 

dimaksud adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan 

outputnya.  

Penerimaan usahatani adalah penerimaan dari usaha tani 

meliputi jumlah penambahan inventaris, nilai penjualan hasil, 

dan nilai yang dikonsumsi. Penerimaan usahatani merupakan 

total penerimaan dari kegiatan usaha tani yang diterima pada 

akhir proses produksi. Penerimaan usaha tani dapat pula 

diartikan sebagai keuntungan material yang diperoleh seorang 

petani atau bentuk imbalan jasa petani maupun keluarganya 

sebagai pengelola usaha tani maupun akibat pemakaian barang 

modal yang dimilikinya (Hernanto, 2000). Berikut rumus 

matematis dari penerimaan (Salam,2009) 
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R = p . Q 

Dimana: 

R = Revenue atau total penerimaan 

Q = Tingkat produksi (unit) 

p = Harga jual per unit (Rp./unit) 

 

2.2.8. Pendapatan 

Pendapatan perusahaan merupakan penerimaan yang 

diperoleh setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang 

dikeluarkan selama proses produksi. Soekartawi (2002), 

menyatakan pendapatan yaitu perbedaan antara nilai 

penerimaan dengan nilai pengeluaran. Nilai penerimaan adalah 

hasil yang dicapai suatu usaha bilamana produksinya dijual, 

sedangkan nilai pengeluaran merupakan biaya – biaya yang 

harus dikeluarkan saat proses produksi. Laba suatu produksi 

terdiri dari perbedaan nilai out put dan nilai input, nilai 

produknya dijual dan nilai inputnya merupakan biaya input-

input (Hartono, 2012).Nicholson and Snyder (2005) 

menguraikan pendapatan atau keuntungan dengan rumus : 

𝜋 = TR – TC 

Keterangan : 

 𝜋 = Keuntungan 

 TR = Total Revenue (total penerimaan) 

 TC = Total Cost (biaya total) 

Tuanakotta (2000) mengemukakan jenis-jenis laba 

dalam hubungannya dengan perhitungan laba yaitu terdiri atas: 

1.Laba kotor, yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan 

penjualan denganpokok penjualan. 

2.Laba dari operasi, yaitu selisih antara labakotor dengan total 

beban operasi. 
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3.Laba bersih, yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba-

rugi, dimana untuk mencari laba operasi ditambah 

pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain.

  

Produsen dianggap akan selalu memilih tingkat output 

dimana dia bisa memperoleh keuntungan total yang 

maksimum. Bila ia telah mencapai posisi ini dikatakan ia telah 

berada pada posisi equilibrium. Disebut posisi equilibrium 

karena pada posisi ini tidak ada kecenderungan baginya untuk 

mengubah output (dan harga output)nya. Sebab bila ia 

mengurangi (atau menambah) voulume output (penjualan)nya 

maka keuntungan totalnya justru menurun (Boediono, 2010).  

 

2.2.9. Revenue Cost Ratio (R/C) 

Revenue Cost Ratio (R/C ratio) yaitu perbandingan 

antara penerimaan (revenue) dengan biaya (cost). Suatu usaha 

atau proyek dikatakan menguntungkan jika perbandingan 

antara revenue dan cost bernilai lebih besar dari angka satu 

(Shinta, 2011). Syamsudin (2000) menyatakan bahwa 

perhitungan R/C ratio bertujuan untuk mengukur efisiensi 

input untuk menghasilkan output dengan menghitung 

perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya 

produksi.  

 Soekartawi (2006) menyatakan bahwa untuk 

menganalisis kelayakan usaha apakah usaha tani ini 

memberikan keuntungan atau tidak, dapat digunakan rumus 

sebagai berikut : 

A = R/C 

Keterangan : 

R = Penerimaan 

C = Biaya 
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R/C ratio adalah singkatan dari Return Cost Ratio atau 

perbandingan antara penerimaan dan biaya. Return dihitung 

sebagai penerimaan, sedangkan cost dihitung sebagai total 

biaya prduksi. Suatu usaha dinyatakan layak atau masih dalam 

tingkat efisien bila nilai R/C ratio sama dengan nol dan 

semakin besar nilai R/C ratio maka semakin besar tingkat 

efisiensinya. Apabila nilainya <1 maka proyek itu tidak 

ekonomis dan kalau >1 berarti proyek itu feasible. Kalau R/C 

ratio = 1 maka dikatakan proyek itu marginal (tidak rugi dan 

tidak untung (Ibrahim, 2009). 

 

2.2.10. Rentabilitas 

Rentabilitas atau profitabilitas adalah perbandingan 

antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut, dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu (Riyanto,2001). Rentabilitas dibagi menjadi 2 yaitu, 

rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri arau 

rentabilitas usaha. 

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba 

usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang digunakan 

untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam 

persentase serta dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya rentabilitas 

itu sendiri (Widyanto, 2011).Riyanto (2001) menyebutkan 

bahwa rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba 

usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang 

dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan 

dinyatakan dalam persentase, dan dirumuskan sebagai berikut 

: 
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎

(𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 + 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑖𝑛𝑔)
 𝑋 100% 

Munawir (2002) menyebutkan bahwa kriteria penilaian 

persentase rentabilitas ada lima, yaitu sebagai berikut : 

1. Rentabilitas 1 – 25% termasuk dalam kategori buruk 

2. Rentabilitas 26 – 50% termasuk dalam kategori rendah 

3. Rentabilitas 51 – 75% termasuk dalam kategori cukup 

4. Rentabilitas 76 – 100% termasuk dalam kategori baik 

5. Rentabilitas >100% termasuk dalam kategori baik 

sekali 

Rentabilitas usaha atau yang juga disebut rentabilitas 

modal sendiri adalah perbandingan antara jumlah laba yang 

tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan 

jumlah modal yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak. 

Riyanto (2001) menyatakan rentabilitas modal sendiri dapat 

dikatakan sebagai kemampuan perusahaan dengan modal 

sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan 

keuntungan. Rentabilitas secara matematis dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 𝑋 100% 

 

2.2.11. Break Even Point (BEP) 

Break Even Point (BEP) merupakan suatu keadaan 

dimana sebuah perusahaan tidak mengalami kerugian dan 

tidak pula memperoleh keuntungan. Nilai BEP menjadi nilai 

patokan jumlah minimum hasil produksi suatu usaha dikatakan 

ekonomis. Nilai titik impas berfungsi sebagai penentu jumlah 

produk minimum yang harus dihasilkan dan harga jual 

terendah produk (Ibrahim, 2009). Munawir (2002) 

menambahkan bahwa break even point dapat diartikan suatu 

keadaan dimana dalam operasi perusahaan tidak memperoleh 
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laba dan tidak menderita rugi (penghasilan = total biaya). 

Analisa break even point tidak hanya semata- mata untuk 

mengetahui keadaan perusahaan yang break even saja, akan 

tetapi analisa break even point mampu memberikan informasi 

mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta 

hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut 

tingkat penjualan yang bersangkutan. 

Prawirokusumo (1990) menyatakan bahwa cara 

menentukan BEP harga dan hasil adalah sebagai berikut : 

𝐵𝐸𝑃  𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐵𝐸𝑃  ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Break even point ini dapat berubah sesuai dengan harga 

produk atau jumlah hasilnya. Bila harga produk turun, maka 

hasil harus lebih tinggi dan sebaliknya agar terjadi BEP. 

Demikian juga untuk BEP harga, bila harga per satuan makin 

besar maka BEP dapat lebih kecil. 

 


