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Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dipandang sebagai salah satu 
penyelamat perekonornian Indonesia di kala krisis menerpa bangsa ini. Pada saat 
banyak usaha besar yang bertumbangan, sektor ini mampu menyediakan banyak 
lapangan pekerjaan dan sumber penghidupan bagi banyak orang. Salah satu 
bidang UKM yang banyak diterjuni adalah sektor petemakan. Jenis usaha ini 
dipilih, karena dianggap tingkat kesulitannya yang tidak terlalu tinggi serta modal 
yang diperlukan relatiftidak terlalu besar. 

Salah satu jenis usaha petemakan yang paling banyak dipilih adalah usaha 
peternakan ayam pedaging (broiler). Adanya peningkatan dalam konsumsi dagimg 
ayam di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan sernakin besarnya kapasitas 
pasar untuk jenis produk ini. Adanya peningkatan dalam tingkat kesejahteraan 
merupakan pendorong dari membesamya kebutuhan akan daging ayam. Alasan 
lain dari pilihan kepada jenis usaha ini adalah proses produksi yang tidak terlalu 
rumit, dana investasi yang tidak terlalu besar, perputaran dana yang cepat (6 s/d 8 
minggu), serta pemasaran yang relatiftidak terlalu sulit. 

Disamping berbagai faktor positif tersebut, usaha ini juga mengalami 
berbagai permasalahan dan keterbatasan. Permasalahan yang dihadapi oleh para 
petemak ini salah satunya adalah permasalahan yang tipikal dihadapi oleh para 
pengusaha kecil dan menengah, yaitu kelemahan manajemen (Saragih, 2000). 
Salah satu bentuk kelernahan rnanajemen tersebut adalah ketidakmampuan dalam 
memisahkan aktivitas usaha dan rumah tangga (Rasyaf,1995). Pengelolaan 
keuangan yang kurang baik tercermin dari tidak adanya pemisahan antara biaya 
produksi dan biaya untuk keperluan nunah tangga. Kelemahan dalam bidang 
manajemen keuangan yang lain adalah masalah klasifikasi dan pencatatan biaya 
dan pendapatan yang tidak tepat, lengkap, dan akurat. Hal ini kemudian akan 
berdampak kepada tidak tepatnya dalam mengambii keputusan manajemen yang 
sering bersifat strategis. 

Persoalan lain yang dihadapi para petemak ayam pedaging adalah 
berfluktuasinya harga bahan baku utama seperti Day Old Chicken (DOC) dan 
pakan. Pada sisi yang lain, harga jual ayam pedaging juga sulit diperkirakan 
(unpredictable) sehingga semakin menyulitkan para petemak dalam usahanya 
untuk mencari laba. Fluktuasi yang ekstrem seperti yang terjadi pada harga DOC 
dalam enam bulan terakhir ini, serta karakteristik yang sama pada harga jual 



ayam, telah menimbulkan kerugian yang tidak kecil bagi hampir sebagian besar 
petemak. 

Atas dasar berbagai persoalan tersebut di atas, rnaka penelitian ini 
diiakukan untuk membantu menganalisa dan memberi solusi terhadap persoalan 
dalam bidang rnanajemen khususnya manajemen keuangan. Untuk itu diambil 
satu perusahaan petemakan ayam berskala kecil dengan kapasitas 12.000 ekor per 
periode yaitu, Rahayu Poultry, sebagai tempat untuk melakukan penelitian. 
Dengan melakukan penelitian yang bersifat studi kasus di perusahaan tersebut 
diiarapkan akan diperoleh gambaran yang nyata mengenai kondisi perusahaan. 

Penelitian dilakukan terhadap aspek manajemen keuangan dari usaha 
petemakan ini, diiana permasalahan dibatasi hanya pada perhitungan dan 
penggolongan biaya yang tepat, cara menentukan harga jual minimum yang 
masih mampu memberikan laba, serta penentuan berbagai alternatif pilihan dalam 
mengambil keputusan yang terbaik. Untuk itu dilakukan perurnusan terhadap 
masalah-rnasalah yang akan diteliti, yang terdiri dari : bagaimana menentukan 
batas-batas pergerakan harga-harga faktor produksi dan harga jual yang masih 
memberi laba, langkah-langkah untuk mengendalikan dampak pergerakan harga, 
faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap laba, serta pengaruh komposisi 
modal dan kapasitas terhadap laba. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
mengetahui pengaruh pergerakan harga faktor-faktor produksi dan harga jual 
ayam pedaging terhadap laba, membuat model yang mampu memberikan dasar 
pengambiian keputusan yang lebih baik kepada para petemak, mengidentifikasi 
faktor-faktor yang paling berpengaruh pada laba usaha, dan mengevaluasi 
pengaruh berbagai komposisi modal terhadap laba. Adapun ruang lingkup 
penelitian ini adalah aspek akuntansi rnanajemen khususnya langkah-langkah 
analisa pergerakan harga-harga faktor produksi dan harga jual ayam pedaging, 
d i i a  obyek penelitiannya pada salah satu usaha petemakan di Lido-Sukabumi. 

Penelitian diiakukan dengan memakai metode deskriptif dengan 
penekanan pada studi kasus. Sumber data berasal dari internal dan ekstemal 
perusahaan, seclangkan jenis datanya adalah kuantitatif dan kualitatif. Data 
dikumpulkan dengan dua cara yaitu: studi pustaka dan observasi. Data diolah dan 
dianalisis dengan mernakai beberapa formula, yaitu konsep perhitungan biaya 
serta laba dengan memakai konsep akuntansi yang baku dan dengan pendekatan 
Economic Value Added (EVA). 

Berdasarkan analisis terhadap hail  pengolahan data, diperoleh gambaran 
yang menunjukkan kondisi-kondisi tertentu dari perusahaan. Biaya variabel per 
unit untuk kondisi d i i a  diasumsikan tingkat mortalitas sebesar 5% lebih 
rendah daripada kondisi yang diasumsikan sama dengan kondisi aktual tahun 
2002. Hal ini disebabkan oleh jumlah ayam hidup pada tahun 2002 melebi  
tingkat mortalitas 5%. Biaya tetap per ekor pada kapasitas 6.000 ekor 
menunjukkan bahwa berdasarkan kondisi aktual tahun 2002 lebii rendah 
daripada biaya tetap pada kapasitas yang sama dengan asumsi tingkat mortalitas 



5%. Sedangkan pada kapasitas 12.000 ekor terjadi hasil yang sebaliknya. Biaya 
semi variabel dipisahkan kembali kedalam biaya tetap dan variabel. Hasilnya 
menunjukkan, pada kondisi dengan asumsi sama dengan kondisi tahun lalu biaya 
per unit pada kapasitas 12.000 ekor lebii besar daripada biaya per ekor pada 
kapasitas 6.000 ekor. Hal yang sama tidak terjadi pada kondisi dengan asumsi 
tingkat mortalitas 5%. Ini terjadi karena pada tahun lalu, pada kapasitas 12.000 
ekor tingkat mortalitasnya jauh di atas tingkat mortalitas pada kapasitas 6.000 
ekor. 

Dari hasil perhitungan terhadap laba usaha tahun lalu, dengan melakukan 
perhitungan secara akuntansi perusahaan memperoleh laba sebesar Rp. 
3.279.014,47. Akan tetapi dengan melakukan pendekatan EVA diperoleh hasil 
bahwa EVA untuk tahun lalu adalah negatif sebesar (Rp. 7.316.953,29). Ini 
berarti bahwa dari operasi tahun lalu perusahaan tidak menghasilkan nilai tambah 
secara ekonomis, malahan terjadi p e n m a n .  

Dengan mengukur laba memakai konsep EVA, perubahan harga jual akan 
lebii sensitif terhadap perubahan harga DOC dan pakan dibandingkan dengan 
memakai konsep akuntansi. Perubahan kapasitas juga temyata mempengaruhi 
sensitivitas harga jual ayam terhadap harga DOC dan pakan. Pada kapasitas yang 
lebii besar, sensitivitas harga jual terhadap harga DOC dan pakan juga 
meningkat. Sedangkan pengaruh komposisi modal, dengan memakai konsep 
EVA sensitivitas tidak berubah, tetapi pada konsep akuntansi sensitivitas 
meningkat seiriig dengan meningkatnya porsi pinjaman dalam modal. Dengan 
pendekatan EVA, sensitivitas juga tidak terpengaruh oleh tingkat mortalitas. 
Sedangkan dengan konsep akuntansi, tingkat mortalitas yang lebih besar akan 
meningkatkan sensitivitas harga jual ayam terhadap perubahan harga DOC dan 
pakan. 

Sensitivitas harga jual terhadap perubahan harga DOC dan pakan hampir 
tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga. Penurunan suku bunga baik pinjaman 
maupun deposito, menurunkan sensitivitas relatif kecil. P e n m a n  lebii besar 
terjadi pada pendekatan dengan EVA dibandingkan dengan akuntansi. 

Solusi atau strategi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi 
perusahaan dan para peternak kecil umumnya adalah dengan mencoba 
memfokuskan pada dua biaya variabel utama yaitu biaya DOC dan biaya pakan. 
Prakiraan harga jual minimum dapat diperoleh dengan menghitung harga DOC 
dan pakan saat ini. Dengan memperkirakan harga jual yang akan terjadi pada saat 
panen nanti, maka perlu diperbandingkan dengan harga jual minimum yang 
dihitung. Keputusan untuk memulai periode pemeliharaan bisa segera diiulai 
apabila prakiraan harga jual pada saat panen lebii besar daripada harga jual 
minimum yang telah dihitung. Apabila kondisi sebaliknya terjadi, maka masa 
pemeliharaan sebaiknya ditunda karena potensi untuk menderita kerugian sangat 
besar. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : (a) tingkat 
mortalitas yang besar pada periode pemeliharaan kelima telah meningkatkan 



biaya variabel dan biaya tetap per ekor, (b) laba yang diperoleh tahun lalu tidak 
serta merta memberi nilai tambah ekonomis terhadap perusahaan, (c) harga jual 
ayarn lebih sensitif terhadap perubahan harga pakan dibandingkan dengan harga 
DOC, (d) pendekatan dengan konsep EVA meningkatkan sensitivitas harga jual 
terhadap harga DOC dan pakan dibandingkan dengan metode akuntansi, (e) 
perubahan kapasitas, komposisi modal, dan mortalitas juga mempengaruhi 
sensitivitas, (0 perubahan tingkat suku bunga hanya berpengaruh sangat kecil 
pada perubahan sensitivitas harga jual ayam terhadap perubahan harga DOC dan 
pakan , (g) dengan memakai konsep EVA perubahan sensitivitas relatif lebih 
kecil terhadap perubahan komposisi modal dibandingkan dengan metode 
akuntansi, (h) perubahan kapasitas, struktur modal, dan mortalitas berpengaruh 
terhadap kemungkinan perolehan laba, sedangkan suku bunga pengaruhnya 
relatif kecil. 

Saran-saran bagi perusahaan maupun mereka yang menjalankan usaha 
sejenis adalah: biaya variabel terutama biaya DOC dan pakan hams menjadi 
fokus utarna dalam perhitungan, perencanaan, rnaupun pengendalian biaya ; 
manajemen produksi yang baik hendaknya diterapkan; biaya pembelian DOC 
perlu diperhatikan karena beberapa bulan terakhir fluktuasi harganya sangat 
ekstrem; pendekatan EVA lebih efektif dalam medai tingkat pengembalian 
investasi; dan perlu dibuat berbagai skenario meliputi berbagai tingkat harga jual 
dan mortalitas dalam rangka penyiapan tindakan-tindakan altematif. 
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