
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan tulang punggung bagi 

perekonornian suatu negara. Pada masa krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia 

saat ini, UKM telah membuktikan diri sebagai model usaha yang lebih mampu 

bertahan. Disarnping itu, peran yang sangat penting dari UKM adalah 

menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan sumber penghidupan bagi sebagian 

besar penduduk negara ini (Saragih, 2000). Jenis-jenis usahanya meliputi 

pertanian, petemakan, pengolahan hasil pertanian, kerajinan tangan, perdagangan, 

berbagai jenis usaha jasa, dan sebagainya. 

Salah satu jenis UKM yang banyak dipilih pada masa krisis ini adalah 

bidang petemakan. Jenis usaha ini dinilai memiliki keunggulan karena berkaitan 

langsung dengan upaya pemenuhan salah satu kebutuhan terpenting manusia, 

yaitu pangan. Usaha petemakan menawarkan berbagai ha1 yang dianggap 

merupakan faktor-faktor positif yang memberikan daya tarik bagi banyak orang 

untuk terlibat di dalamnya. Proses produksi atau budi daya petemakan yang 

relatif tidak terlalu rumit, dana investasi yang tidak terlalu besar, serta pemasaran 

hasil produksi yang relatif tidak terlalu sulit merupakan bagian dari faktor-faktor 

yang menjadi daya tarik. 

Tanpa mengabaikan berbagai aspek positif tersebut, ada berbagai 

keterbatasan yang dimiliki oleh para peternak ini. Keterbatasan dan permasalahan 

yang mum menimpa para pengusaha UKM ini terjadi juga pada para petemak 



kecil ini. Menurut Saragih (2000) kelemahan pada manajemen menjadi salah satu 

kelemahan utama UKM. Kelemahan-kelemahan lain adalah : rendahnya 

kemampuan dan profesionalisme sumberdaya manusia, kekurang mampuan dalam 

memanfaatkan akses pasar, kelemahan pada modal dan akses dana, dan 

kelemahan dalam penguasaan teknologi. 

Dalam kasus petemakan ayam pedaging salah satu bentuk kelemahan 

manajemen adalah ketidakmdmpuan memisahkan antara aktivitas usaha dan 

rumah tangga (Rasyaf,1995). Pengelolaan keuangan yang kurang baik tercermin 

dari tidak adanya pemisah antara biaya rumah tangga dan biaya produksi untuk 

usaha peternakan. Pemanfaatan berbagai sumberdaya usaha tidak bisa 

teridentifikasi dengan jelas apakah seluruhnya untuk keperluan usaha atau ada 

sebagian yang terpakai untuk keperluan rurnahtangga. 

Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada usaha petemakan ayam 

skala kecil adalah pada aspek pengelolaan keuangan. Banyak catatan-catatan 

mengenai keluar masuk uang dan barang tidak terdokumentasi dengan baik. 

Kalaupun ada pencatatan yang lengkap, maka masalahnya kemudian adalah pada 

sistematika pencatatan datanya. Pengelompokan (klasifikasi) sering tidak tepat 

sehingga memberikan gambaran yang keliru tentang kondisi usaha kepada para 

petemak yang memiliki usahanya. Sebagai akibatnya, maka terjadi kekeliruan 

dalam mengambil keputusan yang sering bersifat strategis, sehingga mengganggu 

kelangsungan usahanya. 

Permasalahan yang dihadapi oleh sektor UKM dalam petemakan ayam 

pedaging, pada dasarnya serupa dengan berbagai jenis usaha lain baik yang 



berskala besar maupun kecil. Proses pengamatan liigkungan (Environmental 

Scanning) baik bersifat internal maupun ekstemal merupakan langkah yang wajib 

dilakukan untuk dapat mengenali kondisi perusahaan maupun lingkungannya 

(Wheelen dan Hunger,2000). Persoalan yang telah disebutkan sebelumnya 

merupakan fakta-fakta yang didapatkan dari proses pengamatan perusahaan secara 

internal. Sedangkan pergerakan harga-harga faktor produksi, harga jual ayam, 

kondisi pasar dan pesaing merupakan data yang diperoleh dari pengamatan secara 

ekstemal. Tantangan yang dihadapi sektor usaha ini baik secara internal maupun 

eksternal menggambarkan bahwa suatu bentuk usaha kecil pada dasarnya 

memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh dimana prinsip-prinsip 

manajemen baik yang bersifat umum maupun strategis harus diapliiasikan. 

Penerapan prinsip-prinsip manajemen yang benar diharapkan akan dapat 

membantu para peternak kecil dalam menjalankan usahanya secara 

menguntungkan dan bertahan dalam waktu yang lama. Salah satu aspek 

manajemen yang sangat penting untuk dibenahi adalah pengelolaan keuangan. 

Pemanfaatan prinsip-prinsip manajemen keuangan dan akuntansi secara benar 

akan mampu memberikan gambaran yang lebih baik mengenai kondisi keuangan 

yang sebenarnya, dan mendorong para petemak untuk mengambil keputusan yang 

lebih tepat dan h a t .  



Tabel 1. Daftar Harga Rata-rata DOC, Pakan dan Harga Jual Ayam Broiler untuk 

Wilayah Jabotabek dari Desember 2001 sld Desember 2002. 

Sumber : PIPP (Pelayanan Informasi Pengembangan Petemakan), Direktorat Pengembangan 

Petemakan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Petemakan. 

Salah satu bagian penting dari manajemen keuangan adalah masalah 

analisa pergerakan biaya dan harga jual serta darnpaknya terhadap keuntungan 

usaha. Untuk kasus petemakan ayam pedaging harga-harga faktor produksi dan 



harga jual produk pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekstemal 

yang mempengaruhi hukum penawaran dan permintaan (supply and demand). 

Faktor-faktor ekstemal tersebut dapat berupa hari-hari besar keagamaan seperti 

hari raya Idul Fitri, Bulan Puasa, Natal, Tahun Baru, atau Imlek, serta kejadian- 

kejadian khusus seperti kegagalan panen akibat hama penyakit hewan, banjir, dan 

sebagainya yang dapat mempengaruhi permintaan ataupun pasokan (lihat Tabel 

1). Oleh karena itu, baik harga faktor-faktor produksi maupun harga jual ayam 

pedaging ini pada dasarnya merupakan hasil negosiasi petemak dengan pembeli, 

dengan memperhatikan berbagai faktor eksternal pada saat itu. Namun jika dilihat 

lebih jauh maka posisi para petemak pada saat menjual produknya lebih mirip 

sebagai price taker, dimana mereka hanya dapat menjual dalam kisaran harga 

yang sempit dengan median harga yang telah terbentuk oleh pasar pada saat itu. 

Analisa pergerakan biaya dan harga jual ayam pedaging serta dampaknya 

terhadap keuntungan usaha yang diperoleh para petemak secara akuntansi 

manajemen dimulai dengan menghitung semua biaya-biaya yang timbul dari 

usaha petemakan ayam pedaging tersebut. Pengelompokan biaya dilakukan 

dengan memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Perhitungan dilakukan 

dengan menghitung seluruh biaya untuk kegiatan proddsi maupun non produksi. 

Setelah dihitung total biaya untuk setiap ekor pada berbagai harga produksi, maka 

dihitung laba yang diperoleh dengan menghitung selisihnya dengan harga jual 

setiap ekor. Harga jual per ekor pada setiap periode produksi juga berfluktuasi 

sesuai dengan kondisi pasar pada saat itu. 



Prakiraan harga jual dapat juga dihitung terlebih dahulu. Apabila para 

peternak telah memiliki gambaran rnengenai besaran harga jual produknya 

sebelum melakukan negosiasi penjualan, maka mereka akan dapat memperkirakan 

kisaran harga jual yang masih memberikan keuntungan. Disamping itu dengan 

meliat  pada besaran angka-angka pada komponen biaya, dapat dilakukan analisa 

terhadap berbagai aktivitas yang terjadi dalam usaha petemakan mereka. Biaya- 

biaya yang tirnbul untuk membiayai berbagai aktivitas tersebut dapat dievaluasi 

efektivitasnya. Berbagai aktivitas yang memberikan nilai tarnbah dapat dipisahkan 

dari aktivitas-aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Disamping itu untuk 

setiap aktivitas yang memberi nilai tambah, dapat dilakukan analisa terhadap 

besar biaya yang dihabiskannya. Sedangkan terhadap aktivitas-aktivitas yang 

tidak memberi nilai tambah dilihat kemungkinan untuk menghilangkannya. 

Dari hasil analisa terhadap seluruh biaya tersebut, dapat dibuat suatu 

model struktur biaya yang mampu memberikan keuntungan maksimal bagi para 

petemak. Para petemak dapat memanfaatkannya sebagai acuan dalam melakukan 

perencanaan-perencanaan bisnis ke depan, sehingga mampu membuat usahanya 

bertahan dalam jangka panjang dan memberikan keuntungan yang baik bagi 

mereka. Disamping itu dengan melakukan analisa secara berulang terhadap 

pergerakan harga faktor-faktor produksi dan harga jual, maka para petemak akan 

dapat menilai apakah laba usaha yang diperolehnya sebanding dengan berbagai 

pengorbanan yang mereka lakukan serta memperkirakan pada kondisi bagaimana 

usaha ini masih memberikan keuntungan. 



1.2 Identifikasi Masalah 

Dengan melihat pada berbagai keterbatasan dan permasalahan yang 

dihadapi para peternak, dilakukan identifikasi terhadap berbagai masalah yang 

dihadapi pada saat ini. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah : 

1. Keterbatasan dalam pengetahuan dan kemampuan manajemen merupakan 

salah satu kendala yang dihadapi oleh para petemak skala kecil. 

2. Pengelolaan keuangan yang baik dan penerapannya secara disiplin belum 

banyak diaplikasikan pada tingkat petemak kecil. 

3. Tidak dilakukannya perhitungan dan penggolongan biaya secara tepat 

menyulitkan para petemak dalam memperoleh gambaran mengenai 

kondisi usaha mereka saat ini dan perencanaan usaha di masa depan. 

4. Fluktuasi berbagai biaya dan harga jual menyulitkan para peternak dalam 

melakukan perhitungan terhadap laba di masa depan. 

5. Para petemak tidak memiliki dasar perhitungan yang akurat dalam 

memperkiiakan tingkat harga jual yang masih memberikan laba, dikaitkan 

dengan berbagai tingkat biaya usaha. 

6 .  Banyak aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah membuat 

keuntungan para petemak menjadi berkurang. 

7. Biaya untuk berbagai aktivitas yang memberikan nilai tambah, banyak 

yang melebiihi dari yang seharusnya. 



8. Langkah-langkah yang diambil untuk masa mendatang tidak didasarkan 

atas berbagai pilihan terbaik yang tersedia, karena tidak adanya proses 

penyusunan altematif tindakan. 

1.3 Batasan Masalah 

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi para petemak ayam pedaging 

diatas, maka masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut: 

1. Tidak dilakukannya perhitungan dan penggolongan biaya secara tepat 

menyulitkan para peternak dalam memperoleh gambaran mengenai 

kondisi usaha mereka saat ini dan perencanaan usaha dimasa depan. 

2. Para peternak tidak memiliki dasar perhitungan yang akurat dalam 

mempe~kirakan tingkat harga jual yang masih memberikan laba, diiaitkan 

dengan berbagai tingkat biaya usaha. 

3. Langkah-langkah yang diambil untuk masa mendatang tidak didasarkan 

atas berbagai pilihan terbaik yang tersedia, karena tidak adanya proses 

penyusunan alternatif tindakan. 



1.4 Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada apa yang menjadi latar belakang dilakukannya 

penelitian dan identifkasi berbagai masalah yang mungkin timbul, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana menentukan batas-batas pergerakan harga faktor-faktor 

produksi dan harga jual ayam pedaging yang masih mampu memberikan 

keuntungan dan kelangsungan usaha bagi para petemak ayam 

pedaginglusaha peternakan khususnya yang berskala kecil? 

2. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk dapat mengendalikan 

dampak dari pergerakan harga faktor-faktor produksi dan harga jual ayam 

pedaging sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian? 

3. Faktor-faktor apa yang paling berpengaruh terhadap laba usaha perusahaan 

peternakan ayam pedaging tersebut? 

4. Bagaimana pengaruh dari berbagai komposisi modal dan kapasitas 

terhadap tingkat keuntungan perusahaan? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian pada dasarnya dilakukan dengan harapan agar hasil- 

hasilnya akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh pergerakan harga faktor-faktor produksi dan harga 

jual ayam pedaging terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh. 



2. Membuat model yang mampu memberikan dasar pengambilan keputusan 

yang lebih baik kepada para peternak, dengan menganalisa tingkat harga 

jual yang masih memberikan laba pada berbagai tingkat biaya usaha. 

3. Mengidentifiiasi faktor-faktor yang paling berpengaruh pada laba usaha 

perusahaan. 

4. Mengevaluasi berbagai komposisi dalam permodalan dalam rangka 

memperoleh kondisi yang memberikan tingkat laba terbaik. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan acuan bagi para peternak ayam pedaging skala kecil atzupun 

calon investor dalam bidang usaha ini dalam menentukan aktivitas- 

aktivitas pokok dalam usaha peternakan ayam pedaging serta biaya-biaya 

standarnya. 

2. Dengan melakukan analisis yang tepat terhadap semua biaya yang ada, 

diharapkan para peternak ayam pedaging skala kecil akan mampu 

meningkatkan keuntungan usahanya. 

3. Dengan memberikan berbagai pilihan pembiayaan dan skenario harga 

diharapkan dapat diperoleh acuan bagi langkah-langkah manajemen yang 

perlu diambil dimasa depan. 



1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan terbatas pada aspek akuntansi manajemen khususnya 

langkah-langkah analisa pergerakan harga faktor-faktor produksi dan harga jual 

produk ayam pedaging, dimana obyek penelitiannya pada salah satu usaha 

petemakan ayam pedaging di Lido, Sukabumi. Pengolahan data dilakukan 

terhadap semua biaya yang timbul selama usaha petemakan tersebut pada tahun 

2002. Skala usaha dari petemakan ini tergolong kecil, dengan kapasitas berkisar 

dari 6000 ekor s/d 12.000 ekor. 

Aspek-aspek ataupun fakta-fakta yang tidak berhubungan dengan masalah 

yang diteliti tidak dijadikan variabel dalam proses pengolahan datanya. Oleh 

karena itu berbagai aspek yang tidak memiliki relevansi tersebut diasumsikan 

sebagai konstanta. 




