
 

1 PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Industri peternakan memiliki prospek yang baik di Indonesia untuk 

memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Indonesia memiliki jumlah 

penduduk yang besar namun konsumsi daging unggas termasuk dalam tiga 

terendah bila dibandingkan negara ASEAN yakni sebesar 7 kg/kapita/tahun 

(OECD 2015), hal ini menjadikan Indonesia pasar potensial bagi industri 

peternakan. Daging ayam diketahui memiliki kandungan protein tinggi dan 

sumber sumber vitamin dan mineral penting yang berguna untuk berbagai proses 

dalam tubuh sehingga dapat menjadi sunber pangan untuk perbaikan gizi 

masyarakat (Disnak 2014).  

Industri peternakan terus berkembang terlihat dari peningkatan populasi 

ternak nasional selama lima tahun terakhir seperti tersaji pada Tabel 1.  

 

Tabel 1 Populasi ternak nasional dalam (000) ekor tahun 2010-2014 

Ternak  2010 2011 2012 2013 2014 

Sapi Potong 13.582 14.824 15.981 12.686 14.703 

Ayam Kampung 257.544 264.340 274.564 276.777 286.538 

Ayam  Petelur 105.210 124.636 138.718 146.622 154.657 

Ayam Pedaging 986.872 1.177.991 1.244.402 1.344.191 1.481.872 
   Sumber: BPS (2015b) 
 

Industri pakan ternak merupakan pendukung industri peternakan dengan 

memproduksi pakan ternak. Kontribusi pakan yang mencapai 70 persen dalam 

biaya produksi menjadikan pakan sebagai faktor penting dalam budidaya ternak 

(Utomo 2012). Permintaan pakan ternak nasional menunjukkan tren peningkatan 

seiring dengan peningkatan populasi ternak. Menurut data Gabungan Perusahaan 

Makanan Ternak (GPMT 2016), Permintaan pakan ternak memiliki tren 

meningkat rata-rata 8.3 persen tiap tahun dengan konsumsi nasional sebesar 15.9 

juta ton pada 2015 seperti tersaji pada Gambar 1 dan meningkat lebih dari 9 

persen pada tahun 2016.  

 

 
Sumber: GPMT (2016) 

Gambar 1 Konsumsi pakan ternak nasional 
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Terdapat 72 perusahaan pakan ternak yang ada di Indonesia (GPMT 2016) 

dengan empat perusahaan yang memiliki produksi dan pangsa pasar pakan ternak 

terbesar (DBS 2014). Produksi dan pangsa pasar pakan ternak Indonesia disajikan 

pada Gambar 2.  

          

 

  

Perusahaan pakan ternak dengan produksi dan pangsa pasar terbesar di 

Indonesia pada Gambar 2 secara berurutan yaitu PT. Charoen Pokphand Indonesia 

(CPIN) sebesar 5.4 juta ton dan pangsa pasar 34 persen, PT Japfa Comfeed 

(JPFA) sebesar 4.1 juta ton dan pangsa pasar 24 persen, PT. Malindo Feedmill 

(MAIN) sebesar 1.3 juta ton dan pangsa pasar 8 persen, dan PT. Sierad Produce 

(SIPD) sebesar 8 juta ton dan pangsa pasar 5 persen (DBS 2014). Perusahaan-

perusahaan pakan ternak tersebut di atas adalah perusahaan skala besar yang 

memiliki profil perusahaan berupa aset dan teknologi tidak berbeda jauh satu 

sama lain untuk melakukan kegiatan lini bisnis utama (Core Business) yaitu 

memproduksi pakan ternak dan melakukan integrasi bisnis secara vertikal, baik 

dari hulu dengan produk pakan ternak dan bibit anak ayam atau Day Old Chick 

(DOC) sampai ke hilir dengan produk daging ayam dan olahannya. Pangsa pasar 

ke empat perusahaan tersebut adalah sebesar 71 persen menjadikan profil ke-

empat perusahaan tersebut dapat menjadi cerminan industri pakan ternak di 

Indonesia, dimana menurut Fitriani (2006) persaingan industri pakan ternak di 

Indonesia adalah bersifat oligopoli. Oligopoli menurut Jaya (2001) adalah 

gabungan beberapa perusahan terkemuka yang memiliki pangsa pasar 60 sampai 

100 persen dan kebijakan strategi yang dilakukan perusahaan seringkali 

tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pesaing terdekatnya. Perusahaan-

perusahaan tersebut juga telah menjadi perusahaan publik yang terbuka (tbk) dan 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada Sektor Industri Dasar dan Kimia 

dengan sub sektor Pakan Ternak. 

Kemampuan perusahaan CPIN, JPFA, dan MAIN dalam memasarkan 

produk semakin baik dilihat dari nilai penjualan bersih yang meningkat tiap tahun 

seperti tersaji pada Tabel 2. Hal ini menunjukkan bahwa ada indikasi laba bersih 

yang meningkat pada ketiga perusahaan, tetapi hal sebaliknya terjadi dimana laba 

bersih yang diterima menurun. Berbeda dengan SIPD, dimana penjualan bersih 
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Gambar 2 Produksi (a) & pangsa pasar (b) pakan ternak Indonesia tahun 2014 
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pada tiga tahun terakhir semakin menurun dan mengalami penurunan laba bersih 

paling besar.  

 

Tabel 2 Kinerja keuangan perusahaan pakan ternak Indonesia tahun 2010-2015 

Keterangan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CPIN 
      

Penjualan Bersih (Triliun Rp) 15.077 17.957 21.31 25.66 29.15 30.107 

Laba Bersih (Triliun Rp) 2.219 2.362 2.68 2.531 1.745 1.832 

Laba Bersih Per Penjualan (%) 14.72 13.15 12.58 9.86 5.99 6.08 

JPFA 
      

Penjualan Bersih (Triliun Rp) 13.956 15.633 17.833 21.412 24.459 25.023 

Laba Bersih (Milyar Rp) 959 617 992 595 34 468 

Laba Bersih Per Penjualan (%) 6.87 3.95 5.56 2.78 1.39 1.87 

MAIN 
      

Penjualan Bersih (Triliun Rp) 2.036 2.634 3.349 4.193 4.502 4.775 

Laba Bersih (Milyar Rp) 179 205 302 242 -84 -62 

Laba Bersih Per Penjualan (%) 8.79 7.78 9.02 5.77 -1.87 -1.3 

SIPD 
      

Penjualan Bersih (Triliun Rp) 3.643 4.029 4.354 3.854 2.505 2.113 

Laba Bersih (Milyar Rp) 61 22 15 13 3 -362 

Laba Bersih Per Penjualan (%) 1.67 0.55 0.34 0.34 0.12 -17.13 

Sumber: Laporan keuangan perusahaan diolah 

 

Perumusan Masalah 

 

Penurunan laba bersih perusahaan merupakan masalah krusial bagi kinerja 

setiap pelaku bisnis, termasuk kinerja perusahaan pakan ternak. Kinerja 

perusahaan dapat diketahui dari tingkat profitabilitas dan diukur menggunakan 

rasio keuangan Return on Asset (ROA) yang memberikan gambaran efektifitas 

manajemen perusahaan secara kompeherensif menghasilkan laba bersih 

menggunakan seluruh asetnya (Gitman 2009). Data rata-rata ROA perusahaan 

tersaji pada Gambar 3, yang menunjukkan penurunan profitabilitas rata-rata ROA 

empat perusahaan pakan ternak seiring dengan penurunan laba bersih yang 

diterima pada periode tahun 2010-2015, dimana perusahaan MAIN dan SIPD 

mengalami kerugian terbesar pada tahun 2014 dan 2015. 

Profitabilitas perusahaan merupakan indikator kinerja yang dipengaruhi 

oleh faktor internal dan faktor eksternal perusahaan (Fabozzi dan Frank 1999). 

Berdasarkan laporan tahunan perusahaan dan penelitian terdahulu, faktor internal 

perusahaan pakan ternak yang diduga mempengaruhi profitabilitas adalah tingkat 

penjualan yang menjadi sumber pendapatan, harga pokok penjualan dalam 

produksi barang yang dijual, efektifitas pengelolaan aset dalam menghasilkan 

penjualan, dan proporsi pendanaan aset menggunakan utang. Selain itu faktor 

eksternal perusahaan pakan ternak yang diduga berpengaruh, antara lain nilai 

tukar (kurs) yang berfluktuasi, tingkat inflasi dan harga bahan baku jagung impor. 
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Sumber: Laporan keuangan perusahaan (diolah) 

Gambar 3 Rata-rata ROA empat perusahaan pakan ternak tahun 2010-2015 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan pakan ternak dan bagaimana pengaruhnya? 

2. Bagaimana proyeksi profitabilitas perusahaan pakan ternak masa 

mendatang? 

3. Bagaimana rekomendasi manajerial yang dapat diberikan untuk 

meningkatkan profitabilitas perusahaan pakan ternak? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan pakan ternak. 

2. Memproyeksi profitabilitas perusahaan pakan ternak pada tahun 

mendatang. 

3. Merumuskan rekomendasi peningkatan profitabilitas perusahaan pakan 

ternak. 

Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada stakeholder dalam 

industri pakan ternak, diantaranya adalah: 

1. Bagi perusahaan dan industri. 

Penelitian ini memberikan informasi faktor yang berpengaruh dan 

rekomendasi peningkatan profitabilitas perusahaan pakan ternak.  

2. Bagi investor. 

Penelitian ini memberikan gambaran profitabilitas perusahaan pakan 

ternak di Indonesia yang dapat dijadikan penilaian keputusan investasi.  

3. Bagi peneliti. 

Penelitian dapat menjadi literatur bagi peneliti yang menganalisis seputar 

industri pakan ternak di Indonesia. 

 

17.32% 

12.79% 12.19% 

7.92% 

2.12% 
-1.80% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015



5 

 

4. Bagi pemerintah. 

Penelitian ini memberikan gambaran bagi pemerintah sebagai regulator 

kebijakan yang terkait dengan faktor makroekonomi berhubungan dengan 

industri pakan ternak di Indonesia.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah empat perusahaan 

pakan ternak terbesar dalam produksi dan pangsa pasar periode 2010-2015 yang 

mencerminkan industri pakan ternak di Indonesia. Faktor-faktor internal dan 

eksternal yang diteliti dalam lingkup keuangan perusahaan yang diduga 

berpengaruh terhadap profitabilitas Return on Asset (ROA). Faktor internal yang 

digunakan adalah Sales, Cost of Goods Sold (COGS), Debt to Asset Ratio (DAR), 

dan Total Asset Turnover (TATO). Faktor eksternal yang digunakan adalah nilai 

tukar (kurs), tingkat inflasi, dan harga jagung internasional.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Profitabilitas Perusahaan 

Profitabilitas perusahaan diindikasikan oleh keuntungan atau laba. 

Menurut Horne dan Machowics (2005), profitabilitas adalah kemampuan 

menghasilkan laba atau profit selama periode tertentu dengan menggunakan aset 

atau ekuitas (modal), baik modal secara keseluruhan maupun modal sendiri. 

Sedangkan profitabilitas menurut Brigham dan Houston (2007) adalah hasil 

keuntungan bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan atau sekelompok 

rasio yang memperlihatkan pengaruh dari likuiditas, manajemen aset, dan utang 

terhadap hasil operasi. Sehingga rasio profitabilitas berguna untuk mengukur 

efektivitas perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya 

keuntungan yang didapatkan dalam hubungannya dengan penjualan maupun 

investasi. Menurut Kasmir (2008), tujuan penggunaan profitabilitas bagi para 

stakeholder internal maupun eksternal adalah untuk: 

1. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode tertentu. 

2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio penting bagi perusahaan karena 

tujuan umum perusahaan dalam jangka pendek adalah untuk mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu tujuan perusahaan dalam jangka panjang, 

adalah kemampuan untuk bertahan (survive), kemampuan untuk bertumbuh dan 

berkembang (growth), dan kemampuan untuk berkembang (develop). Semakin 

tinggi profitabilitas, maka semakin baik tingkat pengelolaan perusahaan dan 

semakin tinggi keuntungan yang didapatkan perusahaan.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




