
RINGKASAN EKSEKUTIF 

VIVIN HARYADI, 2003, Analisis Kelayakan Investasi Produksi 
Pakan Ayam Sebagai Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Pakan Ayam pada 
Perusahaan Pembibitan Ayam Ras (Studi Kasus pada PT Petaman di 
Sukabumi, Jawa Barat). Di balvah bimbingan DJONI TANOPRUWITO 
dan HENY K. DARYANTO. 

Usaha di bidang ternak ayam masih memiliki peluang baik untuk terus 
dikembangkan. Hal ini tercermin pada perkembangan produksi daging dan telur 
ayam Nasional yang tercatat dalam Buku Statistik Pertanian Tahun 2000, di 
mana setelah selama tahun 1997 dan 1998 pengalami penurunan, maka pada 
tahun 1999 dan 2000 mengalami peningkatan kembali. Walaupun demikian 
jumlah realisasi produksi ,tahun 2000 belum dapat menyamai jumlah produksi 
puncak yang dicapai tahun 1996, yaitu hanya 77% untuk daging ayam dan 91% 
untuk produksi telur ayam. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha di bidang 
temak ayam masih memiliki geluang untuk terus dikembangkan dan 
implikasinya terhadap pengembangan usaha pendukungnya berupa produksi 
pakan ayam, secara otomatis juga berpeluang untuk dikembangkan sejalan 
dengan pertumbuhan usaha ternak ayam tersebut. 

PT Petaman sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
produksi day old chicken (DOC) di Sukabumi, memiliki potensi besar untuk 
meningkatkan usahanya. Namun demikian dalam perjalanan usahanya tentu 
tidak terlepas dari kondisi persaingan yang cukup ketat. Upaya yang akan 
dilakukan dalam menghadapi persaingan tersebut adalah melakukan efisiensi 
terhadap salah satu unsur biaya produksi yang paling dominan, yaitu pakan 
ayam, karena berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun 2001 menunjukkan 
bahwa kontribusi biaya pakan ayam terhadap harga pokok produksi DOC 
mencapai 66%. Sementara itu kontribusi biaya pakan ayam terhadap biaya 
investasi yang membentuk Induk Pokok Ayam mencapai 74%. Untuk 
melakukan efisiensi biaya pakan ayam, perusahaan merencanakan untuk 
mengubah kebijakan pengadaan pakan ayam dari yang semula 50% diproduksi 
sendiri dan selebihnya dibeli dari pemasok, diubah menjadi seluruhnya dibeli 
dari pemasok atau seluruhnya diproduksi sendiri, tergantung cara pengadaan 
mana yang paling murah. 

Untuk menetapkan cara pengadaan mana yang paling murah, perlu 
dilakukan penelitian dengan menggunakan analisis komparatif, yaitu yang 
membandingkan besamya harga pokok pakan ayam yang dibeli dari pemasok 
dengan harga pokok pakan ayam yang diproduksi sendiri. Setelah diperoleh 
kepastian bahwa pengadaan pakan ayam dengan cara memproduksi sendiri 
temyata lebih menguntungkan (harga lebih murah), maka analisis berikutnya 
adalah menilai kelayakan terhadap investasi produksi pakan ayam. Analisis 
dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) kriteria investasi, yaitu analisis 
payback period, accounting rate of return (ARR), net present value (NPV) dan 
internal rate of return (Zm). Selanjutnya apabila rencana investasi dapat 



memenuhi kriteria yang ,telah ditetapkan, perlu dilihat pula bagaimana pengaruh 
investasi produksi pakan ayam tersebut terhadap profitabilitas perusahaan. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bagian Pengadaan Pakan 
Ayam, diketahui bahwa harga pokok pembelian pakan ayam dari pemasok rata- 
rata mencapai Rp 2.175,- per kilog& dan haria pokok prodas; pakan ayam 
yang diproduksi sendiri adalah sobesar Rp 1.900,- per kilogram, sehingga 
terdapat selisih harga lebih murah sebesar Rp 275,- per kilogram. Tetapi setelah 
dilakukan penghitungan kembali, diperoleh harga pokok pembelian pakan ayam 
dari pemasok sebesar Rp 2.259,- per kilogram dan harga pokok produksi pakan 
ayam yang diproduksi sendiri sebesar Rp 2.178,- per kilogram, sehingga terdapat 
selisih harga lebih murah sebesar Rp 81,- per kilogram. Perbedaan hasil 
penghitungan harga pokok tersebut disebabkan adanya biaya pembelian dan 
biaya persediaan yang oleh pemsahaan belum diperhitungkan ke dalam unsur 
harga pokok, baik terhadap pakan ayam yang dibeli dari pemasok maupun pakan 
ayam yang diproduksi sendiri. 

Berdasarkan rencana produksi DOC selama Tahun 2003 s/d 2007, dapat 
dihitung bahwa pakan ayam yang diperlukan selama periode dimaksud rata-rata 
mencapai 33.741 ton per tahun. Dengan menetapkan nilai jual pakan ayam yang 
diproduksi sendiri sama dengan tingkat harga yang hams dibayar kepada. 
pemasok dengan tingkat kenaikan sebesar rata-rata indek harga selama 3 tahun 
terakhir yaitu kenaikan harga pakan ayam 12,20%, harga bahan baku 13,39%, 
biaya tenaga kerja 27,68% dan kenaikan biaya produksi lainya sebesar 12,20% 
per tahun, maka diperoleh proyeksi laba (mgi) dan arus kas masuk sebagai 
berikut : 

- Laba (rugi) tahun 2003 - 2007 terus meningkat dan jumlah seluruhnya secara 
kumulatif mencapai Rp 8.243 juta. 

- Arus kas masuk tahun 2003 - 2007 juga terus meningkat dan jumlah 
seluruhnya selama umur proyek mencapai Rp 27.633 juta. 

Dari proyeksi tersebut dapat dihitung bahwa payback period adalah selama 2 
tahun dan 8 bulan, ARR = 20,80% (lebih tinggi dari tingkat suku bunga bank), 
NPV positif Rp 1.918 juta dan IRR = 28,50% (lebih tinggi dari tingkat hasil 
pengembalian yang diharapkan sebesar 22,5%). Hal ini menunjukkan bahwa 
rencana investasi telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. 

Dengan dilakukannya perubahan kebijakan pengadaan pakan ayam juga 
memberikan pengaruh yang positif terhadap profitabilitas pemsahaan secara 
keselumhan. Apabila kebutuhan pakan ayam selama tahun 2002 diproduksi 
sendiri, maka perolehan laba dalam tahun tersebut meningkat dari Rp 6.988 juta 
menjadi Rp 7.547 juta, atau naik sebesar 8%. Kenaikan laba tentu akan semakin 
besar apabila penggunaan pakan ayam tems meningkat, sejalan dengan semakin 
besamya produksi DOC. 

Pada analisis sensitivitas dibuat 4 skenario yang mengasurnsikan bahwa 
kenaikan harga pakan ayam tidak sesuai dengan yang diharapkanldiperkirakan 
sedangkan harga bahan baku dan biaya produksi tetap mengalami peningkatan 
seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Hasil analisis sensitivitas pada 
dasarnya adalah sbb. : 



- Skenario 1 dengan asumsi harga pakan ayam berada pada tingkat 5% di 
bawah harga pakan ayam yang diharapkan. Hasil analisis menyimpulkan 
bahwa usul investasi tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi seluruh 
kriteria yang ditetapkan. 

- Skenario 2 dengan asumsi harga pakan ayam berada pada tingkat 2,5% di 
bawah harga pakan ayam yang diharapkan. Hasil analisis menyimpulkan 
bahwa usul investasi belum dapat diterima, karena walaupun beberapa 
kriteia investasi dapat dipenuhi tetapi NPVmasih negatif. 

- Skenario 3 dengan asumsi harga pakan ayam berada pada tingkat 2% di 
bawah harga pakan ayam yang diharapkan. Hasil analisis menyimpulkan 
bahwa usul investasi belum dapat diterima, karena walaupun beberapa 
kriteia investasi dapat dipenuhi tetapi NPVmasih negatif. 

- Pada skenario 4 diasumsikan harga pakan ayam berada pada tingkat 1% di 
bawah harga pakan ayam yang diharapkan. Hasil analisis menyimpulkan 
bahwa usul investasi dapat diterima. 

Di samping empat skenario tersebut di atas, dengan anggapan bahwa kenaikan 
biaya pada asumsi normal tetap tidak dapat dihindari, dengan menggunakan uji 
coba dalam model finansial yang sederhana dapat diketahui bahwa untuk dapat 
menghasilkan NPV sama atau mendekati nol, maka harga pakan ayam minimal 
yang ditetapkan hams berada pada tingkat 1,3% di bawah harga pakan ayam 
yang diharapkan. 

Rencana produksi pakan ayam atas dasar kebutuhan pakan ayam untuk 
kebutuhan sendiri hanya memanfaatkan kapasitas mesin rata-rata sebesar 33.741 
ton per tahun, atau sebesar 75% dari kapasitas normalnya. Disarankan kepada 
perusahaan agar kelebihan kapasitas produksi ini dipergunakan untuk menjajaki 
kemungkinan melakukan penjualan pakan ayam kepada pihak ketiga (pelanggan 
pembeli DOC) secara paket dengan penjualan DOC. Satu paket terdiri dari 1 dos 
(=I00 ekor) DOC dan 1 karung (= 50 kilogram) pakan ayam. Penambahan 
kapasitas produksi yang dapat dijual kepada pelanggan tersebut dapat 
memberiksn kontribusi marjin sebesar Rp 305,- per kilogram atau Rp 15.250,- 
per karung. Bagi pelanggan yang membeli DOC dan pakan ayam secara paket 
dapat diberikan diskon harga yang bersumber dari perolehan kontribusi marjin 
sebesar Rp 15.250,- per paket. Berdasarkan target penjualan DOC selama 5 
tahun (2003 - 2007), maka tambahan keuntungan perusahaan yang diperoleh 
dari kontribusi marjin seluruhnya berjumlah Rp 21.014 juta atau Rp 4.203 juta 
per tahun. 
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