
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengembangan usaha temak ayam di Indonesia sudah dimulai sejak 

tahun 1970 an sejalan dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita 

masyarakat, yang kemudian mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi 

makanan dengan kandungan gizi yang lebih baik. Salah satu di antara makanan 

tersebut adalah makanan yang berbasis daging ayam. Puncak perkembangan 

usaha temak ayam terjadi pada tahun 1996, dimana menurut data yang dikutip 

dari Buku Statistik Pertanian tahun 2000, produksi daging ayam mencapai 926 

ribu ton dan produksi telur ayam 630 ribu ton. Dampak dari krisis ekonomi yang 

tejadi sejak akhir tahun 1997, produksi daging dan telur ayam mulai mengalami 

penurunan, khususnya produksi selama tahun 1998 yang mengalami penurunan 

cukup signifikan, yaitu sebesar 31% untuk produksi daging ayam dan 35% untuk 

produksi telur ayam. Tetapi penurunan produksi temyata hanya terjadi selama 2 

(dua) tahun saja, kemudian memasuki tahun 1999 sld 2000 kembali mulai 

menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu rata-rata meningkat sebesar 9% 

per tahun untuk produksi daging ayam dan 23% untuk produksi telur ayam. 

Tabel 1 menggambarkan perkembangan produksi daging dan telur ayarn 

nasional selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 1996. Berdasarkan data 

tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan produksi daging ayam 

selama periode 1996 sld 2000 menunjukkan angka negatif, yaitu sebesar - 4,5%, 

sedangkan untuk produksi telur ayam masih menunjukkan angka positif, yaitu 

sebesar + 1%. WaIaupun demikian jumlah produksi daging dan telur ayam 



dalam angka nominal selama tahun 2000 masih berada di bawah tingkat produksi 

puncak yang pernah terjadi pada tahun 1996, yaitu hanya sebesar 77% untuk 

produksidaging ayam dan 91% untuk produksi telur ayam. 

United State Department of Agriculture (USDA) dalam laporannya yang 

dipublikasikan dengan judul "Indonesia Poultry and Products Annual 2001 ", 

Tabel 1 : Perkembangan Produksi Daging dan Telur Ayam Nasional Tahun 
1996 - 2000 

memproyeksikan jumlah konsumsi daging ayam di Indonesia pada tahun 2001 

mencapai 876 ribu ton dan tahun 2002 diperkirakan meningkat menjadi 920 ribu 
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.ton (termasuk konsunisi daging bebek yang mencapai sekitar 3%). Demikian 

juga dengan konsumsi telur pada tahun 2001 mencapai 10.800 juta butir dan 

pada tahun 2002 diperkirakan meningkat menjadi 11.303 juta butir (dengan 
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asumsi 1 kg = 16 butir, maka jumlah produksi dan konsumsi telur tahun 2001 

menjadi 675 ribu ton dan tahun 2002 mencapai 706 ribu ton). Dalam laporan 

tersebut juga disebutkan bahwa produksi anak ayam broiler atau disebut day old 

chick (DOC) pada tahun 2001 diperkirakan mencapai 16 juta ekor per minggu 

atau selama satu tahun sebanyak 832 juta ekor DOC dan tahun 2002 

diperkirakan meningkat menjadi 960 juta ekor. Jumlah produksi DOC pada 

tahun 2001 menunjukkan angka yang lebih kecil bila dibandingkan dengan 

jumlah produksi DOC pada tahun 1996 yang mencapai 22 juta ekor per minggu 

atau dalam satu tahun sebanyak 1.144 juta ekor. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa usaha temak ayam masih memiliki peluang baik untuk terus 

dikembangkan, sejalan dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi nasional, 

yang didukung pula oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia 

yang mengkonsumsi daging dan telur ayam. 

PT Petaman adalah salah satu perusahaan yang mengembangkan 

usahanya di bidang pembibitan ayam ras dengan hasil produksi berupa Anak 

Ayam Niaga yang hanya berumur 1 (satu) hari atau biasa disebut dengan Day 

Old Chicken (DOC). Lokasi usahanya tersebar di beberapa tempat di 

Kabupaten Sukabumi dengan jumlah areal usaha seluas 50 hektar. Fasilitas 

kandang ayam yang dimiliki berjumlah 60 unit kandang ayam aktif yang terdiri 

dari 36 unit kandang masing-masing berukuran 1.200 M2 dan 24 unit kandang 

lainnya masing-masing berukuran 2.400 M 2  serta dilengkapi dengan beberapa 

bangunan penunjang lainnya. Dengan jumlah Induk Pokok Ayam (Parent Stock) 

yang dimiliki pada saat ini sebanyak 465.000 ekor, kebutuhan pakan ayam setiap 

hari rata-rata mencapai 60 ton atau setiap bulan sebanyak 1.800 ton. Pengadaan 



kebutuhan pakan ayam tersebut pada saat ini dipenuhi melalui dua cara, yaitu 

dengan membeli dari pemasok sebanyak 50% dan selebihnya dipenuhi dengan 

cara memproduksi sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Harga pakan ayam pada masa krisis yang dimulai tahun 1998 mengalami 

fluktuasi yang sulit diprediksi, sehingga menyulitkan bagi perusahaan untuk 

menentukan harga pokok produksi DOC. 

2. Dalam kondisi harga pakan yang berfluktuasi tersebut sangat mengganggu 

stabilitas ketersediaan pakan ayam di pasar, sehingga perusahaan sering 

mengalami kesulitan mendapatkan pakan ayam dari pemasok. 

Dengan melakukan kombinasi pengadaan pakan ayam yaitu dengan cara 

membeli dari pemasok dan dengan memproduksi sendiri, perusahaan berharap 

dapat memperkecil risiko terjadinya fluktuasi harga di bawah kendali pemasok 

dan menghindari kurangnya pasokan pakan ayam akibat terbatasnya persediaan 

di pasar bebas. 

Dalam masa krisis ekonomi yang terus berkepanjangan, perusahaan 

semakin banyak dihadapkan oleh berbagai permasalahan ekstemal yang sangat 

mengganggu kelancaran dan bahkan eksistensi usahanya, antara lain 

keterbatasan sarana dan prasarana umum, inkonsistensi kebijakan pemerintah 

pusat dan daerah, permasalahan keamanan serta yang paling utama adalah 

menurunnya daya beli masyarakat. Untuk setiap permasalahan tersebut 

perusahaan hams mengeluarkan biaya ekstra yang cukup besar dan pada 

akhimya perolehan laba tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu 

perusahaan dituntut untuk meningkatkan efisiensi biaya yang sangat 



memungkinkan, dan berdasarkan pengamatan biaya yang dapat dihemat yaitu 

biaya pengadaan pakan ayam. 

Biaya pakan dalam usaha ternak ayam, memiiiki kontribusi biaya yang 

paling besar. Berdasarkan Laporan Keuangan Audited PT Petaman Tahun 2001, 

diketahui bahwa kontribusi biaya pakan terhadap harga pokok produksi DOC 

mencapai 66%, sedangkan untuk membentuk investasi pada Induk Pokok Ayam, 

kontribusi biaya pakan mencapai * 74% dari seluruh biaya investasi. Apabila 

biaya pakan ini dapat diupayakan penghematannya tentu akan memberikan 

dampak positif bagi daya saing perusahaan dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

B. Identifikasi Masalah 

Untuk memenuhi kebutuhan pakan ayam, perusahaan memiliki 2 (dua) 

sumber pengadaan, yaitu membeli dan memproduksi sendiri. Harga pokok pakan 

ayam dari kedua sumber pengadaan tersebut-tentu tidak sama. Berdasarkan 

laporan perusahaan yang disampaikan kepada lembaga pembiayanya 

(perbankan), biaya pengadaan dengan cara memproduksi sendiri lebih rendah 

bila dibandingkan dengan cara membeli dari pemasok. Tetapi perusahaan belum 

mengetahui dengan pasti, seberapa besar biaya pengadaan pakan dapat dihemat 

dan apakah penghematan biaya tersebut dapat menutup biaya dana yang 

dikeluarkan untuk keperluan investasi pada industri pakan. 

Sebenarnya perusahaan memiliki kepentingan yang sangat tinggi untuk 

mengetahui dengan pasti tingkat efisiensi pengadaan pakan ayam, yaitu dalam 

rangka meningkatkan daya saing pemasaran produk DOC, tetapi sejauh ini 



belum ada upaya untuk mewujudkannya. Kendala yang dihadapi antara lain 

adanya percampuran sumberdaya yang terlibat di dalam kedua aktivitas usaha, 

yaitu produksi anak ayam dan produksi pakan ayam. Percampuran sumberdaya 

tersebut mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan menetapkan besarnya 

biaya yang benar-benar dapat diperhitungkan dalam pembentukan harga pada 

masing-masing produk yang dihasilkan. Dalam ha1 ini penelitian lebih 

difokuskan kepada penetapan sumberdaya yang diperlukan untuk membentuk 

biaya pakan ayam, khususnya pakan ayam yang pengadaannya dilakukan dengan 

cara memproduksi sendiri. Apabila penetapan kebutuhan sumberdaya sudah 

dapat dipastikan maka perusahaan akan dapat memastikan pula besarnya 

penghematan biaya yang dicapai, apakah pengadaan pakan melalui pembelian 

dari pemasok atau dengan cara memproduksi sendiri, sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan. 

C. Perurnusan Masalah 

Dilatarbelakangi oleh kondisi usaha PT Petanlan serta atas dasar 

identifikasi permasalahan tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang 

dapat diangkat dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Berapa banyaknya pakan ayam yang diperlukan untuk memproduksi DOC 

yang telah ditargetkan oleh perusahaan. 

2. Teknologi apa yang dapat dipergunakan untuk memproduksi pakan ayam 

dan berapa kapasitas produksi yang diperlukan. 

3. Apakah pengadaan pakan ayam melalui upaya memproduksi sendiri ini lebih 

menguntungkan bila dibandingkan dengan cara membeli dari pemasok. 



4. Apakah rencana investasi produksi pakan ayam cukup layak untuk dibiayai. 

5. Bagaimana pengaruh perubahan cara pengadaan pakan ayam ini terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

6 .  Seberapa jauh pengaruh kenaikan biaya produksi terhadap kelayakan rencana . 

investasi produksi pakan ayam. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dilaksanakannya penelitian pada PT Petaman ini adalah 

untuk memilih salah satu dari dua cara pengadaan pakan ayam yang efisien, 

yaitu dengan cara membeli dari pemasok atau memproduksi sendiri. Mengingat 

penetapan cara pengadaan yang efisien dilakukan dengan membandingkan 

besarnya biaya dari masing-masing cara pengadaan, maka tujuan penelitian lebih 

diarahkan kepada analisis investasi produksi pakan ayam, yaitu yang meliputi : 

1. Menganalisis besamya kebutuhan pakan ayam untuk memproduksi DOC 

berdasarkan target yang telah ditetapkan. 

2. Menganalisis kebutuhan teknologi yang sesuai dan dapat dipergunakan untuk 

memproduksi pakan ayam yang diperlukan. 

3. Menganalisis besamya selisih harga pokok pakan ayam yang diproduksi 

sendiri dengan harga pokok pakan ayam yang dibeli dari pemasok. 

4. Menganalisis kelayakan investasi produksi pakan ayam berdasarkan kriteria 

investasi yang telah ditetapkan. 

5. Menganalisis pengaruh perubahan cara pengadaan pakan ayam terhadap 

tingkat profitabilitas perusahaan. 



6 .  Meneliti pengaruh kenaikan biaya produksi terhadap kelayakan rencana 

investasi produksi pakan ayam. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

yang terkait, yaitu : 

1. Sebagai rekomendasi bagi perusahaan untuk menetapkan cara pengadaan 

pakan ayam yang efisien dan sekaligus memberikan gambaran mengenai 

pengaruh perubahan cara pengadaan pakan ayam terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi PT Petaman khususnya dan 

perusahaan petemakan umumnya, di dalam merencanakan pengembangan 

usaha di masa yang akan datang. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi investor ataupun lembaga 

perbankan dalam mengambil keputusan pembiayaan. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada usaha petemakan ayam pada PT 

Petaman di Sukabumi berikut aspek lainnya yang terkait, khususnya yang 

berkenaan dengan bidang-bidang sebagai berikut : 

1. Pemenuhan kebutuhan pakan ayam yaitu yang dilakukan dengan cara 

membeli dan memproduksi sendiri. Penelitian pengadaan dengan cara 

membeli meliputi penetapan pemasoknya, harga pembelian, biaya 

pengadaan serta biaya persediaan. Sedangkan penelitian pengadaan dengan 



cara memproduksi sendiri meli~uti penetapan fasilitas faktor produksi, proses 

dan kapasitas produksi sampai dengan penghitungan besamya harga pokok 

produksi. 

2. Evaluasi dan penetapan cara pemenuhan kebutuhan pakan ayam yang 

menguntungkan, membeli atau memproduksi sendiri, evaluasi kelayakan 

investasi produksi pakan ayam, serta pengaruhnya terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

3. Pengaruh kenaikan biaya produksi pakan ayam terhadap kelayakan rencana 

investasi pada produksi pakan ayam. 




