
BAB IV 
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan Data 

4.1.1 Profil Perusahaan 

Peternakan Rahmat merupakan usaha peternakan yang bergerak dalam 

bidang peternakan ayam kampong. Lokasi peternakan terletak di Desa Limau 

Manis, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Pada awalnya 

lokasi peternakan merupakan lahan kosong. Pada bulan Juli 2015 pemilik usaha 

peternakan mulai memanfaatkan lahan tersebut untuk dibangun menjadi lokasi 

peternakan. Jalan menuju lokasi peternakan menunjang berupa jalan setapak 

sehingga memudahkan transportasi. Jarak usaha peternakan dari jalan raya + 4 

km. keadaan tersebut sangat sesuai untuk melakukan pengembangan usaha. Jarak 

lokasi peternakan dari rumah penduduk sekitar 500 meter. 

Usaha peternakan ini berdiri atas ide Bapak Arman yang merupakan 

pemilik usaha ternak. Pada bulan Agustus 2015, usaha ini mulai berjalan dengan 

jumlah populasi awal 200 ekor dengan jumlah kandang sebanyak satu unit dengan 

ukuran 2 x 5 m. setelah berjalan selama satu tahan, peternakan rahmat mulai 

berkembang  menambah populasi menjadi 500 ekor dengan penambahan ukuran 

kandang menjadi 2 x 10 meter. Sekitar bulan Juli 2016 pemilik usaha menambah 

kandang dengan ukuran 4 x 8 m x 2 lantai yang mampu menampung populasi 

1000 ekor. Usaha Peternakan Rahmat sampai saat ini terus melakukan 

pengembangan usahanya. Saat ini ayam yang dipelihara sudah mencapai 1500 

ekor dengan jumlah kandang sebanyak 2 unit. 

 

4.1.2 Pengumpulan Data Aspek Hukum 

Pada aspek hukum akan mengkaji tentang syarat-syarat hukum yang 

harus dilengkapi oleh  Peternakan Rahmat agar dapat berjalan dengan legal. 

Di dalam hukum usaha peternakan yang merupakan bagian dari hukum 

dagang, maka Usaha Dagang (UD) memang tidak disyaratkan harus menjadi 

suatu Badan Hukum. UD bukanlah suatu Badan hukum, namun bentuk 
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perusahaan ini telah banyak diterima oleh dunia perdagangan di Indonesia. UD 

lahir atau dibentuk atas dasar kehendak sendiri dari seorang pengusaha yang 

mempunyai cukup modal untuk berusaha dalam bidang perdagangan, dimana 

dia sudah merasa ahli atau berpengalaman. 

Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha 

peternakan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah melalui pemetaan 

dibidang penyederhanaan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan, antara lain 

dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

362/Kpts/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan 

Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan. 

Dalam ketentuan tersebut telah ditetapkan pula mengenai kewenangan 

pemberian izin usaha peternakan berdasarkan skala usaha yang telah ditetapkan, 

namun dalam perkembangannya dan seiring dengan telah ditetapkannya Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,maka kewenangan pemberian izin 

usaha peternakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 

tahun 2000 merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. 

Setiap Usaha Peternakan yang dalam skala usaha tertentu wajib memenuhi 

ketentuan di bidang perizinan usaha yang meliputi : 

1. Persetujuan Prinsip 

Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan 

untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk 

perizinan terkait antara lain Izin Lokasi/HGU/sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha/HO, Izin Tenaga 

Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan,serta 

membuat Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan 

(UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan kepada Bupati/Walikota 

atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangan dengan menggunakan 

Formulir Model IUPm-I. 
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Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya 

dalam waktu 20 hari kerja atau jangka waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota 

atau pejabat yang ditunjuk olehnya, sejak diterimanya permohonan secara lengkap 

yang dibuktikan dengan tanda terima telah memberikan persetujuan prinsip 

dengan menggunakan Formulir IUPm- I.1 atau menolaknya dengan Formulir 

Model IUPi-II. 

Persetujuan Prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak 

pemohon dengan menggunakan Formulir Model IUPi I.1-2 serta mengukuti 

ketentuan pada huruf ”c” di atas. Persetujuan atau penolakan permohonan 

terhadap Persetujuan Prinsip diberikan dengan menggunakan Formulir Model 

IUPi-I atau Model IUPi- II. 

Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat 

diperpanjang 1 kali selama satu tahun. 

Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Peternakan wajib 

menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali 

dengan menggunakan Formulir Model IUPm-III kepada Bupati/Walikota atau 

pejabat yang ditunjuk olehnya. 

 

2. Pemberian Izin Usaha 

Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha 

peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau 

pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya. Untuk memperoleh Izin 

Usaha Permohonan tersebut harus memperoleh Persetujuan Prinsip lebih dahulu. 

Jangka waktu berlakunya izin usaha peternakan ditetapkan oleh Bupati/Walikota 

atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan berlaku untuk seterusnya selama 

perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya. 

 

3. Permohonan Izin Usaha Peternakan 

Izin usaha peternakan diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki 

Persetujuan Prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk 

memasukkan ternak. Permohonan Izin Usaha Peternakan ditujukan kepada 
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Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Bupati/Walikota atau pejabat 

yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja saat 

diterimanya permohonan izin dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan 

tanda terima telah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk 

berproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik. 

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak 

dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah 

memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan 

produksi kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Selambat-

lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja atau waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota 

atau pejabat yang ditunjuk olehnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud sebelumnya atau pernyataan sebagaimana dimaksud  dalam peraturan 

yang dibuktikan dengan tanda terima, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk 

olehnya mengeluarkan Izin Usaha Peternakan dengan menggunakan formulir 

Model IUPi-IV atau menundanya dengan menggunakan formulir Model IUPi-II; 

Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dilakukan 

apabila pemohon belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagai berikut: 

a)      Persetujuan Prinsip; dan atau 

b)      Good Farming Practice; dan atau 

c)      Upaya Kelestarian lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan 

(UKL-UPL). 

Terhadap penundaan, Perusahaan Peternakan diberi kesempatan untuk 

melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 1 

(satu) tahun atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau 

pejabat yang ditunjuk olehnya sejak menerima surat penundaan. Apabila 

kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

”g” tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak dengan 

menggunakan formulir Model IUPi-II. Apabila pemohon sudah melengkapi 

persyaratan, maka Izin Usaha Peternakan diberikan dengan menggunakan 

formulir model IUPi-IV.1. 
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Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan dilakukan apabila lokasi 

kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan 

Prinsip. Terhadap penolakan oleh Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas 

yang membidangi fungsi peternakan sesuai kewenangannya dalam waktu 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat penolakan 

yang dibuktikan dengan tanda terima, pemohon dapat mengajukan permohonan 

banding kepada Bupati/walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas 

Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan. 

Selama berdiri, usaha Peternakan Rahmat hingga saat ini belum 

memiliki perizinan dari pemerintah daerah. Berdasarkan hasil keterangan dari 

pemilik usaha, belum adanya legalitas dikarenakan pemilik usaha merasa 

belum memiliki waktu dan kesempatan dalam mengurus pendaftaran ke 

pemerintah daerah. Sebaiknya, pemilik usaha peternakan segera mengurus 

perizinan dari pemerintah daerah agar berjalan lebih aman dan lancar 

kedepannya. 

 

4.1.3 Pengumpulan Data Aspek Teknis dan Teknologi 

Peralatan yang digunakan dalam usaha Peternakan Rahmat ini masih 

tergolong sederhana dan bahkan ada yang menggunakan bahan alami dari 

alam. Seperti penggunaan atap untuk kandang masih menggunakan jerami. 

Kandang yang di gunakan terbuat dari papan, serta lantai beralaskan tanah dan 

ada yang dari papan. 

Pada penelitian ini aspek teknis dan teknologi akan mengkaji tentang 

kebutuhan dan tata letak ruangan yang akan di analisis guna untuk 

perkembangan pada usaha Peternakan Rahmat kedepannya. Kebutuhan 

ruangan pada Peternakan Rahmatialah sebagai berikut: 
1. Kandang I 

Kandang I merupakan kandang yang berukuran 2 x 10 m dan 

merupakan salah satu kandang utama dan mampu menampung + 500 

ekor ayam. 
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2. Kandang II 

Sama seperti kandang I, kandang II merupakan salah satu kandang 

yang paling besar dengan ukuran 4 x 8 m yang terdiri dari 2 lantai dan 

mampu menampung ayam sebanyak 1000 ekor. 

3. Gudang Pakan 

Merupakan suatu area bangunan yang di tempatkan khusus untuk 

menyimpan pakan ayam. 

4. Kandang Isolasi 

Merupakan suatu tempat dimana ayam yang sakit diasinngkan atau 

dipisahkan dari ayam yang sehat. 

 
Gambar 4.1 Layout Peternakan Rahmat 

 

4.1.4 Pengumpulan Data Aspek MSDM 

Data aspek MSDM berisikan mengenai struktur organisasi usaha 

peternakan, deksripsi jabatan, jumlah karyawan dan upah yang akan 

diterapkan pada gerai baru perusahaan. 
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Berikut adalah struktur organisasi Peternakan Rahmat: 

 
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Peternakan Rahmat 

 

Pimpinan usaha peternakan Rahmat merupakan pemilik perusahaan. 

Manajer berperan sebagai pembuat kebijakan dan pemegang kendali perusahaan. 

Manajer memiliki tugas rangkap, yaitu bertanggung jawab dalam mengawasi 

jalannya kegiatan produksi, administrasi, keuangan dan pemasaran. Untuk 

memperlancar jalannya kegiatan produksi, maka dibantu oleh karyawan kandang. 

Karyawan kandang berjumlah dua orang. Anak kandang yang dipekerjakan 

pernah diganti beberapa kali karena kurang berpengalaman dalam melaksanakan 

tugasnya. Beberapa periode terakhir berjalan dengan baik dengan mortalitas 

rendah karna anak kandang yang dipekerjakan sudah mulai berpengalaman dan 

bersifat jujur. 

 

4.1.5 Pengumpulan Data Aspek Finansial 

Data aspek keuangan berisikan mengenai kebutuhan investasi awal yang 

dibutuhkan, seperti biaya kebutuhan alat produksi. Dana investasi awal ini 

sendiri berasal dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan besaran 30 juta 

rupiah dan bunga pinjaman sebesar 7 %. Rekapitulasi rincian biaya  adalah 

sebagai berikut:

Pimpinan 

Manajer 

Anak Kandang Anak Kandang 
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Tabel 4.1 Rekapitulasi Biaya Investasi Peternakan Rahmat 
No Jenis Investasi Jumlah Satuan Total (Rp.) 
1 Bangunan Kandang 6 Unit 43.000.000 
2 Bangunan Gudang 1 Unit 5.000.000 
3 Box DOC Komplit 20 Set 3.400.000 
4 Drum Air 5 Set 1.370.000 
5 Mesin Pompa Air 3 Unit 1.290.000 
6 Paralon 15 Btg 270.000 
7 Keran Air 4 Biji 60.000 
8 Timbangan 2 Unit 300.000 
9 Sapu Lidi 3 Biji 30.000 
10 Ember Plastik 25 Kg 7 Biji 160.000 
11 Ember Plastik 5 Kg 1 Biji 10.000 
12 Sekop 2 Biji 70.000 
13 Gayung 3 Biji 15.000 
14 Cangkul 2 Biji 80.000 
15 Sprayer 16 L 1 Set 300.000 
16 Sprayer 2 L 1 Set 40.000 
17 Tempat Minum Ternak 1/2  Galon 20 Set 150.000 
18 Tempat Minum Ternak 2 L 12 Set 144.000 
19 Tempat Minum Ternak 5 L 20 Set 340.000 
20 TMAO (Tempat Minum Otomatis) 20 Set 1.460.000 
21 Baki Pakan 50 Biji 750.000 
22 Tempat Pakan Ternak 5 Kg 20 Set 300.000 
23 Tempat Pakan Ternak 7 Kg 20 Set 460.000 
24 Tempat Pakan Ternak 10 Kg 40 Set 1.200.000 
25 Sendok (Ciduk Ransum) 8 Biji 40.000 
26 Lampu Philips 40 watt 10 Biji 50.000 
27 Terpal Plastik Hitam 1 Roll 700.000 
28 Terpal A5 (34 Kg/roll) 1 Roll 1.500.000 
29 Alat Pembatas (Seng) 12 Meter 180.000 

Total Biaya Investasi 62.669.000 
Sumber : Peternakan Rahmat, 2017 
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4.2 Pembahasan dan Pengolahan Data 

4.2.1 Pembahasan Aspek Pasar dan Pemasaran 

Pasar menjadi aspek yang penting dalam kajian suatu kelayakan karena 

aspek ini menentukan keberlangsungan kegiatan bisnis dimasa yang akan datang. 

Pada penelitian ini akan dilihat permintaan, penawaran dan strategi pemasaran. 

1. Permintaan dan Penawaran 

Kerjasana yang terjalin dengan beberapa pedagang besar membuat 

Peternakan Rahmat menjual hasil produksi ke beberapa pedagang besar 

tersebut. Tidak ada ketentuan jumlah DOC yang harus dipelihara. Jumlah 

ayam yang dipelihara dibatasi dengan kapasitas kandang yang dimiliki 

peternakan. Rata-rata per periode Peternakan Rahmat mampu memelihara 

DOC ayam kampung sebanyak 1.500 ekor. Kondisi tersebut menjadikan 

pedagang besar merupakan konsumen bagi output ayam kampung yang 

dihasilkan peternakan. Target produksi terus dinaikkan dari tahun ke tahun. 

Keadaan tersebut merupakan suatu peluang pasar bagi peternakan ayam 

kampung skala rakyat untuk melakukan penambahan kapasitas produksi yang 

dimiliki.  

2. Pemasaran output 

Output yang dihasilkan dari Peternakan Rahmat adalah ayam 

kampung. Pengangkutan hasil output  ayam kampung menggunakan angkutan 

yang dimiliki oleh pedagang besar yang langsung menjemput ke lokasi 

Peternakan Rahmat. Saluran penjualan yang dilewati oleh produk yang 

dihasilkan melalui pedagang besar atau pihak konsumen yang memesan 

dalam jumlah cukup banyak. 

3. Strategi Pemasaran 

Berdasarkan data dan hasil wawancara dengan pemilik Peternakan 

Rahmat dapat diketahui bahwa strategi yang sudah dijalankan selama ini 

yaitu melalui pihak perantara kedua yaitu pedagang besar dan selanjutnya di 

distribusikan ke rumah makan yang sudah menjadi langganan. Berikut adalah 

flowchart aliran pemasaran peternakan Rahmat. 
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Gambar 4.3 Alur Pemasaran Peternakan Rahmat 

 

Melihat proses alur pemasaran yang sudah di jalankan Peternakan Rahmat, 

tidak ada yang salah. Namun perlu ada perbaikan dan pengembangan untuk 

kedepannya. Disini ada beberapa strategi pemasaran yang dapat di usulkan oleh 

penulis yaitu sebagai berikut: 

 
Gambar 4.4 Usulan Alur Proses Pemasaran 

 
 

4.2.2 Pembahasan Aspek Hukum 

Sampai saat ini Peternakan Rahmat belum terdaftar sebagai peternakan 

ayam kampung di Dinas Kabupaten Kampar. Izin yang dilakukan baru berupa 

izin lisan dari masyarakat di sekitar peternakan Rahmat mealui Kepala Desa. 

Berdasarkan faktor-faktor penentuan badan usaha, bentuk badan usaha 

yang sesuai untuk pendirian usaha peternakan ayam kampung di Kabupaten 

Peternakan 

Pihak kedua 

Menitipkan ke 
Penjual 

Membuat 
Kartu Nama 

Pemasaran 
Lewat Internet 

Konsumen 

Peternakan Rahmat Pedagang Besar 

Pedagang Pengecer 

Rumah Makan 

Konsumen 
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Kampar adalah Perusahaan Perseorangan (PP). Setelah melihat daftar negatif 

Investasi, usaha peternakan ayam kampung tidak termasuk di dalam Daftar 

Negatif Investasi. Izin-izin yang perlu dilengkapi sebelum mendirikan usaha 

ayam kampung terdiri dari izin prakrontruksi dan izin pascakontruksi. Izin 

prakrontruksi meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Peruntukan 

Penggunaan Tanah (IPPT), Surat Izin Gangguan (Hinderordonnatie/HO), dan 

Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Sedangkan izin pascakontruksi meliputi 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang pembuatnya membutuhkan 

persyaratan diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP), Surat Izin Gangguan (Hinderordonnantie/HO), Cash Flow 

Neraca Perusahaan ), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SITU), dan 

gambar denah lokasi kegiatan usaha. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek hukum pada usaha 

peternakan Rahmat, maka aspek ini belum bisa dikatakan layak karena belum 

mempunyai izin usaha. Agar peternakan Rahmat layak secara hukum maka 

pemilik peternakan harus mengurus surat izin usaha dengan mematuhi 

peraturan yang berlaku dan pendiriannya mengikuti prosedur yang telah 

ditetapkan. 
 

4.2.3 Pembahasan Aspek Teknis dan Teknologi 

Pada pengolahan data aspek teknis dan teknologi, adapun hal-hal yang 

di perlu di lakukan pengolahan data yaitu mengenai Lokasi Peternakan, 

Luasan Produksi, Letak Sumber Makanan (Pakan), serta Sarana dan 

Prasarana. 

1. Lokasi Peternakan 

Berdasarkan prasyarat penting yang harus dipenuhi dalam 

penentuan lokasi kandang yang baik maka peternakan Rahmat 

memiliki lokasi yang cukup strategis. Variabel-variabel utama yang 

perlu diperhatikan untuk menentukan lokasi terpenuhi. Lokasi kandang 

yang dimiliki didirikan cukup jauh dari pemukiman warga sehingga 

tidak menimbulkan polusi. Variabel utama lainnya adalah kedekatan 
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lokasi dari sarana transportasi. Kandang berada sekitar 200 meter dari 

jalan raya dan telah memiliki akses yang cukup baik menuju kandang. 

Selain transportasi yang tidak bermasalah ketersediaan air cukup 

sepanjang tahun. Kualitas air yang diperoleh dari sumur bor baik dan 

memenuhi standar baku. Kandang dibuat menjadi dua tempat dengan 

kapasitas masing-masing 500 ekor dan 1000 ekor. Hal tersebut 

dimaksudkan agar pengelolaan kegiatan produksi dapat dijalankan 

dengan baik dan terhindar dari risiko tertular dari penyakit antara 

kandang yang satu dengan kandang lainnya. 

2. Luasan Produksi 

Peternakan Rahmat adalah usaha pembesaran ayam kampung 

dengan hasil output utama ayam kampung hidup. Daya tampung 

pemeliharaan maksimal yang  mampu dipelihara sebesar 1500 ekor. 

Kapasitas produksi yang diusahakan oleh peternakan Rahmat telah 

memenuhi skala ekonomis. Tenaga kerja yang dimiliki tidak terikat 

dan pemilik peternakan memperkerjakan dua orang tenaga kerja 

sebagai anak kandang. Pemilik memiliki luasan tanah untuk 

pembangunan kandang seluas 500 m2. Luasan kandang pertama adalah 

2x10 meter sedangkan kandang yang kedua memiliki luas 8 × 4 meter 

dan terdiri dari 2 lantai. Total luasan kandang yang digunakan sebagai 

tempat pembesaran ayam kampung adalah 84 m2. 

3. Letak Sumber bahan Baku Pakan (Ransum) 

Sarana produksi peternakan yang dipakai peternakan Rahmat 

adalah pasokan dari sebuah Unit Dagang yang terletak di jalan Raya 

Bangkinang Pekanbaru tepatnya di Desa Rumbio. Tempat 

penampungan sarana produksi pakan yang dimiliki UD. Aura Tani 

terletak sekitar 8 Km dari lokasi kandang berdiri. Lokasi Toko Pakan 

tersebut cukup jauh. Namun, sarana transportasi dan jalan raya yang 

menghubungkan Unit Dagang dengan lokasi kandang cukup terawat 

walaupun terdapat kerusakan dibeberapa titik. Pasokan pakan yang 
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dibutuhkan tersedia dengan kualitas dan kuantitas standar yang 

diperlukan dalam menjalankan kegiatan pemeliharaan ayam Kampung. 

4. Kebutuhan Pakan 

Pakan yang digunakan oleh Peternakan Rahmat untuk kebutuhan 

produksi adalah Vivo 311 dan Vivo 512, dimana pakan tersebut 

merupakan pakan pabrikan yang harganya cukup mahal. Untuk 

menyiasati mahalnya pakan pabrikan, peternak bisa meramu pakan 

buatan. 

Pakan untuk ayam umur 1-2 minggu bisa menggunakan pakan 

pabrikan yaitu Vivo 311. Untuk ayam umur 2 minggu sampai panen 

bisa diberikan pakan pabrikan dicampur dengan dedak dan jagung. 

Sebagai pakan tambahan bisa dicarikan sisa-sisa makanan rumah 

tangga atau restoran atau sisa pengolahan pangan seperti ampas tahu. 

Pekarangan yang dibiarkan dan dirawat agar tumbuh hijauan juga 

membantu menyediakan pakan tambahan bagi ayam kampung. 

5. Sarana dan Prasarana 

Lokasi peternakan yang dimiliki Peternakan Rahmat memiliki 

beberapa sarana penunjang seperti bangunan kandang, gudang pakan, 

sumur, tendon air dan berbagai peralatan standar untuk menjalankan 

kegiatan operasional. 

Untuk kandang yang didirikan menggunakan bahan-bahan yang sederhana 

seperti atap menggunakan daun jerami dan atap seng. Untuk dinding kandang 

menggunakan papan serta menggunakan dinding kawat untuk memberi ruang 

sirkulasi udara. Selain itu, kandang juga menggunakan terpal sebagai penutup 

kandang. Sementara peralatan perlangkapan lainnya menggunakan peralatan 

seperti biasa yang di gunakan di peternakan ayam, seperti tendon minum, lampu, 

tempat pakan ayam dan sebagainya. 
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Gambar 4.5 kandang Peternakan Rahmat 

 

 
Gambar 4.6 Ayam di Dalam Kandang 
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         Ket : 
         A. Kandang 1 
         B. Kandang 2 
         C. Gudang Pakan 
         D. Kandang Isolasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.7 Layout Peternakan Rahmat 
 

Jika melihat layout peternakan Rahmat, area denah lokasi peternakan 

Rahmat sudah tertata rapi dan cukup memberikan efisiensi dalam melakukan 

rutinitas pemeliharaan. Itu terlihat dari lokasi kandang yang berada di pinggir area 

serta lokasi gudang pakan yang berdekatan dengan kandang. 

Untuk perawatan kandang itu sendiri, hal yang perlu dilakukan yaitu 

memeriksa apakah ada atap yang bocor, karena terbuat dari jerami. Kemudian 

rutin membersihkan kandang dan menutup kandang dengan terpal guna menahan 

laju angin yang masuk pada malam hari. 

 

4.2.4 Pembahasan Aspek MSDM 

Aspek manajemen sumber daya manusia merupakan aspek yang 

penting dianalisis dalam kelayakan suatu usaha. Tanpa adanya seseorang yang 

melakukannya maka usaha itu tidak akan berjalan. Sehingga, untuk 

melakukan pembudidayaan ayam kampung diperlukan orang yang 

memeliharanya. Aspek manajemen pada peternakan Rahmat dilihat dari 
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struktur organisasi yang dimiliki, penilaian layak atau tidaknya usaha 

peternakan ayam kampung pada peternakan Rahmat dilihat dari apakah 

manajemen yang dilakukan sudah menjalankan fungsi manajemen yang baik. 

Adapun fungsi manajemen yang dimaksud yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengawasan serta pimpinan. Perencanaan yang dilakukan 

oleh peternakan Rahmat adalah dalam hal ternak yang akan diusahakan, 

jumlah ternak, teknologi yang digunakan, merencanakan bahan-bahan untuk 

pembuatan kandang, merencanakan pakan apa yang akan digunakan dan lain 

sebagainya. Usaha peternakan ayam kampung dengan menggunakan sistem 

pemeliharaan yang intensif butuh pengawasan yang sangat intensif. 

Pengawasan yang dimaksudkan dalam hal proses produksi atau budidaya 

ayam kampung. Pimpinan yang dimaksudkan adalah bagaimana seorang ketua 

mampu memimpin suatu kelompok agar berjalan dengan baik. 

Adapun manajemen yang diperlukan dalam hal usaha budidaya ayam 

kampung yang pertama yaitu dalam hal proses produksi untuk menghasilkan 

output yaitu ayam kampung pedaging. Manajemen yang kedua yaitu dalam 

hal memasarkan output yang dihasilkan agar mampu terjual sesuai dengan 

kesepakatan antara penjual dan pembel, manajemen yang ketiga dalam hal 

keuangan yaitu untuk mengetahui seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan 

untuk satu kali siklus produksi budidaya ayam kampung serta untuk 

mengetahui seberapa manfaat yang diperoleh dari penjualan ayam kampung 

tersebut telah dirinci. Ketiga manajemen tersebut dapat dilihat di struktur 

organisasi yang dimiliki oleh peternakan Rahmat dalam menjalankan usaha 

peternakan ayam kampung. Dari Struktur organisasi yang ada, dilihat dari job 

description bagi masing-masing anggota adanya pembagian tugas yang jelas 

bagi para masing-masing anggota maka akan semakin jelas pula setiap 

tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing anggota. Struktur 

organisasi ini sangat diperlukan agar setiap anggota dapat mengetahui 

posisinya masing-masing sehingga peternakan dapat berjalan dengan baik 

karena setiap pekerjaan ataupun divisi sudah ada yang menanganinya dan 

bertanggung jawab. 
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Pengusahaan ayam kampung peternakan Rahmat ini dengan 

beranggotakan 4 orang saja yang terdiri dari pimpinan, manajer dan 2 orang 

karyawan mampu menghasilkan output yang lebih baik. Selain itu hanya 

dengan 4 orang saja mampu memasarkan ayam kampung dengan sangat cepat. 

Pencatatan uang yang dilakukan lebih terperinci. Kegiatan budidaya yang 

dilakukan yaitu dengan pembagian pengawasan dan pemeliharaan setiap 

harinya. 

Dilihat dari tiga manajemen yang penting dalam usaha peternakan 

ayam kampung, peternakan Rahmat sudah melakukannya dengan baik dengan 

fungsi manajemen yang baik, sehingga tidak menyebabkan kerugian pada 

peternakan Rahmat. Berdasarkan indikator aspek manajemen yaitu melakukan 

fungsi manajemen dengan baik sehingga mampu menghasilkan output pada 

usaha tersebut. Peternakan Rahmat dikatakan layak secara aspek manajemen 

yang telah dijalankan 

 

4.2.5 Pengolahan Data Aspek Finansial 

4.2.5.1 Perhitungan Perkiraan Pendapatan 

Tabel 4.2 Perkiraan pendapatan Peternakan Rahmat lima tahun kedepannya 

No Uraian Harga Jual 
(Rp./ekor) 

Produksi 
(ekor) 

Jumlah 
Periode 

Pendapatan 
(Rp) 

1 Perkiraan tahun ke-1 (pertama) 18.500 1500 4 111.000.000 

2 Perkiraan tahun ke-2 (dua) 18.500 2000 4 148.000.000 

3 Perkiraan tahun ke-3 (tiga) 19.000 2500 4 190.000.000 

4 Perkiraan tahun ke-4 (empat) 19.000 3000 4 228.000.000 

5 Perkiraan tahun ke-5 (lima) 19.500 3000 4 273.000.000 
Sumber : Peternakan Rahmat, 2017 
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4.2.5.2 Perhitungan Perkiraan Biaya Operasional 

Berikut adalah perkiraan biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh 

Peternakan Rahmat tiap tahunnya: 

1. Perkiraan Biaya Operasional Tahun ke – 1 (pertama) 

Tabel  4.3 Perkiraan Biaya Operasional Tahun ke – 1 (pertama) 

No Item Biaya (Rp) 
1 Biaya DOC 10.800.000 
2 Biaya Pakan 59.820.000 
3 Biaya Obat-obatan 216.000 
4 Biaya Vaksin dan Vitamin 2.568.000 
5 Biaya Desinfektan 1.210.000 
6 Biaya Listrik 1.200.000 
7 Biaya Pemeliharaan Kandang 200.000 
8 Biaya Administrasi 120.000 
9 Biaya Tenaga Kerja 6.000.000 
10 Akum. Penyusutan Kandang 6.000.000 
11 Biaya Lainnya 336.000 

Total Biaya Operasional 88.470.000 
Sumber : Peternakan Rahmat, 2017 
 
2. Perkiraan Biaya Operasional Tahun ke – 2 (dua) 

Tabel 4.4 Perkiraan Biaya Operasional Tahun ke – 2 (dua) 

No Item Biaya (Rp) 
1 Biaya DOC 14.800.000 
2 Biaya Pakan 80.880.000 
3 Biaya Obat-obatan 288.000 
4 Biaya Vaksin dan Vitamin 3.424.000 
5 Biaya Desinfektan 1.330.000 
6 Biaya Listrik 1.320.000 
7 Biaya Pemeliharaan Kandang 220.000 
8 Biaya Administrasi 120.000 
9 Biaya Tenaga Kerja 8.000.000 
10 Akum. Penyusutan Kandang 8.000.000 
11 Biaya Lainnya 448.000 

Total Biaya Operasional 118.830.000 
Sumber : Peternakan Rahmat, 2017 
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3. Perkiraan Biaya Operasional Tahun ke – 3 (tiga) 
Tabel 4.5 Perkiraan Biaya Operasional Tahun ke – 3 (tiga) 
No Item Biaya (Rp) 
1 Biaya DOC 18.500.000 
2 Biaya Pakan 101.100.000 
3 Biaya Obat-obatan 360.000 
4 Biaya Vaksin dan Vitamin 4.280.000 
5 Biaya Desinfektan 1.450.000 
6 Biaya Listrik 1.380.000 
7 Biaya Pemeliharaan Kandang 240.000 
8 Biaya Administrasi 120.000 
9 Biaya Tenaga Kerja 10.000.000 
10 Akum. Penyusutan Kandang 10.000.000 
11 Biaya Lainnya 560.000 

Total Biaya Operasional 147.990.000 
Sumber : Peternakan Rahmat, 2017 
 
4. Perkiraan Biaya Operasional Tahun ke – 4 (empat) 

Tabel 4.6 Perkiraan Biaya Operasional Tahun ke – 4 (empat) 

No Item Biaya (Rp) 
1 Biaya DOC 22.800.000 
2 Biaya Pakan 123.000.000 
3 Biaya Obat-obatan 432.000 
4 Biaya Vaksin dan Vitamin 5.136.000 
5 Biaya Desinfektan 1.570.000 
6 Biaya Listrik 1.440.000 
7 Biaya Pemeliharaan Kandang 260.000 
8 Biaya Administrasi 120.000 
9 Biaya Tenaga Kerja 12.000.000 
10 Akum. Penyusutan Kandang 12.000.000 
11 Biaya Lainnya 672.000 

Total Biaya Operasional 179.430.000 
Sumber : Peternakan Rahmat, 2017 
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5. Perkiraan Biaya Operasional Tahun ke – 5 (lima) 

Tabel 4.7 Perkiraan Biaya Operasional Tahun ke – 5 (lima) 

No Item Biaya (Rp) 
1 Biaya DOC 26.600.000 
2 Biaya Pakan 143.500.000 
3 Biaya Obat-obatan 504.000 
4 Biaya Vaksin dan Vitamin 5.992.000 
5 Biaya Desinfektan 1.690.000 
6 Biaya Listrik 1.500.000 
7 Biaya Pemeliharaan Kandang 280.000 
8 Biaya Administrasi 120.000 
9 Biaya Tenaga Kerja 14.000.000 
10 Akum. Penyusutan Kandang 14.000.000 
11 Biaya Lainnya 784.000 

Total Biaya Operasional 208.970.000 
Sumber : Peternakan Rahmat, 2017 
 

4.2.5.3 Aliran Kas (Cash Flow) 

Aliran kas dari investasi peternakan Rahmat dari tahun 1 (pertama) sampai 

tahun ke – 5 (lima) adalah sebagai berikut : 

1. Aliran kas tahun 1 (pertama) 
Tabel 4.8 Aliran kas tahun 1 (pertama) 

Item Jumlah (Rp.) 
Pendapatan (In) 111.000.000 
Pengeluaran (Out) 88.470.000 

Laba Bersih 22.530.000 
Sumber : Peternakan Rahmat, 2017 

2. Aliran kas tahun ke – 2 (dua) 
Tabel 4.9 Aliran kas tahun ke – 2 (dua) 

Item Jumlah (Rp.) 
Pendapatan (In) 148.000.000 
Pengeluaran (Out) 118.000.000 

Laba Bersih 29.170.000 
Sumber : Peternakan Rahmat, 2017 
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3. Aliran kas tahun ke – 3 (tiga) 
Tabel 4.10 Aliran kas tahun ke – 3 (tiga) 

Item Jumlah (Rp.) 
Pendapatan (In) 190.000.000 
Pengeluaran (Out) 147.990.000 

Laba Bersih 42.010.000 
Sumber : Peternakan Rahmat, 2017 

4. Aliran kas tahun ke – 4 (empat) 
Tabel 4.11 Aliran kas tahun ke – 4 (empat) 

Item Jumlah (Rp.) 
Pendapatan (In) 228.000.000 
Pengeluaran (Out) 179.430.000 

Laba Bersih 48.570.000 
Sumber : Peternakan Rahmat, 2017 

5. Aliran kas tahun ke – 5 (lima) 
Tabel 4.12 Aliran kas tahun ke – 5 (lima) 

Item Jumlah (Rp.) 
Pendapatan (In) 273.000.000 
Pengeluaran (Out) 208.970.000 

Laba Bersih 64.030.000 
Sumber : Peternakan Rahmat, 2017 

 

4.2.5.4 Net Present Value (NPV) 

NPV merupakan formula untuk menghitung nilai bersih pada waktu 

sekarang. Formula ini digunakan berdasarkan selisih antara investasi dengan 

PV kas bersih. PV kas bersih dari tahun ke 1 (pertama) hingga ke 5 (lima) 

adalah sebagai berikut: 
 Tabel 4.13 Perhitungan Net Present Value (NPV) 

No. Tahun 
Laba Bersih 

(Rp) 
Discount Factor 

7 % 
PV Kas Bersih 

(Rp) 
1 1 22.530.000 0,93 21.056.074,77 
2 2 29.170.000 0,87 25.478.207,70 
3 3 42.010.000 0,82 34.292.673,81 
4 4 48.570.000 0,76 37.053.820,45 
5 5 64.030.000 0,71 45.652.505,07 

Total PV Kas Bersih 163.533.281,80 
 Sumber: Pengolahan Data,2017  
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Maka, perhitungan PV kas bersih invetasi dari tahun ke 1 (pertama) 

hingga ke 5 (lima) adalah: 

NPV =  Total PV Kas Bersih –  Total PV Investasi 

NPV =  Rp 163.533.281,- –  Rp 62.669.000,-  

NPV =  Rp 100.864.281,- 

 

4.2.5.5 Internal Rate of Return (IRR) 

IRR merupakan formula untuk menunjukkan berapa % pengembalian 

investasi tiap tahunnya. Perhitungannya adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.14 Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) 

No Tahun Kas Bersih 
(Rp.) 

Bunga 7 % Bunga 36 % 

DF Kas Bersih 
(Rp.) DF PV Kas Bersih 

(Rp.) 
1 1 21.056.074,77 0,93 19.582.149,54 0,74 15.482.407,92 
2 2 25.478.207,70 0,87 22.166.040,7  0,54 13.774.982,54 
3 3 34.292.673,81 0,82 28.119.992,52 0,40 13.632.786,19 
4 4 37.053.820,45 0,76 28.160.903,54 0,29 10.831.219,55 
5 5 45.652.505,07 0,71 32.413.278,6 0,21 9.812.283,139 

Total PV Kas Bersih 130.442.364,- 63.533.679,- 
Investasi 62.669.000,- 62.669.000,- 

NPV 67.773.365,- 864.679,- 
Sumber: Pengolahan Data, 2017 
 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka : 

IRR = i1 + (NPV1/NPV1NPV2) . (i2 – i1) 

IRR = 0,07 + (67.773.365 / 67.773.365 – 864.679) . (0,36 – 0,07) 

IRR = 0,07 + 1,00 x 0,29 

IRR = 0,36 = 36 % 

IRR > MARR = 36 % > 7 % 
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4.2.5.6 Payback Periode (PP) 

PP merupakan formula untuk mengetahui berapa lama waktu 

pengembalian modal. Perhitungannya sebagai berikut : 
Tabel 4.15 Perhitungan Payback Periode (PP) 

Tahun Kas Bersih (Rp.) Kumulatif Kas Bersih (Rp.) 
1 21.056.074,- 21.056.074,- 
2 25.478.207,- 46.534.281,- 
3 34.292.673,- 80.826.954,- 
4 37.053.820,- 117.880.774,- 
5 45.652.505,- 163.533.279,- 

Sumber : Pengolahan Data, 2017 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka : 

PP  = [n + ((a-b)/(c-b))] . 12 

PP = [ 1 + ((62.669.000-21.056.074)/(46.534.281-21.056.074))].12 

PP = 20,60 = 21 Bulan 

Jadi, pengembalian modal pada investasi ini adalah selama 1,75 tahun 

 


