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ANALISIS KELAYAKAN USAHA PEMELIHARAAN AYAM BROILER  
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

 

ABSTRAK 

Yuli Andayani/B1d 012 309, Fakultas Peternakan Universitas Mataram 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan dan 
mendeskripsikan usaha peternakan ayam Broiler di Kabupaten Lombok Timur. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survai. Penentuan sampel 
responden dilakukan secara purposive. Jumlah peternak yang menjadi responden 
dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. Data dianalisis dengan analisis kelayakan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa rata-rata pendapatan kotor usaha 
peternakan ayam Broiler per periode pemeliharaan adalah Rp. 98.548.235,00 dan 
rata-rata pendapatan bersih adalah Rp. 13.086.135,00,00 usaha ayam Broiler di 
Kabupaten Lombok Timur menguntungkan untuk dikembangkan yang 
ditunjukkan oleh nilai BCR = 1,4 dan layak untuk dilanjutkan dalam jangka waktu 
yang panjang yang ditunjukkan oleh nilai IRR = 61,25%. 

 

Kata kunci : kelayakan usaha, ayam Broiler 
 

FEASIBILITY ANALYSIS OF MAINTENANCE broiler chickens 
IN EAST LOMBOK 

 

ABSTRACT 
Yuli Andayani/B1d 012 309, Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

 

This study aims to analyze the feasibility and describe Broiler chicken 
farm in East Lombok . This research was conducted using the survey method. The 
determination is done by purposive sample of respondents . The number of 
farmers who were respondents in this study as many as 30 people . Data were 
analyzed with a feasibility analysis . 

The results of this study showed that the average gross income per Broiler 
chicken farm maintenance period is Rp . 98,548,235.00 and the average net 
income is Rp . 13.086.135,00,00 Broiler chicken business in East Lombok 
regency advantageous to be developed that indicated by the value of BCR = 1.4 
and appropriate to proceed in a long period of time indicated by the value of IRR 
= 61.25 % . 
 
Keywords : feasibility , Broiler 
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PENDAHULUAN 

Sektor peternakan merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan 

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Bentuk usaha dari peternakan itu 

sendiri sangat beragam. Ternak yang biasa dibudidayakan ataupun yang 

dikembangbiakkan sangat beragam yang tentunya dapat mendatangkan pundi-

pundi rupiah. Umumnya, ternak dibedakan menjadi tiga yaitu mulai dari ternak 

besar seperti (sapi, kerbau, dan kuda,), ternak kecil (kambing, domba, dan babi) 

dan unggas (ayam, itik, angsa, dan puyuh). Usaha dalam bidang peternakan di 

Lombok lebih banyak mengarah pada ternak kecil unggas khususnya ayam. 

Beternak ayam ras pedaging lebih cepat mendatangkan hasil daripada beternak 

ayam buras. Pada umumnya pemeliharaan selama 5-8 minggu ayam ras sudah 

mempunyai bobot badan antara 1,5-2,8 kg/ekor dan bisa segera dijual. Dengan 

demikian perputaran modal berjalan dengan waktu yang tidak lama (Muslimin, 

2002). Masyarakat beranggapan bahwa usaha ternak unggas cukup efisien, karena 

dari segi biaya pembuatan kandang lebih murah dari ternak besar, lahan yang 

dibutuhkan lebih sedikit, pertumbuhan lebih cepat, harga per kg lebih murah 

sehingga bisa dengan cepat bisa dijual untuk memenuhi permintaan konsumen. 

Ayam yang dikembangbiakkan hususnya di Kabupaten Lombok Timur,  selain 

ayam kampung adalah ayam ras pedaging (Broiler).  

Ayam Broiler merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari ayam 

yang memiliki daya produktivitas yang tinggi terutama dalam mem daging. 

Kebutuhan serta konsumsi masyarakat Indonesia akan daging semakin meningkat 

dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan 

pendapatan masyarakat yang meningkat serta kesadaran akan gizi hewani. 

Kontribusi daging dari berbagai jenis ternak yang menggambarkan struktur  

daging menunjukkan bahwa peranan daging unggas khususnya ayam Broiler 

semakin meningkat. 

Berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) Lombok Timur tahun 

2013, Kecamatan Masbagik, Kecamatan Pringgasela, dan Kecamatan Aikmel 

merupakan Kecamatan dengan jumlah rumah tangga usaha peternakan ayam ras 
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pedaging relative banyak dibandingkan dengan 17 Kecamatan lainnya yang ada di 

Lombok Timur. 

Usaha ternak ayam Broiler dapat mengalami penurunan dalam hal 

efisiensi biaya karena semakin mahalnya biaya . Hal ini dikarenakan peternakan 

ayam ras memiliki ketergantungan yang relatif tinggi terhadap bahan baku utama 

yaitu pakan.  

Studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara 

mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka 

menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Kelayakan dapat diartikan 

bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan dapat 

mengembalikan modal pokoknya beserta bunga pinjaman. 

 

METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survei, yaitu 

menelusuri secara langsung tempat peternakan pemeliharaan ayam Broiler di 

Kabupaten Lombok Timur. Penentuan Kabupaten Lombok Timur sebagai lokasi 

penelitian dilakukan secara purposive dengan pertimbangan, bahwa populasi 

ayam broiler di Kabupaten Lombok Timur paling banyak dan tersebar pada 

beberapa wilayah kecamatan. Dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok 

Timur, dipilih 3 kecamatan sebagai lokasi penelitian, yaitu Masbagik, Pringgasela 

dan Aik Mel, dari ketiga kecamatan sampel tersebut selanjutnya dipilih 1 sampai 

2 desa sampel secara purposive, dengan pertimbangan memiliki populasi ayam 

broiler terbanyak dibandingkan dengan desa lainnya. Desa tersebut adalah 

Lendang Nangka Utara, Masbagik Selatan, Jurit Baru, Pengadangan dan Toya. 

Jumlah sampel responden seluruhnya dari Kabupaten Lombok Timur adalah 30 

responden. 

Jenis penelitian ini digunakan dengan data primer dan skunder. Data 

Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan 

quisioner, pengamatan di lapangan dan wawancara secara langsung dengan 

peternak (responden), sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari 
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instansi pemerintah (Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian dan Peternakan 

Kabupaten Lombok Timur, 2014) yang terkait dalam penelitian ini. 

Variabel yang diamati meliputi, pendapatan dan kelayakan usaha ayam 

Broiler (sebagai variabel pokok), kemudian karakteristik peternak dan keadaan 

umum daerah penelitian (sebagai variabel penunjang). 

Data yang terkumpul terlebih dahulu dianalisis sesuai dengan tujuan 

penelitian, kemudian disesuaikan dengan pendapatan dan analisis kelayakan usaha 

menggunakan penghitungan  internal rate of return (IRR). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Karakteristik Responden 

Umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interval umur responden 

berkisar antara 23-67 tahun. Menurut Sari (2013), golongan umur antara 15-64 

tahun termasuk umur produktif, ini berarti peternak responden di Kabupaten 

Lombok Timur berada usia produkif. 

Pendidikan Peternak. Terlihat bahwa pendidikan formal yang telah 

diselesaikan  oleh peternak ayam Broiler yaitu SD sampai dengan S1. Adapun 

peternak ayam Broiler yang berpendidikan SMP paling dominan sebanyak 40%. 

Melihat kenyataan tersebut maka tingkat pendidikan yang dimiliki peternak 

tersebut akan berdampak pada pengelolaan usaha peternakan, khususnya dalam 

penerapan teknologi. 

Jumlah Tanggungan Keluarga. Jumlah tanggungan keluarga responden 

berkisar antara 1 sampai dengan 6 orang. Untuk peternak ayam Broiler jumlah 

terbanyak yang memiliki anggota keluarga dengan jumlah 3-4 orang adalah 

sebanya 87%. Melihat kenyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa jumlah 

anggota keluarga yang dimiliki peternak ayam Broiler tersebut merupakan salah 

satu potensi sumber daya manusia bagi usaha peternakan. 

Pengalaman Usaha Beternak. Karakteristik responden petrnak ayam 

Broiler memiliki lama beternak responden yang berkisar antara 1- 3 tahun yaitu 

sebanyak 70%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa peternak di 
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Kabupaten Lombok Timur tersebut rata-rata belum cukup lama menggeluti usaha 

peternakan pemeliharaan ayam Broiler. 

Jumlah Kepemilikan Ayam Broiler. peternak ayam Broiler di 

Kabupaten Lombok Timur rata-rata memiliki skala usaha antara 1000-1900 

ekor/periode yaitu sebanyak 40%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

memiliki kategori peternakan rakyat (Suharno, 2003) karena populasi ternaknya 

kurang dari 15.000 ekor. 

Motivasi Beternak. Peternak yang menjadikan ayam Broiler sebagai 

usaha sampingan sebanyak 50% disebabkan karena peternak memiliki usaha 

pokok sebagai petani, sedangkan peternak yang memiliki motivasi untuk 

menambah tabungan sebanyak 50%  disebabkan karena peternak lebih 

mementingkan usaha pokoknya untuk menambah pendapatan. 

 

Biaya Usaha Peternakan Ayam Broiler  

Biaya pada usaha peternakan ayam Broiler adalah semua pengeluaran 

yang digunakan peternak Responden untuk menjalankan usaha beternak ayam 

Broiler. Dalam kegiatan usaha beternak ayam Broiler ini, biaya  meliputi biaya 

tetap dan biaya variabel.  

 

1. Biaya Tetap  

Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah dalam periode tertentu 

mengikuti jumlah . Besarnya nilai biaya tetap tidak terlalu dominan dari total 

biaya yang dikeluarkan pada setiap kegiatan usaha. Biaya tetap dalam usaha 

beternak ayam Broiler di Kabupaten Lombok Timur meliputi biaya penyusutan 

kandang dan biaya penyusutan peralatan . 

Tabel 1. Rata-rata biaya tetap usaha peternakan ayam Broiler di Kabupaten 
Lombok     Timur per orang per periode pemeliharaan 

Jenis biaya Nilai  (Rp) Persentase (%) 

Biaya penyusutan kandang 1.328.501,00 79 

Biaya penyusutan peralatan 351.144,00 21 

Jumlah 1.679.645,00 100 

Sumber : Data primer diolah tahun 2016 
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Tabel 1 menunjukkan adanya perbedaan antara biaya penyusutan kandang 

dengan biaya penyusutan peralatan. Perbedaan biaya penyusutan kandang dengan 

penyusutan peralatan sangat signifikan yaitu penyusutan peralatan 21%, 

sedangkan penyusutan kandang sebesar 79%. Tingginya biaya penyusutan 

kandang disebabkan karena alat dan bahan yang digunakan lebih mahal, umur 

teknis lebih lama. Rata-rata biaya penyusutan kandang usaha peternakan per 

periode adalah Rp. 1.328.501,00 dan rata-rata penyusutan peralatan adalah Rp. 

351.144,00. 

 

2. Biaya Tidak Tetap 

Biaya tidak tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dengan jumlah yang 

tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan setiap poduksi yang dilakukan oleh peternak. 

Jumlah biaya tidak tetap yang dikeluarkan dalam kegiatan  pemeliharaan ayam 

Broiler lebih dominan dibandingkan dengan biaya tetap. 

Tabel 2. Rata-rata biaya tidak tetap usaha peternakan ayam Broiler di Kabupaten 
Lombok Timur per periode pemeliharaan 

Jenis biaya Nilai (Rp) 
Persentase 

(%) 
Pakan  64.388.088,00 76.85 
Bibit 15.770.000,00 18.82 
Gas 531.467,00 0.63 
Tenaga kerja 1.350.000,00 1.61 
Obat-obatan 1.125.000,00 1.34 
Litter 278.667,00 0.33 
Penunjang 124.600,00 0.15 
Koran 20.800,00 0.02 
Air dan listrik 193.833,00 0.23 
Jumlah  83.782.455,00 100 
Sumber : Data primer diolah tahun 2016 
 

Hasil perhitungan Tabel 2 sesuai dengan pendapat Susilorini (2008) 

menyatakan bahwa, pakan merupakan biaya terbesar dalam usaha peternakan 

sekitar 70% sampai 80%, biaya untuk pengadaan pakan yaitu sebesar                            

Rp. 64.388.088,00 per periode dengan persentase 76,85% sedangkan biaya tidak 

tetap paling rendah yaitu biaya koran sebesar Rp. 20.800,00 per periode atau 

sebesar 0.02% dari total rata-rata biaya tidak tetap. Untuk itu agar mendapatkan 
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keuntungan yang maksimal maka harus mengefisienkan penggunaan pakan untuk 

kebutuhan ternak. 

3. Biaya total 

Biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh 

peternak dalam usaha pemeliharaan ayam Broiler dalam satu periode . Biaya total 

merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Adapun biaya tetap 

dan biaya variabel pada usaha pemeliharaan ayam Broiler di Kabupaten Lombok 

Timur dapat dilihat pada tabel  3. 

Tabel 3. Rata-rata biaya total usaha peternakan ayam Broiler di Kabupaten 
Lombok     Timur per orang per periode pemeliharaan 

Uraian Nilai  (Rp) Persentase (%) 

Biaya tetap 1.679.645,00 2 

Biaya tidak tetap 83.782.454,00 98 

Biaya total 85.462.099,00 100 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan tabel 3 di atas, diketahui bahwa total rata-rata biaya  usaha 

pemeliharaan ayam Broiler adalah Rp. 85.462.099,00 yang terdiri dari 2 % biaya 

tetap  dan 98% biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap lebih dominan daripada biaya 

tetap pada usaha pemeliharaan ayam Broiler karena biaya tidak tetap dikeluarkan 

setiap periode pemeliharaan dengan jumlah biaya yang berbeda-beda, sedangkan 

biaya tetap dikeluarkan satu kali dalam beberapa tahun. 

Pendapatan Usaha Pemeliharaan Ayam Broiler 

Pendapatan pada usaha pemeliharaan ayam Broier terdiri dari pendapatan 

kotor dan pendapatan bersih. 

1. Pendapatan Kotor  

Pendapatan adalah keseluruhan hasil atau nilai uang dari hasil usaha ternak 

ayam Broiler. Dalam usaha pemeliharaan ayam Broiler didapatkan pendapatan 

kotor dari nilai jual ayam dan nilai jual pupuk ayam. Berdasarkan data pada tabel 

10 dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan kotor rata-rata sebesar Rp. 



     

8 

 

98.548.235,00 per periode . Rincian mengenai pendapatan kotor dapat dilihat pada 

tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-rata pendapatan kotor usaha pemeliharaan ayam Broiler 

Uraian 
Jumlah hasil 

 fisik (kg) 
Nilai jual/ 
(Rp/kg) 

Total (Rp) 

Hasil penjualan ayam 
5.406,958 18.160 98.190.368 

Hasil penjualan kotoran 
1.789,335 200 357.867 

Jumlah pendapatan kotor 98.548.235 

Sumber: Data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa rata-rata pendapatan kotor usaha 

pemelihaaan ayam Broiler adalah Rp. 98.548.235 yang didapatkan dari hasil 

penjualan ayam dan kotoran ayam. Kotoran ayam dijual dengan harga yang relatif 

rendah yaitu Rp. 200 per kg, kotoran ayam bisa bisa memiiliki nilai jual yang 

tinggi apabila dimanfaatkan menjadi pupuk organik, harga pupuk organik sekitar 

2000-5000 per kg dan dengan demikian peternak bisa meningkatkan 

pendapatannya. 

2. Pendapatan Bersih  

Pendapatan bersih merupakan hasil yang diperoleh dari pengurangan total 

pendapatan kotor dengan total biaya . Rincian mengenai rata-rata pendapatan 

bersih usaha pemeliharaan ayam Broiler dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata pendapatan bersih usaha peternakan ayam Broiler di Kabupaten 
Lombok Timur per periode pemeliharaan 

Uraian Nilai (Rp/periode) 

Pendapatan kotor 98.548.235,00 

Biaya pemeliharaan 85.462.100,00 

Pendapatan bersih 13.086.135,00 

Sumber : Data primer diolah tahun 2016 
 

Berdasarkan data pada Tabel 5 Pendapatan bersih rata-rata per orang per 

periode usaha pemeliharaan ayam Broiler relatif tinggi yaitu Rp. 13.086.135,00, 
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jika diinvestasikan ke bank dengan modal Rp. 85.462.100,00 akan menghasilkan 

Rp. 94.008.310 dalam setahun dengan bunga bank 10% sedangkan dengan modal 

yang sama jika dimanfaatkan untuk usaha pemeliharaan ayam Broiler maka akan 

menghasilkan keuntungan Rp. 12.819.315 per periode dan dalam setahun dapat 

menghasilkan keuntungan Rp. 51.277.260 dengan rata-rata pemeliharaan dalam 

setahun sebanyak 4 kali. 

Analisis Kelayakan Usaha 

Analisis kelayakan pada usaha pemeliharaan aym Broiler terdiri dari 

proyeksi nilai masukan dan hasil fisik, rencana anggaran biaya, aliran uang cash 

(cash flow), present value cash in dan internal rate of return (IRR). 

1. Proyeksi nilai masukan dan hasil fisik 

Proyeksi nilai kebutuhan dan hasil fisik usaha pemeliharaan ayam Broiler 

adalah suatu perencanaan mengenai kebutuhan fisik yang diperlukan oleh usaha 

mulai dari awal hingga periode usaha akan berahir. Rencana kebutuhan fisik ini 

berguna untuk menunjang aktifitas usaha pada tiap tahun analisis usaha. 

Kebutuhan fisik ini terdiri dari kandang, peralatan, bahan baku, penunjang dan 

tenaga kerja. Rincian kebutuhan fisik yang lebih detail dapat dilihat pada tabel 6. 
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Tabel 6. Proyeksi nilai kebutuhan dan hasil fisik  
Uraian Tahun 

No Biaya I II III IV V 

1 Pemanas 1.236.667,00 - - - - 

2 Lampu 437.733,00 - 437.733,00 - 437.733,00 

3 
Mesin 
Semprot 

750,000,00 - - 750,000,00  -  

4 Terpal 525.333,00 - - 525.333,00  -  

5 
Tempat 
Pakan 

1.540.690,00 - - - - 

6 
Tempat 
Minum 

1.791.915,00 - - - - 

7 Kandang 29.337.605,00 - - - - 

8 Bibit 63.080,000,00 63.080,000,00 63.080,000,00 63.080,000,00 63.080,000,00 

9 
Obat-
Obatan 

4.500,000,00 4.500,000,00 4.500,000,00 4.500,000,00 4.500,000,00 

10 Pakan 247.454.351,00 247.454.351,00 247.454.351,00 247.454.351,00 247.454.351,00 

11 
Tenaga 
Kerja 

5.400,000,00 5.400,000,00 5.400,000,00 5.400,000,00 5.400,000,00 

12 
Air dan 
Listrik 

775.333,00 775.333,00 775.333,00 775.333,00 775.333,00 

13 Litter 1.114.667,00 1.114.667,00 1.114.667,00 1.114.667,00 1.114.667,00 

14 Koran 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 

15 Penunjang 124.600,00 124.600,00 124.600,00 124.600,00 124.600,00 

16 Gas 2.125.867,00 2.125.867,00 2.125.867,00 2.125.867,00 2.125.867,00 

Total Nilai 
Biaya 

286.547.961,00 251.678.018,00 252.115.751,00 252.203.351,00 252.115.751,00 

Hasil Fisik 

1.    Nilai Ayam 381.579.685,00 381.579.685,00 381.579.685,00 381.579.685,00 381.579.685,00 

2.    Pupuk 1.431.467,00 1.431.467,00 1.431.467,00 1.431.467,00 1.431.467,00 

Total Nilai 
Hasil  

383.011.152,00 383.011.152,00 383.011.152,00 383.011.152,00 383.011.152,00 

Sumber : Data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan Tabel 6 proyeksi biaya (modal) yang diperlukan untuk 

memulai usaha pemeliharaan ayam Broiler untuk tahun I Rp. 286.547.961,00 

sedangkan pada tahun ke II sampai IV mengalami penurunan modal biaya. karena 
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beberapa barang tidak dibeli lagi. Proyeksi nilai produksi (pendapatan) yaitu          

Rp. 383.011.152,00. Nilai produksi tetap stabil karena asumsi yang digunakan 

adalah : harga-harga stabil dalam 5 tahun, 4 periode pemeliharaan dalam 1 tahun, 

daya tahan pakai kandang 5 tahun, bunga bank dihitung dari sisa pinjaman. 

2. Rencana Anggaran Biaya  

Rencana anggaran biaya adalah rekapitulasi dari seluruh biaya yang 

dibutuhkan dalam pengembangan usaha pemeliharaan ayam Broiler. Secara 

umum rencana anggaran ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi 

kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha selama 5 tahun. 

Biaya-biaya yang termasuk dalam rencana anggaran biaya terdiri dari dari 

kandang, peralatan, dan bahan baku. Biaya penunjang dan tenaga kerja tidak 

dihitung karena bisa di bayar setelah peternak mendapatkan hasil dari produksi. 

Rincian mengenai perencanaan biaya anggaran  usaha pemeliharaan ayam Broiler 

dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Perencanaan biaya anggaran usaha pemeliharaan ayam Broiler 
No. Uraian  Anggaran biaya (Rp) 

1 Pemanas    1.236.667,00  

2 Lampu       437.733,00  

3 Mesin Semprot       750,000,00  

4 Terpal       525.333,00  

5 Tempat Pakan 1.540.690,00 

6 Tempat Minum 1.791.915,00 

8 Kandang 29.337.605,00 

9 Bibit  15.770,000,00  

10 Obat-Obatan    1.125,000,00  

11 Pakan  61.863.588,00  

12 Litter       278.667,00  

13 Koran         20.800,00  

14 Penunjang       124.600,00  

15 Gas       531.467,00  

Jumlah Dana Awal yang Dibutuhkan 
115.334.065,00 

 
Sumber : Data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan Tabel 7 perkiraan modal pinjaman (biaya anggaran usaha) 

dalam hal ini akan dipinjam dari bank dan diperlukan untuk memulai usaha 

pemeliharaan ayam Broiler adalah Rp. 115.334.065,00 dengan rincian biaya 
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investasi yang dipinjam hanya pada tahun I dan biaya kegiatan usaha yang 

dipinjam hanya pada periode I saja. 

3. Cash flow (aliran uang cash) pada usaha pemeliharaan usaha ayam Broiler 

Cash flow (aliran uang cash) yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan 

usaha pemeliharaan ayam Broiler terdiri dari aliran uang masuk  (in flow) dan 

aliran uang keluar (out flow). In flow merupakan keseluruhan hasil yang bisa 

dimanfaatkan  pada usaha pemeliharaan ayam Broiler, dalam hal ini terdiri dari 

hasil produk utama (daging) dan produk sampingan (kotoran ayam) yang 

didapatkan selama 5 tahun. Out flow merupakan keseluruhan biaya yang 

diperlukan untuk membangun dan menjalankan usaha. Dana yang dialokasikan 

untuk investasi pada usaha pemeliharaan ayam Broiler yaitu biaya pengembalian 

modal yang terdiri dari biaya bangunan, bahan baku, peralatan, perlengkapan 

produksi dan bunga pinjaman dari bank. Rincian mengenai aliran uang masuk (in 

flow) dan aliran uang keluar (out flow) dapat dilihat pada tabel 8. 

 
Tabel 8. Cash flow usaha pemeliharaan ayam Broiler selama 5 tahun 

Uraian Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V 

INFLOW  

Pemeliharaan Ayam 
Broiler 

383.011.152,00 383.011.152,00 383.011.152,00 383.011.152,00 383.011.152,00 

Pinjaman dari Bank 115.334.065,00 
 

 -   -   -   -  

Total 498.345.217,00 383.011.152,00 383.011.152,00 383.011.152,00 383.011.152,00 

Present Value 
(10.25%) 

452.013.802,00 315.105.843,00 285.807.889 259.229.206,00 235.134.847,00 

OUTFLOW  

Pemeliharaan 
Ayam 

286.547.961,00 251.678.018,00 252.115.751,00 252.203.351,00 252.115.751,00 

Pengembalian 
Pokok Pinjaman 

23.066.813,00 
 

23.066.813,00 
 

23.066.813,00 
 

23.066.813,00 
 

23.066.813,00 
 

Bunga Pinjaman 
(10.25%) 

11.821.742,00 9.457.393,00 7.093.045,00 4.728.697,00 2.364.348,00 

Total 321.436.516,00 284.202.224,00 282.275.609,00 279.998.861,00 277.546.912,00 

Present Value 
(10.25%) 

291.552.395,00 233.815.075,00 210.637.720,00 189.508.535,00 170.389.165,00 

Sumber : Data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan Tabel 8 total aliran uang yang masuk pada tahun 1 adalah Rp. 

498.345.217,00 yang terdiri dari jumlah pendapatan dan pinjaman dari bank. 

Sedangkan total aliran uang yang keluar adalah Rp. 321.436.516,00 yang terdiri 

dari biaya produksi, pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman.  
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Untuk menganalisis tingkat keuntungan suatu usaha digunakan analisis   

Benefit Cost Ratio (B/C), sementara untuk menganalisis kelayakan suatu usaha 

dapat dilakukan dengan penghitungan Internal Rate Of Return (IRR). 

Berdasarkan Tabel 14. Dapat dihitung tingkat efisiensi usaha pemeliharaan 

ayam Broiler menggunakan pendekatan Gross Benefit Ratio sebagai berikut :    

 	 	 	 , % 	

	 , % 	
 

 	 	 . . .

. . .
 

   	 	 1,4  

 

Berdasarkan dari nilai B/C usaha pemeliharaan ayam Broiler mendapatkan 

keuntungan karena nilai B/C lebih dari 1,00 yaitu 1,4, Jika nilai B/C adalah 1,4 

artinya. dari setiap Rp 1,00 yang dikeluarkan akan menghasilkan nilai produksi 

Rp 1,4 dan akan akan mendapatkan keuntungan Rp. 0,4.  

 
4. Present Value Cash In 

Present Value Cash In atau nilai kini manfaat bersih (keuntungan) adalah 

selisih antara total present value output dengan input. Nilai present value cash in 

pada pemeliharaan ayam Broiler dapat diliht pada tabel 9. 

Tabel 9. Present value cash in pada tingkat bunga 10,25% dan 19,25% 

Tahun OUTPUT INPUT CASH IN PV 10.25% PV 19.25% 

I 
498.345.217,00 321.436.516,00 176.908.701,00 160.461.406,80 148.351.111,95 

II 
383.011.152,00 284.202.224,00 98.808.928,00 81.290.767,59 69.480.998,52 

III 
383.011.152,00 282.275.609,00 100.735.543,00 75.170.168,64 59.402.962,02 

IV 
 383.011.152,00  279.998.861,00 103.012.291,00 69.720.670,73 50.940.703,69 

V 
 383.011.152,00  277.546.912,00 105.464.240,00 64.745.681,13 43.733.875,18 

Jumlah       451.388.694,89 371.909.651.37 

Sumber : Data primer diolah tahun 2016 

Berdasarkan tabel 9 jumlah PV pada usaha pemeliharaan ayam Broiler di 

Kabupaten Lombok Timur adalah Rp. 451.388.694,00 dengan tingkat suku bunga 

bank 10,25 % dan Rp. 371.909.651.37 dengan tingkat suku bunga bank 19,25 %. 
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Nilai cash in tiap tahunnya menunjukkan keuntungan yang akan diperoleh selama 

proyeksi umur usaha yaitu 5 tahun jika dinilai pada saat ini, tetapi keuntungan 

belum di kurangi dengan bunga pinjaman dari bank. 

5. Internal Rate Of Return (IRR) 

Internal Rate Of Return merupakan tingkat pengembalian usaha terhadap 

modal yang ditanamkan. Suatu usaha layak dijalankan apabila nilai IRR nya lebih 

besar dari tingkat suku bunga maksimum yaitu 19,25 %. Nilai IRR pada usaha 

pemeliharaan ayam Broiler dapat dihitung sebagai berikut : 

      IRR 10,25%	 	 19,25	– 	10,25 	 	
. . ,

. . , 	–	 . . .  

 Interna	Rate	of	Return	 IRR 	61,25	%	 

 

Usaha pemeliharaan ayam Broiler ini dapat dilanjutkan atau direalisir dan 

dapat diberikan pinjaman kredit modal, karena IRR yang dihasilkan lebih besar 

dari suku bunga bank yang berlaku yaitu nilai IRR = 61,25 % ( > 19.25% ). Dapat 

disimpulkan bahwa usaha peternakan pemeliharaan ayam Broiler di Kabupaten 

Lombok Timur layak untuk dilanjutkan dalam waktu yang lama. 

 

KESIMPULAN 

1. Rata-rata pendapatan kotor usaha peternakan ayam Broiler per periode 

pemeliharaan adalah Rp. 98.548.235,00 dan rata-rata pendapatan bersih 

adalah Rp. 13.086.135,00,00. Rata-rata biaya usaha sebesar Rp. 

85.462.100,00, yang terdiri dari biaya tetap sebesar Rp. 1.679.645,00 dan 

rata-rata biaya variabel sebesar Rp. 83.782.454,00. 

2. Usaha peternakan ayam Broiler di Kabupaten Lombok Timur dalam jangka 

panjang layak untuk dilanjutkan yang ditunjukkan oleh nilai BC ratio yaitu 

1,4  dan nilai IRR yaitu 61,25%. 
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