
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Objek 

 Rumah Makan Ayam Goreng Bu Toha merupakan salah satu Rumah Makan terkenal 

yang terletak di Kabupaten Semarang yang di dirikan sendiri oleh Pak Toha pada tahun 1980. 

Untuk saat ini Rumah Makan tersebut dijalankan oleh putra dari Pak Toha yaitu Pak 

Muhammad Yulianto sejak tahun 2005 dan masih beroperasi hingga saat ini. Rumah Makan 

Ayam Goreng Bu Toha memiliki 40 karyawan diantaranya 8 orang pada bagian kasir, serta 32 

yang lainnya bekerja sebagai pelayan dan koki. Serta untuk tambahan masih ada 10 pegawai 

untuk mengurusi bahan baku yaitu ayam. Rumah Makan Ayam Goreng Bu Toha memiliki luas 

area usaha ± 2.500 m2 sehingga sangat memungkinkan apabila Rumah Makan tersebut untuk 

berternak ayam kampung sendiri. Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari Rumah Makan 

Ayam Goreng Bu Toha bahwa setiap harinya Rumah Makan tersebut mampu menjual hingga 

300 porsi per harinya dengan harga Rp.21.000,- setiap porsinya. Untuk memenuhi penjualan 

tersebut perusahaan harus membeli sekitar 75 ekor ayam dari pemasok setiap harinya dengan 

harga ayam Rp.57.000,- per ekornya. Dalam tahun 2019 Rumah Makan Ayam Goreng Bu Toha 

membeli setidaknya 27.375 ekor ayam dari pemasok untuk diolah. Alasan utama Rumah Makan 

Ayam Goreng Bu Toha lebih memilih menggunakan pemasok karena kendala dari waktu 

pemeliharaan yang terlalu lama serta tenaga kerja pemelihara yang belum memadai. 

Sumber Data 

Tabel 1. 

Data Pembelian Ayam pada Rumah Makan Ayam Goreng Bu Toha tahun 2019 

Nama Produk Kuantitas Harga / ekor Jumlah 

Ayam Kampung 27.375 (365x75) Rp. 57.000,- Rp. 1.560.375.000,- 

Total   Rp. 1.560.375.000,- 

Sumber: Data pembelian ayam Rumah Makan Ayam Goreng Bu Toha tahun 2019. 

Tabel 1. Menunjukkan data pembelian ayam pada tahun 2019 adalah sebanyak 27.375 ekor, 

dengan penjualan rata rata per hari adalah 300 porsi atau 75 ekor ayam. Dimana rata-rata berat 

ayam potong yang digunakan untuk diolah adalah 1.5 kg. Harga beli ayam rata rata pada tahun 

2019 adalah Rp.38.000,- per kilo. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membeli ayam potong 

pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.569.375.000,- 

 

Tabel 2. 

Data Produksi Ayam tahun 2019 

Biaya Produksi Keterangan Jumlah Unit Harga/Unit Total 

Bahan Baku Bibit Ayam Kampung 30.112 ekor Rp.          8.000,- Rp.    240.896.000,- 

 Pakan Dedak 120.448 kg Rp.          4.000,- Rp.    481.792.000,- 

 Pakan Campuran 30.112 kg Rp.        15.000,- Rp.    451.680.000,- 

 Vitamin 500 botol Rp.        40.000,- Rp.      20.000.000,- 



 Obat 500 botol Rp.        50.000,- Rp.      25.000.000,- 

Total Bahan Baku    Rp. 1.219.368.000,- 

Biaya Tenaga Kerja Pekerja 2 orang Rp.  19.200.000,- Rp.      38.400.000,- 

 Pekerja Ahli 1 orang  Rp. 21.600.000,- Rp.      21.600.000,- 

 Pekerja Pemotongan 30.112 Rp.          3.000,-  Rp.     90.336.000,- 

Total Biaya Tenaga Kerja    Rp.   150.336.000,- 

Biaya Overhead Biaya Penyusutan 

Peralatan 

  Rp.       1.200.000,- 

 Biaya Listrik dan air   Rp.       6.000.000,- 

 Biaya Peralatan 

Berternak 

  Rp.       8.000.000,- 

Total Biaya Overhead    Rp.      15.200.000,- 

TOTAL    Rp. 1.382.204.000,-  

Sumber: Data produksi pada peternakan ayam 

- Estimasi kematian adalah 10% 

- Perhitungan per tahun. 

Tabel 2. Menujukkan data biaya berternak ayam meliputi tiga biaya utama yaitu biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead dengan total biaya Rp.1.382.204.000,- untuk biaya 

produksi selama satu tahun. Yang terdiri dari biaya bahan baku Rp.1.219.368.000,-; biaya 

tenaga kerja Rp.150.336.000,-; dan biaya overhead   Rp.15.200.000,-. Biaya tersebut untuk 

menutupi kebutuhan RM. Ayam Goreng Bu Toha selama satu tahun.  

 

Bahan Baku 

Bibit ayam kampung 

= (75 ekor/hari x 365 hari) + estimasi kematian 10% 

= 27.375 + (27.375x10%) 

= 27.375 + 2.737 

= 30.112 ekor 

Harga Ayam Kampung 

= Rp. 8.000,-/ekor x 30.112 ekor 

= Rp. 240.896.000,- 

Pakan Dedak 

Menurut pak Iwan selaku peternak ayam kampung, ayam yang siap potong 

membutuhkan waktu selama 3 bulan dengan membutuhkan pakan dedak sebanyak 4 

kg/ekor. 

Pakan Dedak 

= 4 kg x jumlah ayam 

= 4 kg x 30.112 

= 120.448 kg 



Harga Pakan Dedak 

= Rp. 4.000,- x 120.448 kg 

= Rp. 481.792.000,- 

 

Pakan Campuran 

Menurut peternak ayam kampung, ayam yang siap potong membutuhkan waktu 3 bulan 

dengan membutuhkan pakan campuran sebanyak 1 kg/ekor. 

Pakan Campuran 

= 1 kg x jumlah ayam 

= 1 kg x 30.112 ekor 

= 30.112 kg 

Harga Pakan Campuran  

= Rp. 10.000,- x 30.112 

= Rp. 301.120.000,- 

Vitamin Dan Obat 

Menurut hasil wawancara dengan peternak ayam kampung, diperoleh data bahwa setiap 

50 ekor ayam membutuhkan 1 botol vitamin. Jadi jika memelihara ayam sebanyak 

30.112 membutuhkan sekitar 500 botol vitamin dan 500 botol obat. 

Harga vitamin  

= Rp. 40.000,- x 500 botol vitamin 

= Rp 20.000.000,- 

 Harga Obat 

= Rp. 50.000,- x 500 botol obat 

= Rp. 25.000.000,- 

Tenaga Kerja 

Menurut hasil wawancara dengan peternak ayam kampung tenaga kerja yang bekerja di 

peternakan ayam sebanyak 2 orang dengan upah sebesar Rp. 1.600.000,- per bulan. 

Biaya tenaga kerja  

= (upah tenaga kerja/bulan x jumlah tenaga kerja) x 12 bulan 

= (Rp. 1.600.000,- x 2) x 12 bulan 

= Rp. 3.200.000,- x 12 bulan 

= Rp. 38.400.000,- 

Biaya tenaga kerja ahli. 

Menurut hasil wawancara dengan peternak ayam tenaga kerja ahli yang dibutuhkan 

sebanyak 1 orang dengan upah sebesar Rp.1.800.000,- setiap bulan. 

= (upah tenaga kerja/bulan x jumlah tenaga kerja) x 12 bulan 



= (Rp. 1.800.000,- x 1) x 12 bulan 

= Rp. 21.600.000,- 

Biaya pemotongan 

Menurut hasil wawancara dibutuhkan biaya sebesar Rp.4.000,- untuk memotong serta 

membersihkan ayam dari setiap ekornya. 

= upah pemotongan per ekor x jumlah ayam 

= Rp. 4.000,- x 30.112 ekor 

= Rp. 120.448.000,- 

Biaya Overhead 

Menurut hasil wawancara dengan peternak ayam kampung biaya penyusutan yang 

diperoleh sebesar Rp.100.000,- setiap bulannya. Penyusutan peralatan berupa biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kendaraan transportasi. 

Biaya penyusutan peralatan 

= Penyusutan per bulan x 12 bulan 

= Rp. 100.000,- x 12 bulan 

= Rp. 1.200.000,- 

 Biaya Listrik dan Air 

Menurut hasil wawancara dengan peternak ayam kampung biaya listrik dan air sebesar 

Rp. 500.000,- per bulan. Biaya listrik dan air berupa air minum untuk ayam, kebersihan 

kandang dan lampu penerangan untuk ayam agar tetap nyaman dan hangat. 

Biaya Listrik dan Air 

= Penyusutan per bulan x 12 bulan 

= Rp. 500.000,- x 12 bulan 

= Rp. 6.000.000,- 

Peralatan Beternak 

Menurut hasil wawancara dengan peternak ayam kampung biaya peralatan berternak 

adalah Rp.8.000.000,- yang meliputi biaya untuk membeli terpal, ember, kayu untuk 

kandang dan lain lainnya. 

Biaya Peralatan Beternak = Rp.8.000.000,- 

Tabel 3. 

Perbandingan Biaya Membeli atau Memproduksi Sendiri Pada Tahun 2019 

 Memproduksi Sendiri Membeli dari pemasok 

Bibit Ayam Kampung Rp. 240.896.000,-   

Pakan Dedak Rp. 481.792.000,-   

Pakan Campuran Rp. 451.680.000,-   

Vitamin Rp.   20.000.000,-   

Obat Rp.   25.000.000,-   

Total Bahan Baku  Rp. 1.219.368.000,-  

Tenaga Kerja Rp.  38.400.000,-   



Tenaga Kerja Ahli Rp.  21.600.000,-   

Biaya Pemotongan Rp.  90.336.000,-   

Total Tenaga Kerja  Rp. 150.336.000,-  

Biaya Penyusutan 

Peralatan 

Rp.   1.200.000,-   

Biaya Listrik dan Air Rp.   6.000.000,-   

Peralatan Beternak Rp. 8.000.000,-   

Total Biaya Overhead  Rp.     15.200.000,-  

Pembelian dari pemasok   Rp. 1.560.375.000,- 

TOTAL  Rp. 1.382.204.000,- Rp. 1.560.375.000,- 

Penghematan Biaya  Rp.    178.171.000,-  

 

Perbandingan biaya yang dikeluarkan RM. Ayam Goreng Bu Toha apabila membeli 

ayam dari pemasok dan memproduksi sendiri yang disajikan melalui tabel diatas nampak adanya 

biaya diferensial. Biaya yang dikeluarkan apabila membeli ayam dari pemasok dalam 1 tahun 

adalah sebesar Rp.1.560.375.000,-  sedangkan apabila RM. Ayam Goreng Bu Toha 

memproduksi sendiri ayam tersebut hanya akan mengeluarkan biaya Rp.1.382.204.000,- selama 

satu tahun yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp.1.219.368.000,-  biaya tenaga kerja 

Rp.150.336.000,-  dan biaya overhead sebesar Rp.15.200.000,- yang membuat penghematan 

biaya sebesar Rp.178.171.000,-.  

 

Pembahasan  

 Salah satu faktor utama yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan adalah biaya 

diferensial. Biaya diferensial meliputi semua biaya yang dikeluarkan yang berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya diferensial harus sangat dipertimbangkan dalam 

melakukan pengambilan keputusan. Analisis biaya diferensial merupakan proses estimasi dari 

tindakan-tindakan alternatif yang dapat diambil oleh para pengambil keputusan. Hasil dari 

perbandingan dalam pengambilan keputusan dengan menerapkan biaya diferensial dapat melihat 

alternatif memproduksi sendiri bahan baku ayam lebih menghemat biaya daripada membeli 

bahan baku ayam dari pemasok. Sehingga dapat digunakan oleh pihak manajemen dalam 

meningkatkan laba perusahaan semaksimal mungkin, maka sebaiknya pihak manajemen lebih 

mengoptimalkan dalam penggunaan biaya dengan melihat dari alternatif yang terbaik agar dapat 

meningkatkan laba perusahaan. Dengan demikian, maka keputusan yang tepat yang dapat 

diambil oleh manajemen dari kedua alternatif tersebut adalah memproduksi sendiri bahan baku 

ayam kampung karena akan mendapatkan laba diferensial yang lebih tinggi dibandingkan 

membeli bahan baku ayam dari pemasok. 

 Dari data yang diperoleh mengenai biaya yang dikeluarkan oleh RM. Ayam Goreng Bu 

Toha untuk membeli ayam kampung dari pemasok selama tahun 2019 dan biaya untuk berternak 

ayam kampung yang diperoleh dari peternak ayam kampung dapat diperoleh hasil bahwa : 

 



1. Biaya untuk menghasilkan kebutuhan ayam kampung selama 1 tahun jika: 

- Membeli dari pemasok  = Rp. 1.560.375.000,- 

- Berternak sendiri  = Rp. 1.382.304.000,- 

Penghematan biaya apabila berternak sendiri adalah Rp.178.171.000,-. Maka dari itu 

sebaiknya RM. Ayam Goreng Bu Toha memproduksi sendiri ayam kampung agar 

pengeluaran lebih rendah serta laba yang diperoleh lebih tinggi. 

 

2. Ayam kampung yang didapatkan akan lebih fresh daripada memasok dari pemasok. 

Tentu saja jika perusahaan memutuskan untuk memproduksi sendiri ayam kampung 

dengan kualitas dan kesegaran bahan baku ayam kampung akan terjamin. Hal ini dapat 

terjadi dikarenakan ayam yang dipelihara sendiri, dan pemilik dapat mengetahui kualitas 

ayam. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rantung (2014), menunjukan pengambilan 

keputusan memproduksi sendiri lebih tepat dibandingkan membeli dari luar. Begitu pula dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Saerang (2015) dari hasil penelitian menunjukan memproduksi 

sendiri lebih menguntungkan karena dapat menghemat biaya dari pada membeli dari pemasok. 

Terdapat kesamaan dalam kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini, yaitu bahwa 

memproduksi sendiri bahan baku dapat meningkatkan laba perusahaan.  

Hasil analisis biaya diferensial yang telah diterapkan dalam penelitian ini dan dengan 

melihat selisih hasil dari membeli bahan baku atau memproduksi sendiri bahan baku, maka RM. 

Bu Toha lebih baik dapat menindaklanjuti lebih lanjut untuk memproduksi bahan baku berupa 

ternak Ayam Kampung itu sendiri, hal tersebut dapat dikatakan karena dari perhitungan laba 

akan dihasilkan lebih besar apabila RM. Bu Toha dapat memproduksi bahan bakunya sendiri. 

 




