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CONTRIBUTION OF ARABIAN CHICKEN 
(Silver braekels kriel) FARMING ON HOUSEHOLD’S 

INCOME AT KRAS SUBDISTRICT, KEDIRI 
REGENCY 

Riza Hidayat 1), Hariyono 2), and Wisaptiningsih U. 3) 

ABSTRACT 
 

This study was carried out the Arabian chicken 
farming at Kras subdistrict, Kediri regency, data collection 
from March 6 th to april 6 th 2012. The study was aimed to (i) 
examine the efficiency of Arabian chicken farming, (ii) 
determine  it’s contribution to farmer’s household and (iii) 
investigate their welfare. This study used survey method. 35 
respondents were obtained by total sampling method, 
respondends were grouped into three scale, scale I (owned 
100-733 birds), scale II (owned 734-1367 birds) and scale III 
(owned 1368-2000 birds). The data were collected by survey 
and observation techniques. Descriptive analysis using 
economic equation namely R/C ratio and income contribution 
to household were used to analyse the data. Result showed that 
scale III was more efficient (R/C=1.59), compared to scale II 
(R/C=1.54) and scale I (R/C=1.47). Contribution the Arabian 
chicken farming to household for scale I, II, and III were 47.42 
%, 77.35 %, and 61.02 % respectively. Household’s welfare 
(HW) based on “BKKBN” standard indicated the HW type 2 
for scale I, the HW type 3 for scale II and the HW type 3 to the 
HW type 3 plus for scale III. 

 
Keywords: arabian chicken (silver braekels kriel), efficiency,   

R/C ratio, contribution, household’s welfare 
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KONTRIBUSI USAHA PETERNAKAN AYAM ARAB 
(Silver braekels kriel) TERHADAP PENDAPATAN 

RUMAHTANGGA DI KECAMATAN KRAS  
KABUPATEN KEDIRI 

RINGKASAN 

 Setiap daerah memiliki keanekaragaman dan potensi 
daerah yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain 
yang dapat dijadikan suatu keunggulan. Kecamatan Kras 
kabupaten Kediri merupakan daerah potensial 
pengembangan usaha ternak ayam arab, usaha ternak ini 
dilakukan oleh sebagian besar masyarakat sejak dulu. Usaha 
ternak ayam arab turut serta dalam mendukung program 
pemerintah yaitu pemberdayaan dan peningkatan sistem 
ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah 
sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi 
produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi. 
Melalui sistem ekonomi kerakyatan diharapkan setiap 
masyarakat ikut serta berpartisipasi dengan harapan 
meningkatkan perekonomian keluarga sehingga tercapai 
kesejahteraan. 

Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 
sampai dengan 6 April 2012 dengan pemilihan lokasi di 
wilayah kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk 1. Mengamati efisiensi usaha 
ternak ayam Arab, 2. Mengetahui kontribusi usaha ternak 
ayam arab terhadap pendapatan rumahtangga keluarga, 3. 
Mengetahui tingkat kesejahteraan peternak ayam arab di 
kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan pengukuran 
menurut BKKBN. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode survey dan pengamatan terhadap populasi peternak 
ayam arab, pengambilan sampel dengan metode total sampling 
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dan analisa perhitungan data menggunakan rumus R/C Rasio 
untuk mengetahui nilai efisiensi usaha ternak ayam arab. 
Sampel yang diamati dalam penelitian ini adalah 35 
responden, dan membagi menjadi 3 skala berdasarkan jumlah 
kepemilikan ternak, yaitu skala I memiliki ayam arab 
sebanyak 100 – 733 ekor, skala II 734 – 1367 ekor, dan skala 
III 1368 – 2000 ekor. Penilaian tingkat kesejahteraan 
responden menggunakan pengukuran dari BKKBN. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai efisiensi 
yang didapatkan masing – masing skala I, II, dan III berturut – 
turut adalah 1,47 ; 1,54 ;dan 1,61. Ini menunjukkan bahwa 
usaha ternak ayam arab yang dijalankan oleh peternak sudah 
efisien, dan yang paling efisien adalah pada skala III. 
Kontribusi ternak ayam arab terhadap pendapatan 
rumahtangga masing – masing skala I, II, dan III berturut – 
turut adalah 47,42 % ; 77,35 % dan 61,02 %. Kesejahteraan 
peternak ayam arab yang diamati dalam penelitian 
menunjukkan bahwa semua peternak ayam arab memiliki 
kondisi yang sejahtera, yaitu pada skala I rata – rata 
menunjukkan keadaan sejahtera II, sedangkan untuk skala II 
dan III rata – rata menunjukkan pada kondisi keluarga 
sejahtera III sampai dengan sejahtera III plus. 

Disarankan sebaiknya peternak pada skala I lebih 
memperhatikan manajemen pemeliharaan usaha ternak ayam 
arab dengan melakukan Replacement stock secara rutin dan 
segera melakukan afkir untuk ternak yang sudah tidak 
produktif untuk menghindari pemborosan pakan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap daerah memiliki keberagaman dan potensi 
pertumbuhan ekonomi yang berbeda antara satu daerah dengan 
daerah lain, karena itu perencanaan pembangunan ekonomi 
perlu mengenali karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah 
tersebut, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Melihat 
aspek seperti ini maka tidak ada strategi pembangunan 
ekonomi yang sama bisa berlaku untuk semua daerah karena 
setiap daerah memiliki potensi yang berbeda yang bisa 
dijadikan keunggulan. Setiap upaya pembangunan ekonomi 
daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
penduduknya (Arifin, 2007). 

Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi  
menghadapi berbagai tantangan, yang akhirnya menuntut 
setiap daerah untuk mampu bersaing dengan daerah lain. 
Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan 
kabupaten/kota untuk melaksanakan percepatan pembangunan 
ekonomi daerah berdasarkan potensi sektor unggulan yang 
dimiliki oleh masing – masing daerah (Anonymous, 2008) 

Pengembangan usaha peternakan merupakan langkah 
strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar 
kehidupan potensi lokal dan perekonomian sebagian 
penduduk, khususnya dalam hal penyediaan alternatif usaha, 
mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan, mempercepat 
pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat landasan 
pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam 
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rangka mewujudkan program Pemerintah, yaitu  percepatan 
pemulihan ekonomi melalui “ Pemberdayaan dan Peningkatan 
Sistem Ekonomi Kerakyatan” (Anonymous, 2008). Menurut 
Prayitna dan Santosa (1996) ekonomi rakyat adalah kegiatan 
ekonomi yang diselenggarakan oleh kebanyakan rakyat 
indonesia dan pada umumnya terdiri atas koperasi, pengusaha 
mikro, pengusaha kecil dan menengah, sedangkan Ekonomi 
Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berorientasikan pada 
peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam 
penyelenggaraan Ekonomi. 

Pelaksanaan ekonomi kerakyatan lebih diarahkan 
pada upaya optimalisasi potensi setiap wilayah berdasarkan 
kondisi sumber daya alam, manusia, lingkungan, kreatifitas 
dan komoditi di daerah tersebut. Perkembangan suatu 
komoditi ditentukan antara lain oleh peranan dan permintaan 
akan komoditi tersebut, peningkatan pendapatan masyarakat 
juga berpengaruh terhadap permintaan (Priyatna dan Santosa, 
1996).  

Kabupaten Kediri sebagai salah satu kawasan 
pengembangan pembibitan ayam arab  di Jawa Timur dan 
perlu  mengembangkan sektor tersebut sebagai penggerak 
mesin perekonomian mikro yang bisa menjadi alternatif untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, 
dan daya saing daerah. Salah satu usaha pengembangan 
ekonomi yang dilakukan adalah pengembangan usaha 
peternakan, yaitu dengan melihat kinerja peternak ayam arab 
melalui volume usaha dan permodalan, melalui pemilikan 
lahan yang diusahakan, dan melalui profil pribadi dari 
peternak. (Anonymous, 2008).  
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Umumnya ternak  yang dipelihara adalah ayam buras 
petelur atau dikenal dengan ayam arab, ternak ini diusahakan 
secara sambilan yang lebih bersifat sosial, seperti perbaikan 
gizi keluarga dan sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga. Sejalan dengan tujuan sistem ekonomi 
kerakyatan dan tujuan pembangunan peternakan khususnya, 
maka peningkatan produksi ternak harus dapat meningkatkan 
pendapatan peternak (Krista dan Harianto, 2010).  

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Peternakan 
Jawa Timur (2011) penyebaran populasi ternak ayam Buras 
(termasuk di dalamnya ayam arab) umumnya terjadi 
peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 1,44 %. Pada tahun 
2010 populasi ayam buras sebanyak 24.006.814 ekor dan 
mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebanyak 24.330.435 
ekor. Populasi ayam  Buras di Kabupaten Kediri menempati 
peringkat kelima di Jawa Timur setelah Jombang, Bojonegoro, 
Malang dan Blitar dengan populasi sebesar 1.926.532 (BPS 
2011). Sejak tahun  2010 Peta kawasan pembibitan Ayam 
Buras di Jawa Timur  terpusat di tiga Kota, yaitu Kediri, Blitar 
dan Tulungagung, karena dianggap wilayah yang potensial 
untuk pengembangan ternak ayam Buras. 

Kecamatan Kras merupakan salah satu kecamatan di 
Kabupaten Kediri dengan populasi ayam Buras sebanyak 
54.383 ekor (BPS Kabupaten Kediri 2011) . Kecamatan Kras 
merupakan daerah potensial pengembangan usaha ternak ayam 
arab, banyak masyarakat di Kecamatan Kras turut mendukung 
sistem ekonomi kerakyatan dengan memelihara ayam arab 
sebagai pekerjaan utama maupun sampingan untuk 
meningkatkan perekonomian keluarga, dengan peningkatan 
perekonomian keluarga diharapkan dapat meningkatkan 
kesejahteraan keluarga peternak. Penelitian tentang nilai 
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efisiensi usaha ternak ayam arab belum banyak dilakukan, 
karena itu penulis tertarik memilih judul “Kontribusi Usaha 
Peternakan Ayam Arab (Silver braekels kriel) Terhadap 
Pendapatan Rumahtangga di Kecamatan Kras Kabupaten 
Kediri”.  
 
1.2 Rumusan Masalah 

Kecamatan Kras merupakan merupakan salah satu 
kecamatan yang potensial dalam pengembangan ternak ayam 
arab, dan kebanyakan dari masyarakat tersebut memelihara 
ayam arab dengan harapan untuk membantu meningkatkan 
pendapataan rumahtangga agar tercapai kesejahteraan.  
Berdasarkan uraian diatas, Rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana efisiensi usaha ternak ayam arab ditinjau 
dari usaha pemeliharaannya. 

2. Bagaimana kontribusi usaha peternakan ayam arab 
terhadap pendapatan rumahtangga peternak. 

3. Bagaimana tingkat kesejahteraan peternak ayam arab 
di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dengan 
pengukuran dari Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN). 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
1. Efisiensi usaha ternak ayam arab ditinjau dari usaha 

pemeliharaannya. 
2. Kontribusi usaha peternakan ayam arab terhadap 

pendapatan rumahtangga peternak. 
3. Bagaimanakah tingkat kesejahteraan peternak ayam 

arab ditinjau dari pengukuran dari BKKBN. 
 
1.4 Manfaat 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat 
memberikan beberapa manfaat antara lain: 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan 
dalam merumuskan usaha–usaha yang perlu ditempuh 
untuk meningkatkan efisiensi dan pengembangan 
usaha. 

2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi 
pemilik ternak ayam arab tentang usaha yang efisien. 

 
1.5 Kerangka  Pikir 

Dalam suatu rumahtangga, penghasilan keluarga 
digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup anggota 
rumahtangga setiap hari. Masyarakat di pedesaan biasanya 
memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, jika hanya 
memiliki satu sumber penghasilan biasanya dengan 
penghasilan tersebut sudah mampu mencukupi kebutuhan 
hidup  rumahtangganya.  
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Berdasarkan gambar kerangka pikir diatas 
penghasilan rumahtangga pada penelitian ini dibagi menjadi 
dua yaitu dari usaha ayam arab dan non ayam arab, usaha non 
ayam arab berasal dari sektor pertanian dan non pertanian 
yang dijadikan sebagai sumber pendapatan rumahtangga. 
Pendapatan dari usaha ternak ayam arab dijumlahkan dengan 
pendapatan rumahtangga, dan dihitung kontribusi usaha ternak 
ayam arab terhadap pendapatan rumahtangga, sehingga 
dengan pendapatan tersebut diharapkan  dapat tercapai 
kesejahteraan menurut standart BKKBN.   

Dalam usaha peternakan ayam arab untuk 
memperoleh pendapatan usaha, terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi pendapatan tersebut, antara lain besarnya skala 
usaha yang dikelola oleh peternak, dan besarnya skala usaha 
ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki. 

Pertimbangan yang perlu dilakukan oleh peternak 
dalam melakukan usaha ternak ayam arab adalah menentukan 
besar dan volume usaha untuk memperoleh biaya produksi 
yang minimum sehingga diperoleh skala usaha yang 
ekonomis. Jumlah ternak yang lebih besar dapat mengurangi 
biaya produksi, karena dengan bertambahnya jumlah ternak 
yang diusahakan, peternak dapat melakukan proses produksi 
yang lebih baik karena efisien dalam penggunaan tenaga kerja 
dan penggunaan peralatan sehingga akhirnya dapat 
meningkatkan pendapatan usaha. 

Besarnya kontribusi dari usaha peternakan ayam arab 
terhadap pendapatan keluarga dalam satu tahun  berbeda antar 
peternak satu dengan peternak yang lainnya. Beberapa faktor 
yang mempengaruhi kontribusi pendapatan usaha ternak ayam 
arab antara lain adalah pendapatan keluarga, skala usaha dan 
motivasi dalam mengusahakan ayam arab. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Usaha Peternakan 

Pertumbuhan ekonomi di indonesia mengalami 
peningkatan dari dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi 
memberikan dampak meningkatnya taraf hidup masyarakat 
indonesia berupa pendapatan, pendidikan, dan ketrampilan. 
Peningkatan taraf hidup memberikan peluang rumahtangga 
untuk meningkatkan gizi makanan yang dikonsumsi. 
Peningkatan makanan yang bergizi merupakan sebuah akibat 
dari peningkatan daya beli karena pendapatan masyarakat 
meningkat (Prayitno dan Santoso, 1996).    

Pembangunan sub sektor peternakan merupakan 
bagian dari pembangunan pertanian, data dari BPS 
menunjukkan adanya pertumbuhan sub sektor pertanian 
sebesar 4, 79% per tahun, pertumbuhan tersebut akan dipacu 
terus dalam rancangan pembangunan nasional hingga 
mencapai 10% per tahun, sehingga bisa mencapai tingkat 
kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Peningkatan 
pertumbuhan sub sektor pertanian akan membawa pengaruh 
positif terhadap pertumbuhan peternakan. Pertumbuhan sub 
sektor peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan protein hewani yang mempunyai nilai gizi 
tinggi, dan bisa dijadikan sebagai sumber kesempatan kerja 
untuk meningkatkan pendapatan petani. 

Arifin (2007) menyatakan bahwa masyarakat 
indonesia rata – rata memerlukan 50 gram protein perhari, 
20% diantaranya berasal dari produk peternakan dan 
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perikanan. Protein yang berasal dari produk peternakan cukup 
dengan 4 gram perhari dan dari produk nabati 40 gram per 
hari. Sedangkan konsumsi protein per hari mencapai 2,56 
gram per hari. Sumber protein hewani terbesar di Indonesia 
diperoleh dari ternak unggas, jenis ternak unggas di Indonesia 
yang mempunyai arti ekonomis adalah ayam dan itik yang 
diperoleh dari daging dan telurnya.  

Rasyaf (1996) menjelaskan bahwa peningkatan 
usaha peternakan merupakan suatu kegiatan usaha yang 
menerapkan prinsip –prinsip manajemen dan kewiraswastaan 
dalam aspek teknik beternak berdasarkan ilmu peternakan 
yang benar agar tujuan usaha dapat tercapai. 90% usaha 
peternakan di Indonesia merupakan peternakan rakyat. Ciri 
dari usaha peternakan rakyat adalah  skala usaha kecil, motif 
usaha rumahtangga dijadikan usaha sampingan, menggunakan 
teknologi sederhana sehingga mempunyai tingkat 
produktivitas yang rendah dan mutu produk bervariasi serta 
bersifat padat karya dengan basis organisasi kekeluargaan. 

Anonymous (1993) menyatakan bahwa usaha 
peternakan di Indonesia dapat digolongkan menjadi 4 tipologi 
usaha yaitu: 

a. Usaha Sambilan (Subsistence) yaitu usaha peternakan 
rakyat yang pendapatannya dari sub – sektor 
peternakan adalah kurang dari 30 %. 

b. Cabang Usaha (Mixed Farming) yaitu usaha 
peternakan rakyat yang pendapatannya dari sub – 
sektor peternakan antara 30 – 70 %. 

c. Usaha pokok (Semi Commercial) yaitu usaha 
peternakan rakyat atau perusahaan peternakan yang 
pendapatannya dari sub – sektor peternakan antara 70 
– 100 %. 
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d. Industri Peternakan (Specialized Farming) yaitu 
perusahaan peternakan yang dalam mengusahakan 
komoditi hasil ternak sudah dikelola secara mendasar 
dan pendapatannya 100 % dari sub – sektor 
peternakan. 

Arifin (2007) menyatakan bahwa upaya peningkatan 
ketahanan pangan masyarakat khususnya yang berkaitan 
dengan produk peternakan selain dilihat dari kemampuannya 
dalam menyediakan produk peternakan, juga perlu 
diperhatikan sampai seberapa jauh usaha yang dikembangkan 
tersebut mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam 
bidang peternakan dengan diberlakukannya perdagangan 
bebas disatu sisi merupakan peluang dan disisi lain sekaligus 
juga merupakan sebuah tantangan bagi peternak di Indonesia. 
Dari aspek produksi hal ini sangat tergantung kepada harga 
sarana produksi, seperti pakan dan harga komoditas 
peternakan dan efisiensi produksi. 

Tujuan suatu usaha peternakan yang dilaksanakan 
oleh rumahtangga peternak mempunyai pengaruh yang sangat 
besar terhadap pengambilan keputusan dan tindakan yang akan 
diambil, dan terhadap pandangan rumahtangga akan 
keberlangsungan dan kemampuannya dalam menerima 
berbagai pembaharuan, termasuk teknologi pertanian. 
Usahatani yang dilakukan oleh rumahtangga petani umumnya 
mempunyai dua tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan yang 
maksimal atau untuk keamanan dengan cara meminimalkan 
resiko, termasuk keinginan untuk memiliki persediaan pangan 
yang cukup untuk konsumsi rumahtangga dan selebihnya 
untuk dijual (Kholid, 2011). 
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2.2 Usaha Peternakan Ayam Arab 

Peluang usaha agrobisnis yang berprospek cukup 
cerah untuk masa depan salah satu diantaranya adalah 
pengembangan usaha ternak ayam arab, karena ayam arab 
terkenal sebagai penghasil telur dan telur tersebut dijual per 
butir, sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar 
dibandingkan dengan usaha ternak ayam ras petelur karena 
dijual per kilo. Investasi ternak ayam arab memiliki prospek 
yang sangat baik karena permintaan produk asal ayam arab 
selalu meningkat yaitu pada tahun 2005 permintaan telur 
sebesar 1.041.661 ton terpenuhi dari telur ayam arab sebanyak 
175,4 ton, ayam Ras 681,1 ton dan 195 ton berasal dari itik 
angka permintaan tersebut akan terus naik seiring 
bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat 
(Sujionohadi dan Setiawan, 1993) .  

Peternakan ayam arab memiliki peranan yang cukup 
besar dalam mendukung ekonomi pedesaan. Jika dibandingkan 
dengan ternak lain, ayam arab memiliki kelebihan antara lain 
kecepatan daya adaptasi terhadap lingkungan, harga telur dan 
daging ayam arab lebih tinggi jika dibandingkan dengan ayam 
ras karena dijual perbutir. Produk utama ternak ayam arab 
adalah telur, telur ayam arab banyak dimanfaatkan sebagai 
jamu untuk stamina dan vitalitas (Krista dan Harianto, 2010). 

Ayam arab (Silver Braekels Kriel) merupakan ayam 
petelur yang berasal dari Belgia dan termasuk kelas 
Mediterania (penghasil telur). Menurut sejarah, ayam arab 
pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh seorang Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab Saudi. Seorang 
TKI asal Malang Jawa Timur berhasil membawa anak ayam 
silver sebanyak 4 ekor, ayam tersebut diumbar sehingga ada 
yang kawin dengan ayam kampung lokal, dari perkawinan ini  
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produksi telur hasil dari persilangan ayam arab lebih tinggi 
dibandingkan dengan ayam kampung lainnya. Kemudian ayam 
ini berkembang cepat di surabaya dan kota lain di jawa timur, 
tetapi Strain asli (Parents stock) sudah tidak ada. Strain asli 
ayam arab yang dikembangkan di indonesia adalah ayam arab 
silver, jika kemudian muncul ayam arab berwarna emas 
kemerahan (Gold), ini merupakan hasil mutasi atau 
penyimpangan gen, karena dari belgia ayam ini memang 
terdiri dari dua warna yaitu Gold (Emas) dan Silver (perak) 
(Darmana dan Sitanggang, 2002) 

Ayam arab betina mampu menghasilkan sekitar 225 
telur pertahun dengan berat rata-rata sekitar 40 – 45 gram per 
telur. Ayam arab jantan memiliki tinggi sekitar 30 cm dengan 
bobot 2500 gram, sedangkan ayam arab betina memiliki tinggi 
sekitar 22 cm dengan bobot 1800-2000 gram. Jengger ayam 
pejantan berwarna merah, berukuran besar dan tipis. Untuk 
betina memiliki jengger yang lebih kecil. Selama usia 
produktif (1 – 2 tahun), ayam arab hampir setiap hari akan 
bertelur. Jika pakan yang diberikan cukup berkualitas, 
produksi telur bisa mencapai 75 – 80 %. Setiap ayam arab 
yang dikawinkan pasti melahirkan beberapa ekor anak ayam 
berwarna kuning kemerahan. Kualitas ayam arab berwarna 
kuning kemerahan ternyata sama dengan ayam arab putih dan 
bahkan lebih baik (Darmana dan Sitanggang, 2002). Ayam 
buras petelur yang dipelihara di indonesia selain ayam arab 
adalah ayam Kedu dan ayam Poncin. Ayam Poncin adalah 
ayam persilangan antara pejantan ayam arab dengan betina 
Kedu, ayam ini memiliki produksi telur yang tinggi tidak 
kalah dengan ayam arab (Kholis dan Sitanggang, 2002) 

Ayam arab merupakan salah satu jenis ternak 
potensial dan sudah memasyarakat dan peternakannya sudah 
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tersebar diseluruh pelosok nusantara, peternakan ayam arab 
memiliki peranan yang cukup besar dalam mendukung 
ekonomi kerakyatan, karena banyak dipelihara oleh 
masyarakat pedesaan untuk membantu meningkatkan 
perekonomian keluarga (Anonymous, 2010). Ditambahkan 
oleh Cahyono (2011) yang menyatakan bahwa Ayam arab 
merupakan salah satu aset nasional yang turut menunjang 
kehidupan sosial. 

Peluang untuk meningkatkan kontribusi ayam arab 
cukup terbuka, karena memiliki pasar spesifik. Potensi ini 
terus dikembangkan dan difokuskan pada peternakan rakyat, 
sesuai dengan Perpres No. 111/2007 sebagai pengganti 
Perpress No. 77/2007. Peraturan Presiden yang baru 
menyatakan, subsektor peternakan, pembibitan, dan budidaya 
ayam buras terbuka untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan 
koperasi, dengan adanya peraturan tersebut semakin 
menegaskan ayam arab hanya diperuntukkan bagi peternakan 
rakyat, karena ayam arab termasuk bagian dari ayam buras 
(Anonymous, 2010).   

Bisnis budidaya ayam arab memiliki prospek yang 
cukup menjanjikan. Apalagi jika budidaya dilakukan secara 
intensif dalam arti tidak hanya dilakukan sebagai kegiatan 
sambilan karena memiliki peluang yang bagus untuk 
dikembangkan karena permintaan yang terus meningkat dari 
masyarakat untuk mengkonsumsi produk ayam arab baik 
berupa telur maupun daging (Krista dan Harianto 2010). Pada 
umumnya peternakan ayam arab ditujukan untuk petelur. 

Ternak ayam arab merupakan komoditi ternak 
unggas yang potensial sebagai penghasil daging dan telur. 
Sumbangan ayam arab terhadap produksi telur nasional cukup 
baik yakni sebagai penyumbang ketiga terbesar setelah ayam 
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ras dan itik. Selain harga telurnya yang lebih mahal, ayam arab 
pemeliharaannya cukup mudah, mudah beradaptasi dengan 
kondisi setempat. Sampai saat ini usaha ternak ayam arab 
didominasi oleh peternakan skala kecil, bersifat tradisional, 
tingkat ketrampilan peternak yang rendah, modal kecil serta 
adopsi teknologi masih rendah, sehingga mengakibatkan 
masih rendahnya produktivitas ternak. 

Murtidjo (1992) menyatakan bahwa ayam arab 
merupakan unggas lokal yang telah lama dipelihara 
masyarakat pedesaan dan telah beradaptasi dengan kondisi 
iklim pedesaan dan masyarakat. Pemeliharaan ayam arab di 
lahan pedesaan mempunyai keunggulan diantaranya adalah 
potensi sumberdaya alam pedesaan yang cukup kondusif untuk 
pengembangan ayam arab.  

 
2.3 Biaya Produksi 

Biaya produksi dalam pengertian ekonomi adalah 
semua beban yang harus ditanggung atau dibayar produsen 
untuk menghasilkan barang sampai barang tersebut siap 
dikonsumsi (Munawir, 2002). Biaya produksi adalah biaya 
yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk menghasilkan 
output (Anonymous, 2009). Biaya produksi dihitung dengan 
menggunakan analisa usaha peternakan, yaitu semua biaya 
yang dikeluarkan dalam proses produksi untuk mendapatkan 
output. Analisa ini pada prinsipnya ditunjukkan untuk 
mencapai hasil yang maksimal dengan cara pengelolaan yang 
baik. Biaya produksi dibedakan menjadi dua yaitu biaya tetap 
(Fixed cost) dan biaya tidak tetap (Variable cost).  

1. Biaya tetap merupakan biaya yang harus ditanggung 
oleh produsen dalam periode kerja tertentu (hari, 
minggu, bulan, tahun) dengan jumlah yang selalu tetap 
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besarnya. Biaya tetap antara lain sewa tanah, 
penyusutan kandang, penyusutan peralatan, 
penyusutan gudang serta bunga modal.  

2. Biaya tidak tetap merupakan semua biaya yang besar 
kecilnya sangat berkaitan erat dengan volume 
produksi yang dihasilkan suatu usaha. Biaya tidak 
tetap antara lain biaya pengadaan bibit, biaya pakan, 
biaya vaksin, obat – obatan, biaya listrik, biaya 
transportasi, serta biaya tenaga kerja.  

Mubyarto (1998) menyatakan bahwa faktor 
produksi tenaga kerja keluarga petani merupakan sumbangan 
keluarga pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak 
pernah dinilai dengan uang. Pengeluaran total usahatani 
merupakan semua biaya yang dikeluarkan dalam proses 
produksi, akan tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga 
petani, karena tidak dibayar. 
 
2.4 Penerimaan 

Penerimaan dari usaha peternakan adalah nilai 
uang yang diterima dari hasil penjualan produk, yaitu sebesar 
jumlah produk dikalikan harga jual produk per unit. 
Penerimaan dari usaha peternakan dapat berasal dari produk 
utama ayam dan telur. Sedangkan untuk penerimaan lain bisa 
berasal dari penjualan faktor- faktor produksi lain yang kurang 
bisa dimanfaatkan dalam usaha ayam arab, misal kotoran, 
peralatan yang tidak terpakai. Besar kecilnya uang yang 
diterima dari penjualan akan sangat bergantung pada total 
hasil peternakan dan harga pasar (Rasyaf, 1996) 
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2.5 Efisiensi Usaha 

Meningkatnya produksi usaha peternakan tidak 
selalu diiringi dengan peningkatan pendapatan. Resiko yang 
tidak terduga dapat dihindari dengan mengambil langkah – 
langkah dengan prinsip efisiensi usaha dalam mengusahakan 
peternakannya (Sumodiningrat, 1996). 

Mubyarto (1998) menyatakan bahwa usahatani 
yang baik adalah yang memiliki sifat produktif atau efisien, 
sehingga memiliki arti bahwa produktivitasnya tinggi. 
Produktivitas usaha merupakan suatu penggabungan antara 
efisiensi usaha dengan kemampuan kapasitasnya. Cara 
pengukuran efisiensi ini adalah dengan mengetahui jumlah 
hasil produksi yang berasal dari satu unit input. Efisiensi 
produksi tidak hanya ditentukan oleh besarnya output tetapi 
juga ditentukan oleh besarnya input yang digunakan untuk 
memperoleh satu satuan hasil produksi usahatani. Efisiensi 
produksi dapat dicapai bila petani sebagai manajer dalam 
usahatani mampu mengatur organisasi produksi dengan faktor 
– faktor produksi. Efisiensi produksi diartikan sebagai 
banyaknya hasil produksi fisik yang diperoleh dari satu 
kesatuan faktor produksi atau input, sedangkan jika efisiensi 
produksi ini dinilai dengan uang, maka disebut efisiensi 
ekonomi atau efisiensi usaha. Ditambahkan oleh Soekartawi 
(1995) bahwa efisiensi ekonomi adalah suatu konsep ukuran 
marginal tentang penambahan faktor produksi yang berakibat 
pada penambahan hasil produksi dihubungkan dengan harga 
masing – masing dalam usaha mencapai keuntungan 
maksimal.  

Tingkat efisiensi dari usahatani dapat diukur dengan 
menggunakan analisis R/C rasio (Return Cost Ratio). 
Soekartawi (1995) menyatakan bahwa R/C rasio adalah 
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perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya 
produksi, hal ini dapat dituliskan; R/C Ratio =R/C, dimana R 
=Py, dan C = FC+VC. Keterangan C = Biaya, Py = Harga 
Output, FC = Biaya tetap (Fixed Cost) dan VC = Biaya tidak 
tetap (Variable Cost) 
 
2.6 Pendapatan 

Pendapatan merupakan hasil selisih antara 
penerimaan dan biaya pengeluaran. Pendapatan dipengaruhi 
oleh beberapa faktor, antara lain skala usaha, pemilikan 
cabang usaha, efisiensi penggunaan tenaga kerja, tingkat 
produksi yang dihasilkan, modal, penerimaan hasil, dan 
tingkat pengetahuan peternak dalam menangani peternakannya 
(Wiratmo, 1992). Keuntungan atau pendapatan suatu  usaha 
dapat diketahui dari pengurangan total penerimaan dengan 
total biaya produksi yang dikeluarkan. Penerimaan adalah 
kelebihan dari penerimaan diatas biaya produksi yang telah 
dikeluarkan selama satu periode. Peternak sebagai produsen 
dikatakan memiliki usaha yang baik apabila selalu 
mendapatkan tingkat keuntungan yang tinggi setiap 
melakukan usaha peternakan (Munawir, 2002) 

Munawir (2002) menyatakan bahwa pendapatan 
usaha merupakan penerimaan yang dicapai setelah dikurangi 
dengan semua total biaya yang dikeluarkan. Nugroho (1991) 
menyatakan bahwa pendapatan usaha peternakan 
menggambarkan imbalan yang diperoleh keluarga petani dari 
penggunaan faktor – faktor produksi yang berupa tenaga kerja, 
pengelolaan modal yang telah diinvestasikan ke dalam usaha 
tersebut. Analisa pendapatan dapat memberikan bantuan untuk 
mengukur keberhasilan suatu usaha dan dapat mengevaluasi 
usaha tani dalam satu tahun. 
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2.7 Pendapatan Rumahtangga 

 BPS (1996) menyatakan bahwa pendapatan 
rumahtangga yaitu seluruh penghasilan penerimaan berupa 
uang atau barang dari semua anggota keluarga yang diperoleh 
baik dari upah atau gaji, ataupun pendapatan dari 
rumahtangga. Sedangkan pendapatan uang adalah segala 
pendapatan yang berupa uang yang bersifat reguler atau 
diterima sebagai balas jasa. Sumbernya biasanya berupa gaji, 
upah dan lain – lain, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan 
pekerjaan bebas seperti pendapatan dan penjualan barang yang 
dimiliki, hasil investasi bunga modal, tanah, bunga pensiunan. 
Sedangkan pendapatan berupa barang adalah pendapatan yang 
bersifat reguler dan biasa, akan tetapi tidak selalu berbentuk 
balas jasa dan biayanya diterima dalam bentuk barang atau 
jasa. 

Pendapatan rumahtangga tidaklah hanya berasal dari 
satu sumber saja, tetapi bisa berasal dari dua atau lebih sumber 
pendapatan. Ragam sumber pendapatan tersebut diduga 
dipengaruhi oleh tingkat pendapatan itu sendiri. Tingkat 
pendapatan yang rendah, mengharuskan anggota rumahtangga 
untuk bekerja atau berusaha untuk mendapatkan penghasilan 
yang lebih besar (Mardikanto, 1993). Sedangkan Munawir 
(2002) menyatakan bahwa pendapatan dari sektor pertanian 
yang termasuk peternakan masih sangat menonjol di daerah 
pedesaan. 
 
2.8 Kontribusi pendapatan Ternak Ayam Arab 

Kontribusi sektor pertanian (peternakan) akan 
menjadi besar lagi manakala pendapatan sektor 
pertanian/peternakan sebagai sumber utama pendapatan dan 
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pendapatan sektor pertanian tersebut dimasukkan dalam total 
pendapatan. Besar kecilnya kontribusi sektor pertanian 
terhadap pendapatan rumahtangga sangat tergantung dari 
sumberdaya yang tersedia (SDM dan SDA). 

Kontribusi pendapatan usaha ternak ayam arab 
merupakan sumbangan dari ternak ayam arab yang dapat 
mempengaruhi pendapatan rumahtangga peternak. Dalam 
sistem usahatani terdapat beberapa subsistem produksi dimana 
masing – masing subsistem produksi tersebut dalam kaitannya 
akan diperoleh pendapatan usahatani (Nugroho, 1991). 
 
2.9 Kesejahteraan 

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang 
dapat diperoleh dengan mengkonsumsi barang dan jasa yang 
bersifat tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh 
dengan mengeluarkan biaya yang bersumber dari pendapatan. 
Definisi kesejahteraan menurut PBB tahun 1950 adalah 
kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan atau kondisi 
sejahtera yang baik jasmani, mental maupun sosial. Sedangkan 
definisi di Indonesia disesuaikan dengan UU No. 6 tahun 1974 
tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial menyebutkan 
kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan 
penghidupan sosial materi maupun spiritual yang diliput oleh 
rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang 
memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan 
usaha pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial sebaik – baiknya 
bagi diri sendiri, serta kewajiban manusia sesuai dengan 
pancasila. Tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan suatu 
kelompok masyarakat tergantung dari pencerminan tingkat 
pendapatan nasional yang terproyeksi dari tingkat pengeluaran 
dan alokasi modal usaha. Oleh karena itu tingkat kesejahteraan 
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suatu penduduk bisa dirasakan pada tingkat pendapatan yang 
bisa dicapai dan distribusi pendapatan (Prasetya, 2009) 

Prayitno dan Santoso (1996)menyatakan bahwa 
seseorang dikatakan sangat miskin apabila seluruh 
pendapatannya hanya mampu memenuhi kebutuhan untuk 
pangan, dikatakan miskin apabila selain untuk pangan 
pendapatannya bisa digunakan untuk memenuhi non pangan. 

BKKBN menyebutkan tentang latar belakang 
informasi mengenai konsep dan istilah yang digunakan dalam 
statistik kesejahteraan sosial diantaranya adalah kondisi 
rumahtangga, luas lantai, daerah perkotaan atau pedesaan, 
probabilitas bayi mati sebelum mencapai usia satu tahun, 
keluhan masyarakat terhadap kesehatan, imunisasi, pasien 
rawat inap, status gizi, narapidana, aksi dan korban kejahatan, 
luas lantai, mendengarkan radio, membaca koran atau surat 
kabar, serta menonton televisi. Dari kelompok tersebut, Badan 
Pusat Statistik (BPS) melakukan pengelompokan menjadi lima 
indikator dalam pengukuran kesejahteraan sosial yaitu 
kesehatan, pendidikan, akses menjangkau media masa, 
perumahan dan gizi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pengambilan data dilaksanakan pada 6 Maret – 6 
April 2012 dengan pemilihan lokasi penelitian di kecamatan 
Kras kabupaten Kediri. Pertimbangan pemilihan lokasi 
penelitian ini adalah bahwa di lokasi tersebut merupakan salah 
satu daerah dengan populasi ayam arab terbesar di kabupaten 
Kediri. Pertimbangan lain adalah daerah ini merupakan daerah 
yang sangat potensial pengembangan ternak ayam arab.  
 
3.2 Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kecamatan Kras 
Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survey dan pengamatan terhadap populasi peternak 
ayam arab. Metode pengambilan sampel dengan metode total 
sampling, yaitu mengamati peternak ayam arab di kecamatan 
Kras yang memenuhi kriteria yaitu memiliki ayam arab diatas 
100 ekor dan pemeliharaannya diatas 2 tahun, dan diperoleh 
sebanyak 35 responden . Pengamatan terhadap populasi 
dilakukan apabila penelitian ingin melihat semua 
permasalahan dalam suatu populasi tersebut. 

Kriteria penentuan skala usaha adalah berdasarkan 
jumlah kepemilikan ternak yang diusahakan. Penentuan batas 
distribusi frekuensi dengan panjang kelas menurut Sudjana 
(1992) adalah menentukan rentang yaitu kepemilikan terbesar 
dikurangi kepemilikan terkecil, kemudian dibagi panjang 
kelas.  



24 

 

Pembagian skala usaha berdasarkan pada rumus (Sudjana, 
1992) : 

  Interval = Rentang 
      Jumlah kelas 
 
  Interval =  2000 – 100 
    3 

Interval =  633 
Dari hasil diatas didapatkan pembagian skala usaha 

yaitu: 

1. Skala I   = 100 + 633 = 733 ; jumlah ternak = 100 – 
733 ekor = 10 peternak 

2. Skala II  = 734 + 633 = 1367 ; jumlah ternak = 734 – 
1367 ekor = 8 peternak 

3. Skala III = 1368 + 633 = 2000 ; jumlah ternak = 1368 
– 2000 ekor = 17 peternak 

3.3 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis 
secara kualitatif dan kuantitatif. Diantaranya adalah: 

1. Pendapatan Rumahtangga 
Untuk mengetahui besarnya pendapatan 

rumahtangga peternak ayam arab (Ditinjau dari usaha 
pemeliharaan ayam arab) yang dihitung menggunakan 
analisa usaha tani yaitu dihitung dengan menggunakan 
rumus (Soekartawi dan Soehardjo, 1995) 

∏ = TR – (FC + VC) 
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Dimana:   ∏  = Pendapatan usaha Peternakan 
(RP/tahun) 

  TR  = Penerimaan (Rp/tahun) 
 FC = Biaya tetap (Rp/tahun) 
 VC= Biaya tidak tetap  

2. Total Pendapatan Rumahtangga 
Untuk menghitung total pendapatan 

rumahtangga peternak dihitung dengan menggunakan 
rumus (Nurmanaf, 1998)  

IP = Σ Pa +Σ Pt 

Dimana:  IP  = Pendapatan total (Rp/th) 
 Pa = Pendapatan subsektor  

peternakan berupa hasil  
pendapatan ayam arab dan 
ternak lainnya selama 1 tahun 

   Pt  = Pendapatan subsektor  diluar 
peternakan yang dihitung 
selama satu tahun. 

3. Kontribusi usaha ternak ayam arab terhadap 
pendapatan rumahtangga 

Kontribusi usaha  ternak ayam arab terhadap 
pendapatan rumahtangga dihitung dengan membagi 
pendapatan dari usaha ternak ayam arab dengan pendapatan 
lain di kalikan 100% . 

         Z = X  x 100% 
                Y 
Dimana : 
  Z = sumbangan usaha ternak ayam arab terhadap pendapatan 

rumahtangga 
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   X= pendapatan usaha ternak ayam arab (Rp/tahun) 
  Y = pendapatan total rumahtangga peternak (Rp/tahun) 
 

4. Efisiensi Usaha 
Return Cost Ratio atau perbandingan antara 

penerimaan dan biaya, Return dihitung sebagai penerimaan 
sedangkan cost dihitung sebagai total biaya produksi. Ratio 
merupakan imbangan antara penerimaan dengan biaya yang 
digunakan untuk usaha. Suatu usaha dinyatakan layak atau 
masih dalam tingkat efisiensi bila nilai R/C Ratio lebih dari 1, 
semakin besar nilai R/C Ratio semakin besar tingkat 
efisiensinya. 

R/C Ratio = R/C (Soekartawi, 1995) 

Dimana: 
  R = Penerimaan usaha peternakan ayam arab (Rp/tahun) 
  C =  Biaya usaha peternakan ayam arab (FC+VC) (Rp/tahun) 
Keterangan: 
Apabila R/C > 1, maka usaha dikatakan Efisien 
Apabila R/C < 1, maka usaha dikatakan tidak efisien 
Apabila R/C = 1, maka usaha ini tergantung pemilik usaha, 

apakah akan diteruskan usaha tersebut atau 
tidak. 

5. Metode Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Menurut 
BKKBN 

Diperkenalkan oleh BKKBN yang lebih melihat dari 
sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. Untuk 
menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan 
program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga yang 
dilakukan setiap setahun sekali dengan tujuan untuk 
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memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam 
rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. 
Data kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga 
sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu: Keluarga Pra 
Sejahtera (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I (Miskin), 
Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, Keluarga 
Sejahtera III plus. Berikut adalah pembagian kesejahteraan 
keluarga menurut BKKBN (2009) 

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin) 
Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 

(enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator 
”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs). 

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (Miskin) 
Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator 

tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 
(delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator 
”kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga. 

3. Tahapan Keluarga Sejahtera II 
Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) 

indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi 
tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga 
Sejahtera III (KS III), atau indikator ”kebutuhan 
pengembangan” (develomental needs) dari keluarga. 

4. Tahapan Keluarga Sejahtera III 
Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) 

indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 
(lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 
(dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau 
indikator ”aktualisasi diri” (self esteem) keluarga. 
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5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus 
Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan 

dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS 
II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS 
III Plus. 

 
Indikator tahapan keluarga sejahtera. 

Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau 
indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs), dari 21 
indikator keluarga sejahtera yaitu: 

1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali 
sehari atau lebih. Pengertian makan adalah makan 
menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat 
setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa 
makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple food), 
atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa 
makan sagu dan sebagainya. 

2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda 
untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. 
Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan 
pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak 
terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam 
kegiatan hidup yang berbeda beda. Misalnya pakaian 
untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) 
lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk 
bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan 
sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk 
bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, 
piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya). 

3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, 
lantai dan dinding yang baik. Pengertian Rumah yang 
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ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal 
keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam 
kondisi yang layak ditempati, baik dari segi 
perlindungan maupun dari segi kesehatan. 

4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana 
kesehatan. Pengertian sarana kesehatan adalah sarana 
kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, 
Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, 
Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, 
yang memberikan obat obatan yang diproduksi secara 
modern dan telah mendapat izin peredaran dari 
instansi yang berwenang (Departemen 
Kesehatan/Badan POM). 

5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana 
pelayanan kontrasepsi. Pengertian Sarana Pelayanan 
Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, 
seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas 
Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, 
Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan 
sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan 
alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, 
Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan 
usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga 
yang berstatus Pasangan Usia Subur). 

6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga 
bersekolah. Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun 
adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika 
keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus 
mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan 
anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif 
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bersekolah setingkat SD/sederajat SD atau setingkat 
SLTP/sederajat SLTP. 

Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator 
”kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga, dari 
21 indikator keluarga sejahtera yaitu: 

1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan 
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-
masing. Pengertian anggota keluarga melaksanakan 
ibadah adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan 
ibadah, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang 
dianut oleh masing masing keluarga/anggota keluarga. 
Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau 
bersama sama oleh keluarga di rumah, atau di tempat 
tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran 
masing masing agama/kepercayaan. 

2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota 
keluarga makan daging/ikan/telur. Pengertian makan 
daging/ikan/telur adalah memakan daging atau ikan 
atau telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk 
melengkapi keperluan gizi protein. Indikator ini tidak 
berlaku untuk keluarga vegetarian.  

3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 
satu stel pakaian baru dalam setahun. Pengertian 
pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) 
yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik 
dari membeli atau dari pemberian pihak lain, yaitu 
jenis pakaian yang lazim dipakai sehari hari oleh 
masyarakat setempat. 
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4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap 
penghuni rumah. Luas Lantai rumah paling kurang 8 
m2 adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat 
atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, 
kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang 
apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah 
diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m2. 

5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat 
sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-
masing. Pengertian Keadaan sehat adalah kondisi 
kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada 
dalam batas batas normal, sehingga yang bersangkutan 
tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa 
harus tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen 
bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 
hari. Dengan demikian anggota keluarga tersebut 
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai 
dengan kedudukan masing masing di dalam keluarga. 

6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja 
untuk memperoleh penghasilan. Pengertian anggota 
keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan 
adalah keluarga yang paling kurang salah seorang 
anggotanya yang sudah dewasa memperoleh 
penghasilan berupa uang atau barang dari sumber 
penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat, 
yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari hari 
secara terus menerus. 

7) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa 
baca tulisan latin. Pengertian anggota keluarga umur 
10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin adalah anggota 
keluarga yang berumur 10 - 60 tahun dalam keluarga 
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dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus 
memahami arti dari kalimat kalimat dalam tulisan 
tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga 
yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-
60 tahun. 

8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih 
menggunakan alat/obat kontrasepsi. Pengertian 
Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih 
menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga 
yang masih berstatus Pasangan Usia Subur dengan 
jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan 
menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, 
seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP 
dan MOW. 

Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator 
”kebutuhan pengembangan” (develomental needs), dari 21 
indikator keluarga sejahtera yaitu: 

1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 
Pengertian keluarga berupaya meningkatkan 
pengetahuan agama adalah upaya keluarga untuk 
meningkatkan pengetahunan agama mereka masing 
masing. Misalnya mendengarkan pengajian, 
mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi 
anak anak, sekolah madrasah bagi anak anak yang 
beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak anak 
yang beragama Kristen. 

2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk 
uang atau barang. Pengertian sebagian penghasilan 
keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang 
adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan 
untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa 
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barang (misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, 
tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan 
sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila 
diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,- 

3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang 
seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi. 
Pengertian kebiasaan keluarga makan bersama adalah 
kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan 
bersama sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah 
makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas 
persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau 
untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar 
seluruh anggota keluarga. 

4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di 
lingkungan tempat tinggal. Pengertian Keluarga ikut 
dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat 
tinggal adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari 
anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di 
sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti 
gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, 
pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga 
dan sebagainya. 

5) Keluarga memperoleh informasi dari surat 
kabar/majalah/ radio/tv/internet. Pengertian Keluarga 
memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ 
radio/tv/internet adalah tersedianya kesempatan bagi 
anggota keluarga untuk memperoleh akses informasi 
baik secara lokal, nasional, regional, maupun 
internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, 
majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, 
televisi, internet). Media massa tersebut tidak perlu 
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hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga 
yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang 
dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, 
ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama. 

Dua indikator Kelarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau 
indikator ”aktualisasi diri” (self esteem) dari 21 indikator 
keluarga, yaitu: 

1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan 
sumbangan materiil untuk kegiatan sosial. Pengertian 
Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan 
sumbangan materiil untuk kegiatan sosial adalah 
keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan 
memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu 
tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang 
maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti 
untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan 
pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan 
kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan 
sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan 
wajib. 

2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus 
perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat. 
Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai 
pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi 
masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial 
yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, 
pikiran dan moral secara terus menerus untuk 
kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi 
pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti 
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pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah 
raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, 
pengurus RT/RW, Lembaga Ketahanan Masyarakat 
Desa (LKMD) dan sebagainya). 

Indikator keluarga Sejahtera pada dasarnya 
berangkat dari pokok pikiran yang terkandung di dalam 
undang – undang no 10 tahun 1992 disertai asumsi bahwa 
kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri dari 
berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Karena 
indikator yang dipilih akan digunakan oleh kader di desa, yang 
pada umumnya tingkat pendidikannya relatif rendah, untuk 
mengukur derajat kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus 
sebagai pegangan untuk melakukan intervensi, maka indikator 
tersebut selain memiliki validitas yang tinggi, juga dirancang 
sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara 
operasional dapat dipahami dan dilakukan oleh masyarakat di 
desa (Prasetya, 2009). 

 
 

3.4 Batasan Istilah 
Batasan Istilah ini memuat batasan – batasan yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk 
memperjelas ruang lingkup penelitian dan untuk memudahkan 
dalam menganalisis data yang diperoleh.  

1. Ayam arab adalah salah satu jenis ayam Buras 
penghasil telur potensial dengan produksi telur tinggi 
yang nenek moyangnya berasal dari Eropa. 

2. Ayam Poncin adalah ayam buras petelur persilangan 
antara ayam arab pejantan dengan ayam kedu sebagai 
betina dengan produktivitas telur yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan ayam buras lain. 
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3. Kontribusi usaha peternakan ayam arab adalah 
perbandingan antara pendapatan yang didapatkan dari 
usaha peternakan ayam arab dengan pendapatan 
rumahtangga peternak dan dinyatakan dalam persen. 

4. Rumahtangga adalah seluruh anggota keluarga yang 
tinggal dalam satu rumah yang terdiri dari keluarga 
inti dengan ditambah anggota yang bukan dari 
keluarga inti, baik yang masih memiliki hubungan 
keluarga dengan kepala keluarga maupun tidak 
(Extended Family).  

5. Tingkat Kesejahteraan adalah kondisi sejahtera 
rumahtangga peternak yang dianalisa dengan 
pengukuran menurut BKKBN yang terbagi menjadi 5 
kategori, yaitu: Keluarga Pra Sejahtera (Sangat 
miskin), Keluarga Sejahtera I (Miskin), Keluarga 
Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga 
Sejahtera III plus . 

6. Pendapatan keluarga adalah jumlah antara penghasilan 
perbulan dikurangi dengan pengeluaran perbulan yang 
diperoleh dari pekerjaan utama dan pekerjaan 
sampingan dalam satu keluarga. 

7. Rumahtangga Peternak ayam arab adalah 
rumahtangga yang melakukan usaha peternakan ayam 
arab sebagai salah satu sumber pendapatan (sebagai 
sektor usaha sampingan maupun usaha pokok) selain 
usaha lain serta pendapatan disektor lain. 

8. Pendapatan usaha peternakan ayam arab adalah 
pendapatan yang berasal dari usaha peternakan ayam 
arab yang dihitung dalam kurun waktu satu tahun dan 
dinyatakan dalam rupiah. Pendapatan usaha 
peternakan ayam arab merupakan penerimaan tunai 
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rumahtangga yang berasal dari usaha pemeliharaan 
ayam arab setelah dikurangi biaya produksi tanpa 
menghitung jumlah tenaga kerja keluarga, bunga 
pinjaman, dan pembayaran biaya pokok. Penerimaan 
meliputi penjualan pejantan, dara siap telur, penjualan 
telur, penjualan kutuk (DOC), dan penjualan ternak 
afkir. 

9. Pendapatan non usaha peternakan ayam arab adalah 
pendapatan rumahtangga yang berasal dari selain 
usaha peternakan ayam arab, antara lain berasal dari 
pertanian (meliputi: padi, jagung, tebu, rumput gajah), 
Swasta (meliputi: perdagangan, tukang, penjahit), 
Karyawan (meliputi: PNS dan pensiunan PNS) dan 
peternakan (meliputi: ternak itik petelur, ayam ras 
pedaging dan petelur) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Kecamatan Kras merupakan salah satu kecamatan di 
Kabupaten Kediri yang potensial untuk pengembangan ternak 
ayam arab. Kecamatan ini terbagi menjadi 16 desa dengan 
ketinggian 85 – 100 diatas permukaan laut. Batas Kecamatan 
Kras sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan 
Kecamatan Ngadiluwih, sebelah timur berbatasan dengan 
kecamatan Kandat dan Ringinrejo, sebelah Selatan berbatasan 
dengan Kabupaten Blitar dan Tulungagung, dan sebelah Barat 
berbatasan dengan kecamatan Mojo. Peta lokasi penelitian 
terdapat pada Gambar 7 hal. 71. 

Luas Kecamatan Kras adalah 4.481,30 Ha dengan 
perincian penggunaan lahan per desa yang tertera di Lampiran 
1 (Hal. 72). Penggunaan lahan terbesar adalah lahan pertanian 
yang mencapai 43,46 %, sedangkan untuk lahan usaha 
peternakan kebanyakan terletak di pekarangan rumah 
penduduk yang luasnya sekitar 41,14% dari total luas wilayah. 
Tabel 1. Luas Lahan di Kecamatan Kras berdasarkan 

penggunaannya. 
Jenis penggunaan Lahan Luas Lahan 

(Ha) 
Presentase 

(%) 
Persawahan 1.947,80 43,46 
Ladang (Tegal) 483,60 10,79 
Bangunan & Pekarangan 1.843,80 41,14 
Lainnya 206,10 4,59 
Total Lahan 4.481,30 100 

Sumber: Data Monografi Kecamatan Kras tahun 2012. 
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 Jumlah penduduk di kecamatan Kras pada Februari 
2012 tercatat 57.588 jiwa yang terdiri dari 28.897 laki – laki 
dan 28.691 perempuan. Dari jumlah tersebut terdapat 15.616 
kepala keluarga dengan rata – rata anggota keluarga berjumlah 
3 – 4 orang. Sumber pendapatan utama penduduk di 
kecamatan Kras adalah di sektor pertanian yaitu sebesar 
68,22% dari total penduduk, sedangkan yang lainnya adalah 
bekerja di sektor formal seperti PNS, TNI, karyawan swasta, 
serta bermata pencaharian di sektor teknis seperti tukang, 
buruh tani, dan perdagangan. Usaha pertanian di Kecamatan 
Kras terdiri dari usaha peternakan, perikanan, dan usaha 
budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, 
kacang tanah, cabe, ubi dan lain-lain. Untuk perikanan yang 
dibudidayakan antara lain ikan Koki, Berta, Oscar, Komet, dan 
Koi. Sedangkan usaha peternakan sebagian besar 
mengusahakan ayam ras pedaging  dan petelur, ayam buras, 
itik, entok, puyuh, kambing, domba, babi, sapi potong, dan 
sapi perah. Data sebaran ternak terdapat di Tabel 2. 
Tabel 2. Sebaran ternak di Kecamatan Kras. 

Jenis Ternak Jumlah (ekor) 
Ayam Buras 71.930 
Ayam Ras Petelur 236.800 
Ayam Ras Pedaging 205.900 
Puyuh 47.440 
Kambing 7.931 
Domba 800 
Babi 32 
Sapi Potong 7.887 
Sapi Perah 256 

Sumber: Data Monografi Kec. Kras Februari 2012 
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 Tabel 2 menjelaskan bahwa jumlah ternak ayam Buras 
cukup tinggi yaitu 71.930 ekor, ayam buras disini di dalamnya 
termasuk ayam kampung lokal, ayam bangkok, dan ayam arab 
yang dipelihara secara intensif dan semi intensif. Alasan dari 
pemilihan ternak ayam arab sebagai salah satu sumber mata 
pencaharian adalah karena sudah menjadi usaha turun 
temurun, dan usaha ini termasuk usaha yang cukup sederhana 
dan mendapat keuntungan yang tinggi jika dipelihara dengan 
tekun.  
 
4.2 Karakteristik Rumahtangga Peternak 

 Rumahtangga peternak memiliki karakteristik yang 
berbeda beda antara peternak satu dengan peternak yang 
lainnya, perbedaan tersebut menggambarkan tentang 
bagaimana tingkat kemampuan dari masing – masing 
rumahtangga peternak dalam hal pemeliharaan ayam arab, 
Identitas peternak yang menjadi responden tertera pada 
Lampiran 2 (hal.73) tentang Identitas Responden. Tingkat 
kemampuan yang berbeda-beda mulai dari rendah, sedang, 
bahkan yang tinggi, dan sangat tinggi. Pada penelitian ini 
karakteristik rumahtangga peternak diklasifikasikan 
berdasarkan umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota 
keluarga, pekerjaan utama, dan lama usaha peternakan. 
 Umur merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan 
aktivitasnya, sedangkan pendidikan berfungsi sebagai pelancar 
dalam mengadopsi setiap inovasi yang ada untuk bisa 
diterapkan pada bidang usaha yang ditekuni. Jumlah anggota 
keluarga bisa dijadikan modal tenaga kerja karena dengan 
tenaga kerja yang dimiliki dari keluarga akan mengurangi 
biaya, dan lama usaha berkaitan erat dengan seberapa jauh 
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pengalaman dalam bidang peternakan dan dalam melakukan 
usaha lain. 
 
4.2.1 Umur Peternak 
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Gambar 2. Umur peternak 
 

Umur produktif menurut BPS adalah antara 15 – 65 
tahun, sedangkan untuk usia sebelum dan sesudahnya 
digolongkan ke dalam usia tidak produktif, karena tingkat 
berfikir dan fisiknya yang tidak atau belum sepenuhnya bisa 
diandalkan. Umur merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi seseorang dalam melakukan aktivitas. Seperti 
yang kita tahu sektor pertanian, termasuk didalamnya 
peternakan  merupakan sektor dengan kegiatan fisik, karena 
dalam sektor ini tenaga manusia lebih banyak digunakan.  

Usaha pertanian di Indonesia tenaga kerjanya masih 
mengandalkan tenaga kerja manusia, maka dari itu faktor 
umur akan berpengaruh terhadap produktivitas petani ternak. 
Ada hubungan positif antara umur dan tingkat kemampuan 
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individu, jika umur seseorang semakin tua, maka kemampuan 
fisik dan kemampuan berfikir juga akan menurun. 
 Umur peternak yang menjadi responden sangat 
bervariasi yaitu antara 29 – 66 tahun.  Grafik 1 menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden adalah pada kisaran usia 
produktif, terdapat 1 responden yang berusia diatas usia 
produktif yaitu pada skala III (Lampiran 3), faktor umur 
peternak bukan masalah besar dalam mengusahakan ternak, 
keterbatasan tenaga bisa diselesaikan dengan mempekerjakan 
orang untuk mengelola ternak atau memanfaatkan tenaga 
keluarga. Responden paling banyak adalah pada kisaran umur 
40 – 49 tahun yang berjumlah 15 responden (43 %), di skala I 
sebanyak 4 responden, skala II sebanyak 5 responden, dan di 
skala III sebanyak 6 responden. Hal ini menunjukkan usaha 
ternak ayam arab memiliki prospek yang baik untuk  
diusakahan untuk meningkatkan pendapatan rumahtangga 
dengan memanfaatkan tenaga rumahtangga. 
 
4.2.2 Pendidikan Peternak 
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Gambar 3. Pendidikan peternak 



44 

 

 Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting 
untuk memajukan usaha pertanian. Peranan pendidikan di 
pedesaan adalah untuk mengurangi pengaruh dari kepercayaan 
dan tradisi yang bisa menghambat suatu proses pembangunan. 
Pendidikan menanamkan agar masyarakat berfikiran lebih 
maju yang diharapkan mampu merubah perilaku penduduk 
untuk bergerak ke arah yang lebih maju untuk meningkatkan 
taraf hidupnya. Tingkat pendidikan, ketrampilan, dan wawasan 
serta pengetahuan yang tinggi merupakan jaminan untuk 
memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. 
 Kualitas sumberdaya manusia di suatu bangsa 
tergantung dari kualitas pendidikan. Menurut Prayitno dan 
Santoso (1996) tujuan dari pendidikan adalah untuk 
mengembangkan sumberdaya manusia. Pengembangan 
sumberdaya manusia yang bertumpu pada pendidikan pada 
dasarnya adalah untuk meningkatkan daya saing dalam 
memasuki dunia kerja. Pada penelitian ini tingkat pendidikan 
diukur dari pendidikan formal yang telah ditamatkan.  
 Hasil penelitian pada grafik 2 menjelaskan tentang 
tingkat pendidikan responden. Semua responden yang diamati 
telah tamat sekolah formal. Sebanyak 10 responden (29 %) 
tamat SD, 11 responden (30 %) tamat SMP, 10 responden (29 
%) tamat SMA, dan 4 responden (11 %) memiliki gelar 
sarjana.  Semua peternak yang menjadi responden bisa 
membaca dan menulis sehingga untuk memperoleh informasi 
dalam hal usaha ternak ayam arab tidak mengandalkan orang 
lain serta bersifat terbuka terhadap inovasi dan teknologi yang 
ada, baik yang diterima dari TV maupun penyuluh lapangan. 
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4.2.3 Pekerjaan Utama 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I II III

Petani

Swasta

Karyawan

Peternak 

 
Gambar 4. Pekerjaan utama 

 Rumahtangga di pedesaan rata – rata memiliki lebih 
dari satu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, 
artinya memiliki pekerjaan utama dan sampingan. Pekerjaan 
utama atau pekerjaan pokok adalah mata pencaharian yang 
membutuhkan curahan waktu kerja paling banyak jika 
dibandingkan dengan pekerjaan sampingan yang hanya 
dilakukan setiap saat jika waktu kerja sedang kosong.    
 Sebagian besar responden memiliki pekerjaan utama 
sebagai peternak yaitu sebanyak 13 responden, dan petani 
sebanyak 10 responden, dan lainnya adalah sebagai karyawan 
dan swasta.Ternak yang dipelihara oleh rumahtangga yang 
menjadikan beternak sebagai pekerjaan utama oleh responden 
bermacam – macam, ada ayam ras pedaging, petelur, dan itik. 
Petani merupakan pekerjaan utama terbanyak kedua, baik 
sebagai buruhtani maupun petani yang memiliki lahan sendiri. 
Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan 
sumber pendapatan yang besar di pedesaan, ini sesuai dengan 
pendapat Prayitno dan Santoso (1996) yang menyatakan 
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bahwa pendapatan dari sektor pertanian masih sangat 
menonjol di pedesaan, termasuk di dalamnya peternakan. 
Responden yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan 
mayoritas bekerja di instansi pemerintah yaitu sebagai PNS 
dan pensiunan, sedangkan swasta bekerja sebagai tukang kayu, 
penjahit, dan berdagang. 
 Besarnya usaha peternakan untuk dijadikan pekerjaan 
utama oleh responden di kecamatan Kras disebabkan oleh 
beberapa faktor, antara lain usaha tersebut dianggap dapat 
memberikan keuntungan yang tinggi dalam jangka waktu yang 
pendek jika dibandingkan dengan bercocok tanam. Faktor 
lainnya adalah semakin sempitnya lapangan pekerjaan di 
pedesaan. 
4.2.4 Jumlah Anggota Keluarga  
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Gambar 5. Jumlah anggota keluarga 

 Jumlah anggota rumahtangga adalah jumlah orang 
yang hidup di dalam satu keluarga yang menjadi tanggungan 
dan bisa menyumbangkan pendapatan. Jumlah anggota 
keluarga bisa menjadi modal tenaga kerja di sektor pertanian, 
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khususnya masyarakat di pedesaan. Semakin banyak anggota 
rumahtangga, semakin banyak membantu proses produksi 
pertanian. Masyarakat di pedesaan biasanya meminimalisir 
biaya tenaga kerja dengan memanfaatkan tenaga kerja 
keluarga.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 
bahwa hampir semua anggota peternak ikut membantu usaha 
ternak ayam arab, baik itu suami, istri, maupun anak yang 
sudah cukup umur untuk bisa mengerjakan pekerjaan usaha 
ternak ayam arab. Anggota keluarga  membantu dalam 
manajemen pengelolaan seperti pembersihan tempat minum 
setiap pagi, memberikan pakan dan minum setiap pagi dan 
sore atau pagi dan siang serta membantu dalam proses 
pemanenan telur setiap pagi dan sore.  

Rumahtangga peternak di kecamatan Kras rata – rata 
berjumlah 3 – 5 orang, jumlah ini cukup ideal apabila dilihat 
dari latar belakang peternak yang hidup di desa yang identik 
dengan pengetahuan tentang perencanaan keluarga yang masih 
minim. Sebagian besar responden sadar bahwa jumlah anggota 
keluarga yang banyak akan menimbulkan permasalahan, 
karena apabila sumber pendapatannya kurang mencukupi, 
maka akan menurunkan tingkat kesejahteraan keluarga. 
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4.2.5 Lama Usaha Peternakan 
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Gambar 6. Lama usaha peternakan 

 Lama usaha ternak memiliki keterkaitan yang erat 
dengan seberapa jauh pengalaman dalam bidang peternakan 
dalam melakukan suatu usaha. Semakin lama usaha 
peternakan didirikan, maka dapat dipastikan peternak tersebut 
memiliki pengalaman yang lebih baik untuk kemudian 
diterapkan pada ternaknya agar tidak terjadi kesalahan yang 
pernah dilakukan sebelumnya. 
 Peternak di Kecamatan Kras yang dijadikan responden 
memiliki pengalaman yang cukup lama yaitu antara 2 tahun 
sampai dengan paling lama 24 tahun. Lama usaha ternak ayam 
arab tidak menentukan banyaknya ternak yang diusahakan, 
terbukti banyak responden di skala III yang memulai usaha 
ternak ayam arab sekitar 2 tahun, dan tidak sedikit yang 
memiliki pengalaman ternak ayam arab bertahun – tahun tapi 
kepemilikan ternaknya masih di skala I, Modal menjadi alasan 
utama peternak di skala I, mengingat banyaknya kebutuhan 
keluarga yang harus dipenuhi sehingga keuntungan dari usaha 
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ternak tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga. 
 Umur, pendidikan, pekerjaan utama, jumlah anggota 
keluarga, dan lama usaha peternak memberikan pengaruh 
terhadap pengembangan diri peternak untuk kemajuan 
peternakan yang telah dirintis agar menjadi lebih baik. Tingkat 
pendidikan yang tinggi akan memudahkan peternak untuk 
menerima inovasi untuk kemajuan peternakannya dengan 
harapan bisa meningkatkan produktivitasnya. Umur 
memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan dan manajemen 
peternakan, artinya dengan umur yang produktif, maka 
pelaksanaan usaha ternak akan berjalan lebih baik. Lama 
usaha juga turut menentukan tingkat pengalaman peternak 
dalam melaksanakan usaha ternak ayam arab. Pengalaman 
yang lama akan memudahkan peternak dalam menghadapi 
kendala selama beternak ayam arab. Jumlah anggota keluarga 
adalah sebagai indikator tingkat kebutuhan untuk bisa 
dipenuhi. Semakin sedikit jumlah anggota keluarga, makan 
akan memberikan tingkat kecukupan pendapatan yang 
dialokasikan untuk pembiayaan anggota keluarga. 
 
4.3 Kondisi Usaha Ternak Ayam Arab 

 Peternakan ayam arab di kecamatan Kras sudah 
diusahakan sejak lama. Ayam arab diternakkan untuk diambil 
telurnya, karena memiliki produktivitas yang tinggi, 
sedangkan untuk pejantannya biasanya dimanfaatkan untuk 
pedaging yang dipotong saat berumur 2 bulan. Ayam arab 
tidak memiliki sifat mengeram seperti ayam kampung pada 
umumnya sehingga sangat potensial untuk diternakkan sebagai 
ayam buras penghasil telur. Telur ayam arab dijual per butir 
sehingga memberikan keuntungan yang cukup tinggi bagi 
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peternak, masyarakat percaya bahwa telur ayam arab ini 
memiliki kualitas gizi yang sama dengan ayam kampung pada 
umumnya, sehingga telur ayam arab dimanfaatkan untuk 
vitalitas dan ketahanan tubuh. 
 Ayam arab memiliki beberapa jenis dilihat dari warna 
bulunya yaitu ayam arab Silver, ayam arab Merah (Golden) 
dan Poncin dengan produktivitas telur yang hampir sama. 
Peternak di kecamatan Kras memiliki cara bermacam – 
macam untuk memperoleh ternak nya, ada yang membeli usia 
siap telur yaitu usia sekitar 4 bulan, dan ada juga yang 
membeli saat DOC dan menjual pejantan pada usia 2  bulan,  
dan ada yang membeli betina pada usia 2 bulan. Ayam arab 
sebaiknya mulai diafkir pada umur 2 tahun, karena pada usia 
tersebut produktivitas ternak sudah menurun. Bobot badan 
pejantan arab adalah 1,5 – 2 kg, sedangkan betina 1,0 – 1,5 kg, 
karena bobot badan yang rendah ini lah membuat harga afkir 
ternak ayam arab sangat rendah jika dibandingkan dengan 
harga beli nya pada saat siap telur. Produksi telur ayam arab 
adalah 225 telur per tahun dengan berat telur  rata – rata 40 – 
45 gram. Produksi puncak dicapai pada umur 8 bulan, dan 
diafkir pada umur 2 tahun dan diganti dengan ayam arab siap 
telur. 

Nilai R/C Rasio pada skala I adalah yang paling 
rendah yaitu 1,47, hal ini disebabkan karena produksi telurnya 
rendah, peternak kurang memperhatikan manajemen 
pemeliharaan ayam arab, sebaiknya peternak segera 
melakukan replacement stock untuk mengurangi ternak yang 
produksinya rendah sehingga tidak terjadi pemborosan pakan. 
Musim yang sering berubah – ubah juga menjadi kendala 
karena berpengaruh terhadap produksi telur. 
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4.4 Usaha Pemeliharaan Ayam Arab 
 Menurut Kholis dan Sitanggang (2002) ayam arab 
adalah jenis ayam kampung dengan produktivitas telur yang 
tinggi yang mencapai 225 telur/tahun, angka ini sangat tinggi 
jika dibandingkan dengan produktivitas telur ayam kampung 
lainnya yang masing – masing ayam kampung 115 butir 
pertahun, ayam kedu hitam 215 butir pertahun, ayam kedu 
putih 197 butir pertahun, dan ayam nunukan 182 butir 
pertahun. Data tersebut menunjukkan ayam arab berpotensi 
untuk dikembangkan sebagai usaha ternak komersial. Sistem 
peternakan ayam arab yang dilakukan dalam penelitian ini 
semua menggunakan sistem pemeliharaan intensif. Tabel 3 
menunjukkan sebaran peternak menurut skala usaha 
pemeliharaan, sedangkan kepemilikan ternak tiap responden 
dapat dilihat pada Lampiran 2 (hal. 43) . 
 
Tabel 3 Sebaran Peternak menurut skala usaha pemeliharaan   

dan rata – rata komposisi ternak. 
Skala Jumlah 

(Orang) 
Presentase 

(%) 
Pemilikan Ternak (Ekor) 

0 – 2 
bulan 

3 – 4 
bulan 

Produktif 

Skala I  
Skala II 
Skala III  

10 
8 

17 

28,57 
22,85 
48,57 

500 
1050 
1100 

400 
400 
842 

392 
963 

1838 
Total 35 100,00    

 Sumber: Data Primer diolah (2012) 
 
 Data hasil penelitian pada Tabel 3 menunjukkan 
bahwa sebagian besar peternak melakukan usaha pada skala 
III, hal ini disebabkan usaha ini dijadikan sebagai pekerjaan 
utama dan responden memiliki keyakinan bahwa usaha ternak 
ayam arab memiliki prospek yang baik dan layak untuk 
dikembangkan. Kendala yang dihadapi peternak adalah tinggi 
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nya harga konsentrat yang berakibat naiknya biaya produksi 
dan sesekali tidak diimbangi dengan naiknya harga telur 
sehingga mengurangi keuntungan peternak. Oleh sebab itu 
peternak banyak yang menjual sebagian ternaknya ketika 
menjelang bertelur yang berfungsi sebagai perputaran modal 
dan untuk mendapat keuntungan yang besar karena pada saat 
siap telur, harga ayam arab sangat tinggi. Komposisi 
pemilikan ternak responden tertera pada Tabel 3, tabel tersebut 
menjelaskan bahwa komposisi ternak dari skala I, skala II, dan 
skala III terdiri dari 3 kandang yaitu usia DOC sampai 2 bulan, 
3 bulan sampai 4 bulan, dan siap telur. Banyak dari peternak 
menggunakan sistem peremajaan (Replacement). Menurut 
Darmana dan Sitanggang (2002) peremajaan dapat dilakukan 
dengan beberapa cara yaitu peremajaan 2 kali dalam satu 
tahun yang artinya dilaksanakan setiap 6 bulan sekali dan 
peremajaan 4 kali dalam setahun artinya setiap 3 bulan sekali 
dimasukkan kelompok unggas baru. Biasanya para responden 
lebih fleksibel, selain untuk regenerasi, ayam arab siap telur 
juga akan dijual jika harga nya sedang tinggi, ini dilakukan 
untuk memperoleh keuntungan dan untuk perputaran modal.  
 Sistem pemeliharaan dilakukan intensif, DOC dibeli 
tanpa mengetahui jenis kelamin ternak, DOC tersebut  
memiliki presentase jantan dan betina masing – masing 50 %. 
Pada umur 2 bulan pejantan diafkir sebagai ayam buras 
pedaging yang dibeli lagi oleh pemasok DOC dan dipasarkan 
ke rumah makan dengan harga per ekor Rp. 8.000. Untuk 
betina dipelihara dan dipindah ke kandang baterai diisi 2 ekor 
ayam tiap kotak baterai pada umur 2 bulan dan diisi satu ekor 
per baterai pada umur 4 bulan. 
 Kandang tempat usaha ayam arab pada penelitian ini 
terletak disamping atau di belakang rumah, dan sebagian 
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terletak di persawahan yang letaknya tidak terlalu jauh dari 
pemilik, bangunan kandang berbentuk semi permanen dan 
permanen. Lahan yang digunakan untuk beternak kebanyakan 
adalah milik sendiri. Meskipun berdekatan dengan rumah 
penduduk, usaha ternak ayam arab tidak terlalu mengganggu 
warga sekitar, karena kotoran yang dihasilkan tidak terlalu 
menimbulkan bau seperti pada ayam Ras. 
 Kotoran ternak biasanya diambil dua kali dalam satu 
tahun, sebagian besar dijual untuk menambah keuntungan, dan 
sebagian digunakan untuk pupuk disawahnya. Untuk tempat 
pakan dan tempat minum dibersihkan setiap hari agar ternak 
tidak terserang penyakit. 
 Peralatan yang harus ada didalam kandang antara lain 
ember untuk memberikan pakan, minum dan untuk tempat 
mengambil telur, untuk pemberian pakan dilakukan oleh orang 
yang sama setiap hari, dan tidak boleh memakai pakain 
dengan warna terang untuk menghindari ternak stres, karena 
akan berakibat menurunnya produksi telur. 
 Pakan yang diberikan disusun sendiri oleh peternak 
dengan mencampur beberapa jenis bahan pakan seperti 
konsentrat, jagung, dan katul. Dalam sekali pencampuran 
pakan biasanya digunakan untuk 1 – 2 hari tergantung dari 
jumlah bahan untuk pencampuran dan jumlah ternak yang 
dipelihara. Peternak masing – masing memiliki ransum dan 
komposisi yang berbeda antara peternak satu dengan yang 
lain, dan jika ransum salah satu peternak menghasilkan 
produksi telur yang baik, dan ransum tersebut diterapkan di 
peternak yang lain, belum tentu menghasilkan produksi yang 
sama baiknya, hal ini kemungkinan dikarenakan kebiasaan 
ternak sejak kecil. Konsentrat yang digunakan masing – 
masing responden tidak sama, konsentrat yang digunakan 
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adalah Sierad  untuk ayam buras petelur dan Phokphand untuk 
ayam buras petelur serta ada yang membeli konsentrat dari 
peternak ayam arab skala besar yang membuat sendiri 
pakannya. Peternak membeli pakan tersebut di Poultry Shop 
dan untuk jagung dan katul biasanya membeli langsung dari 
petani agar memperoleh harga yang lebih murah dengan 
harapan menurunkan biaya produksi. Untuk pemberian pakan 
rata - rata diberikan dua kali yaitu pada pagi dan siang hari 
atau pagi dan sore hari. Pada pagi hari dilakukan jam 06.00 
WIB, untuk siang jam 12.00 WIB dan sore jam 15.00 WIB. 
Pemberian pakan pada pagi dan sore hari biasanya bersamaan 
dengan pengambilan telur. Komposisi pakan yang diberikan 
kepada ayam arab tertera pada Tabel 4. 
Tabel 4. Komposisi pakan ternak per sekali pencampuran 

Jumlah pemberian 
tiap  pencampuran 
per skala usaha 

Bahan pakan Jumlah 

Konsentrat Jagung Katul 
Pakan Skala I (kg) 50 88 50 188 
  Harga(Rp/kg) 4.505 2.805 2.190 - 
  Total harga (Rp) 225.225 249.000 107.250 581.500 
Pakan Skala II (kg) 50 80 41 171 
  Harga(Rp/kg) 4.437 2.725 2.225 - 
  Total harga (Rp) 221.875 218.000 90.312 530.187 
Pakan Skala III (kg) 50 80 38 168 
  Harga(Rp/kg) 4.524 2.705 2.176 - 
  Total harga (Rp) 226.235 217.264 82.117 525.617 

 Sumber: Data Primer diolah (2012) 
 
 Tabel 4 menjelaskan bahwa dalam komposisi pakan 
yang diberikan pada ayam mempunyai perbedaan yang tidak 
terlalu signifikan jika dilihat dari harga campuran per kg dari 
campuran pakan tersebut (Lampiran 8). Untuk skala I harga 
pakan per kg adalah Rp.3.095, skala II Rp. 3.111 dan untuk 
skala III adalah 3.128. dari ketiga skala tersebut menggunakan 
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campuran masing – masing jagung, konsentrat, dan katul yang 
masing – masing peternak memiliki presentase yang berbeda – 
beda. Untuk skala I harga pakan per kg paling rendah karena 
campuran pakan lebih banyak katul daripada jagung, dan ini 
terbukti berpengaruh terhadap produksi telur di skala I yang 
belum optimal. Peternak memperoleh pakan dengan membeli 
dalam jumlah besar yang diperoleh dari petani langsung dan 
toko pakan di daerah tersebut sehingga tidak terdapat 
perbedaan yang terlalu jauh dari harga bahan pakan per kg. 
Untuk 1 hari ayam arab siap telur membutuhkan pakan 85 
gr/hari. Untuk biaya pakan selama satu tahun dihitung dengan 
cara mengalikan harga pakan campuran per kg dengan 
kebutuhan pakan harian ayam arab dikalikan jumlah ternak 
yang dipelihara kemudian dikali 1 tahun (365 hari) untuk 
perincian tingkat kebutuhan pakan dan biaya dapat dilihat di 
Lampiran 8. 
 Penyakit yang sering menyerang ayam arab adalah 
Snot/Pilek (Infectious Coryza), penyakit ini bersifat menular 
dan sering terjadi akibat perubahan musim, perubahan cuaca 
yang ekstrim juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan 
ayam. Gejala yang ditunjukkan antara lain banyak lendir 
keluar dari hidung, terdapat kerak di sekitar hidung, muka 
bengkak, ngorok dan sulit bernafas. Selain Snot penyakit yang 
sering menyerang adalah Tetelo (Newcastle Disease), penyakit 
ini menyerang mendadak, menular, dan mematikan. Gejala 
nya berupa gangguan nafas dan syaraf dengan tingkat 
kematian 10%, penyakit ini menyerang pada ayam muda.  Ciri 
ayam yang terinfeksi penyakit ini antara lain kotoran encer, 
nafsu makan berkurang,dan gangguan pernafasan. Penyakit 
ketiga yang sering menyerang ayam arab adalah Gumboro, 
penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh, gejala yang 
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ditimbulkan antara lain diare dan tinja berlendir, nafsu makan 
dan minum berkurang, dan terdapat bulu kotor disekitar anus 
dan terjadi peradangan disekitar dubur. Pencegahan penyakit 
dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang dan 
sekelilingnya, pada saat penelitian dilakukan tidak didapatkan 
kasus ternak yang terserang penyakit. Selain berpengaruh 
terhadap kesehatan ternak, musim juga berpengaruh terhadap 
tinggi – rendahnya produksi.   

4.5 Biaya Produksi    

 Biaya produksi adalah jumlah biaya yang dialokasikan 
oleh peternak yang terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak 
tetap, rincian biaya produksi terdapat pada lampiran 4 (hal 45). 
Biaya tetap usaha ternak ayam arab berasal dari nilai 
penyusutan modal tetap selama satu tahun,biaya tersebut 
meliputi sewa lahan, penyusutan kandang dan peralatan, 
penyusutan ternak, dan biaya listrik dan telepon. Perhitungan 
penyusutan kandang terdapat pada Lampiran 5 (hal. 46). 
Penyusutan ternak dihitung dengan menjumlahkan ternak yang 
dibeli dengan harga satuan dikurangi dengan total afkir 
dikurangi harga afkir, perhitungan tertera pada Lampiran 6 
(hal. 47). Biaya tidak tetap dalam usaha ternak ayam arab 
adalah biaya pakan, obat – obatan yang dihitung selama satu 
tahun. Biaya produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan 
biaya tetap dan biaya tidak tetap. 
 Pengertian total biaya menurut Makeham dan 
Malkolm (1992) adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan 
untuk mengelola usaha ternak yang terbagi atas biaya tetap 
dan biaya tidak tetap, biaya tetap diperoleh dari nilai 
penyusutan modal tetap, biaya ini besar kecilnya tidak 
tergantung dari output yang diusahakan. Sedangkan biaya 
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tidak tetap adalah biaya yang besar – kecilnya tergantung dari 
tingkat output yang diproduksi. Pendapatan adalah selisih 
antara pendapatan kotor dikurangi biaya operasional. Rincian 
biaya produksi usaha ternak ayam arab terdapat pada Tabel 5.  
 
Tabel 5 Biaya produksi usaha ternak ayam arab selama 1 

Tahun 

Sumber: Data Primer diolah (2012) 
 Dari data hasil penelitian pada Tabel 5 dapat diketahui 
bahwa biaya tidak tetap merupakan biaya terbesar pada semua 
skala, yaitu sekitar 80% dari total biaya produksi yang 
dikeluarkan selama 1 tahun masa pemeliharaan, dan ini 
berhubungan langsung dengan biaya yang dikeluarkan selama 
satu periode masa produksi. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Kholis dan Sitanggang (2002) yang menyatakan bahwa 60 – 
80% biaya produksi ternak dikeluarkan untuk biaya pakan.   
 
 
 

Jenis biaya Skala I Skala II Skala III 
Biaya (Rp) % Biaya(Rp) % Biaya (Rp) % 

Biaya tetap 
Sewa Lahan 
P. Kandang 
P. Ternak 
P. Peralatan 
� B. Tetap 
B. tdk tetap 
Listrik 
T. Kerja 
Pakan 
Obat & vaksin 
� B. tdk tetap 

 
530.000 

1.068.750 
7.798.500 

78.000 
9.475.250 

 
78.500 

0 
36.971.125 

86.000 
37.135.625 

 
1,1 
2,2 

16,7 
0,1 
20 

 
0,1 

0 
79,8 
0,1 
80 

 
10.625.500 
1.968.593 

18.809.250 
111.250 

31.514.593 
 

116.250 
0 

93.892.958 
127.500 

94.136.708 

 
0,9 
1,7 

16,3 
0,1 
19 

 
0,1 

0 
80,7 
0,1 
81 

 
1.394.117 
3.635985 

37.189.905 
145.294 

42.365.301 
 

152.941 
3.776.470 

178.538.235 
197.058 

182.664.704 

 
0,7 
1,7 

16,5 
0,1 
19 

 
0,1 
1,9 

79,1 
0,1 
81 

Biaya total 46.610.875 100 116.335.802 100 225.638.244 100 
Biaya per ekor  118.905  121.054  122.762  
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4.6 Penerimaan, dan R/C ratio Usaha Ternak Ayam Arab.  

 Peternak di Kecamatan Kras sebagian besar 
mengusahakan ayam arab untuk menghasilkan telur. Telur 
tersebut biasanya diambil oleh pengepul telur ayam arab sekali 
dalam seminggu. Harga telur ayam arab tidak stabil, harga 
telur pada saat dilakukan penelitian adalah Rp. 900 – 1200 per 
butir, masing – masing rumahtangga peternak memiliki harga 
telur yang tidak sama dengan peternak lain, dan untuk 
memudahkan perhitungan maka diambil rata – rata Rp 1000 
per butir. Pemasaran telur di kecamatan Kras tidak terlalu 
rumit, pedagang pengepul datang kerumah peternak langganan 
seminggu sekali, dan kemudian dijual untuk digunakan 
sebagai jamu yang dipasarkan di dalam kota dan keluar kota. 
Penerimaan, BEP, R/C Ratio ditunjukkan pada Tabel 6, untuk 
perhitungan lengkapnya terdapat pada Lampiran 8. 
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Tabel 6. Produksi telur, penerimaan, biaya produksi, 
keuntungan, dan R/C usaha ternak ayam arab selama 
1 tahun. 

Perhitungan Skala I Skala II Skala III 
Produksi telur 
(Butir/th) 

67.525 176.568 354.264 

Penerimaan (Rp/th) 68.710.000 179.563.750 360.117.647 
Penerimaan per 
ekor (Rp/th) 

175.280 186.462 195.929 

Biaya Produksi 
(Rp/th) 

46.610.875 116.335.802 225.638.244 

Biaya produksi per 
ekor (Rp/th) 

118.905 120.805 122.762 

Keuntungan per 
skala usaha (Rp/th) 

22.099.125 60.074.723 134.479.402 

Keuntungan per 
ekor (Rp/th) 

56.375 65.657 73.167 

BEP Harga 
(Rp/butir) 

692 658 633 

BEP Hasil (Butir) 46.610 116.335 223.906 
R/C Rasio per skala 
usaha 

1,474 1,547 1,612 

R/C Rasio per ekor 1,474 1,543 1,596 
Sumber: Data primer diolah (2012) 
 
 Tabel 6 menjelaskan tentang penerimaan yang 
didapatkan dari hasil penjualan telur ditambah hasil penjualan 
kompos selama satu tahun. Untuk menghitung keuntungan 
adalah dengan cara menghitung total penerimaan dikurangi 
dengan total biaya produksi selama satu tahun. Tiap skala 
usaha mempunyai tingkat keuntungan yang berbeda, hal ini 
dikarenakan kepemilikan ternak yang berbeda.  
 Untuk menghitung efisiensi usaha dicari berdasarkan 
R/C rasio, dimana suatu usaha dikatakan efisien apabila R/C 
rasio lebih besar dari 1. Untuk usaha pemeliharaan ayam arab 
biaya tetap terdiri dari penyusutan ternak, sewa lahan, 
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penyusutan kandang, peralatan, dan listrik. Sedangkan untuk 
biaya tidak tetap meliputi pakan dan obat serta vaksin. 
Peternak di skala I dan skala II tidak mengeluarkan biaya 
untuk tenaga kerja karena masih ditangani tenaga keluarga, 
untuk skala III sebagian menggunakan tenaga kerja sehingga 
mengeluarkan biaya tambahan  untuk memberikan upah 
tenaga kerja. 
 Nilai BEP harga (titik impas) per butir telur paling 
rendah terdapat pada skala III (Rp.633), dapat diartikan pada 
skala III memperoleh keuntungan paling tinggi karena pada 
saat penelitian harga telur adalah Rp. 900 – 1200 per butir. 
Dari data hasil keuntungan yang didapat selama satu tahun, 
dapat ditarik kesimpulan yaitu semakin besar skala usaha 
maka keuntungan yang didapat juga akan semakin tinggi, ini 
disebabkan karena jumlah biaya produksi yang mengalami 
kenaikan diimbangi dengan penerimaan usaha yang ikut naik. 
 Efisiensi usaha (R/C ratio) pada Tabel 6 menunjukkan 
usaha yang paling efisien adalah pada skala III yaitu memiliki 
R/C Ratio 1,61. Definisi hasil efisiensi usaha (R/C ratio) 
adalah setiap Rp.1000 biaya yang dikeluarkan dalam usaha 
ternak ayam arab bisa menghasilkan penerimaan sebesar Rp 
1610 dengan keuntungan Rp.610 untuk skala III. Suatu usaha 
bisa dikatakan efisien apabila R/C ratio yang dihasilkan lebih 
dari 1, maksudnya mempunyai tingkat keuntungan dimana 
jumlah biaya produksi dapat ditutupi dengan biaya penerimaan 
yang diperoleh. Pada skala I nilai R/C Rasio paling rendah 
yaitu 1,47 untuk meningkatkan efisiensi, sebaiknya pada skala 
I melakukan perluasan usaha dengan menambah jumlah ayam 
yang dipelihara dan melakukan penyusunan ransum yang lebih 
efektif dan efisien serta memperhatikan pergantian 
(Replacement stock) untuk menghindari pemborosan pakan. 
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4.7 Kontribusi Usaha Peternakan Ayam Arab Terhadap 
Kesejahteraan Rumahtangga 

 Pada umumnya rumahtangga di pedesaan tidak dapat 
mengandalkan satu sumber pendapatan saja, kebanyakan 
rumahtangga di desa mempunyai sumber pendapatan lebih 
dari satu sumber pekerjaan, jika ada yang memiliki satu 
sumber pendapatan, berarti pekerjaan tersebut sudah dapat 
memenuhi kebutuhan rumahtangga. Kondisi rumahtangga di 
kecamatan Kras kabupaten Kediri juga tidak jauh berbeda, 
responden ada yang mempunyai beberapa sumber pendapatan, 
dan ada pula yang mempunyai satu sumber pendapatan. 
Sumber pendapatan lain dalam rumahtangga biasanya di 
sektor pertanian dan peternakan, tanaman yang ditanam 
bervariasi antara lain padi, jagung, dan tebu, sedangkan untuk 
peternakan, jenis ternak yang dipelihara antara lain ayam ras 
petelur dan itik. Sebagian kecil responden bekerja di sektor 
perdagangan, karyawan pabrik, PNS, dan tukang. Rata – rata 
pendapatan peternak dalam satu tahun terdapat pada Tabel 7 
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Tabel 7. Struktur rata – rata pendapatan rumahtangga peternak 
selama satu tahun. 

Sumber: Data primer diolah (2012) 
 
 Dari hasil penelitian yang tertera pada Tabel 7 
menunjukkan bahwa setiap skala pendapatan dari ternak ayam 
arab lebih tinggi dari sumber pendapatan lainnya yaitu masing 
– masing skala I, skala II dan III adalah 47,42 %; 77,35 %; dan 
61,02 %. Kontribusi usaha ayam arab pada skala I adalah 
paling rendah karena pada skala ini usaha ayam arab dilakukan 
sebagai usaha sampingan, dan pekerjaan utama pada 
responden skala I adalah sebagai karyawan (28,97%). Nilai 
kontribusi usaha ternak ayam arab terbesar adalah pada skala 
II (77,35%), hal ini disebabkan usaha ternak ayam arab 
dijadikan sebagai sumber pendapatan pokok bagi sebagian 
rumahtangga peternak di skala II, hal ini membuktikan 
tingginya kontribusi pendapatan usaha ternak ayam arab 
didalam rumahtangga keluarga peternak di skala II, sumber 
pendapatan pada skala usaha II adalah sebagai petani tanaman 
pangan (20,84%). Usaha ternak ayam arab pada skala III 
memberikan kontribusi sebesar 61,02%, sumber pendapatan 

Sumber 
pendapatan 

Skala I Skala II Skala III 
Pendapatan 

(juta) 
% Pendapatan 

(juta) 
% Pendapata

n (juta) 
% 

A. Ayam Arab 
B. Non A. Arab 
  T. pangan 
  U. ternak lain 
  Swasta 
  Karyawan  
  Buruh 
∑ B 
Jumlah 

220,9 
 

30 
44 
30 

135 
6. 

245 
465,9 

47,42 
 

6,43 
9,44 
6,43 

28,97 
1,28 

52,58 
100 

480,5 
 

129,5 
4 

7,2 
- 
- 

140,7 
621,2 

77,35 
 

20,84 
0,64 
1,15 

- 
- 

22,65 
100 

2.286,1 
 

260 
956 

8 
238,6 
15,6 

1.478,2 
3.746,3 

61,02 
 

6,94 
25,51 
0,21 
6,36 
0,41 

38,98 
100 
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lain berasal dari usaha ternak lain (25,51%). Besar kecilnya 
kontribusi usaha ternak ayam arab dipengaruhi oleh beberapa 
faktor antara lain jumlah kepemilikan ternak, dan pendapatan 
yang diperoleh dari pekerjaan lain. 
 Usaha ternak ayam arab memiliki tingkat kontribusi 
yang cukup besar sebagai alternatif untuk lapangan pekerjaan. 
Usaha ternak ayam arab memberikan keuntungan yang besar 
bagi peternak yang mengusahakannya, ini merupakan peluang 
yang dapat ditingkatkan perannya baik dari segi skala usaha 
maupun jenis usaha (pembesaran, doc, telur). Usaha ternak 
ayam arab memiliki kontribusi usaha yang cukup besar yang 
bisa dijadikan alternatif untuk lapangan pekerjaan, dan 
berdasarkan penelitian yang dilakukan, usaha ini layak untuk 
dilakukan karena memberikan keuntungan kepada peternak 
sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.    
 
4.8 Penilaian Tingkat Kesejahteraan Rumahtangga 
Peternak  

 Tingkat kesejahteraan rumahtangga peternak sangat 
menentukan produktivitas dari usahatani yang di jalankan, 
maksudnya jika produktivitas suatu usaha tinggi, maka bisa 
diartikan sementara bahwa tingkat kesejahteraan suatu 
rumahtangga juga akan tinggi. Usaha ternak ayam arab di 
kecamatan Kras memiliki kontribusi dalam meningkatkan 
pendapatan keluarga peternak.  
 Konsep keluarga sejahtera jika dilihat dari segi non 
ekonomis mengacu pada konsep BKKBN yang membagi 
konsep kesejahteraan membagi 5 tahapan keluarga menurut 
pemenuhan kebutuhan yaitu: Prasejahtera, Sejahtera I, 
Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III plus 
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 Dari hasil penelitian didapatkan hasil yang 
ditunjukkan pada Lampiran 10. Skala I tergolong sejahtera 2 
karena sudah dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, 
kebutuhan pangan, tapi belum dapat memenuhi gizi secara 
sempurna, dan kesehatan sudah terpenuhi dengan baik dan 
melakukan imunisasi, dan saat anggota keluarga ada yang 
sakit, keluarga peternak berobat kelayanan pemerintah atau 
Puskesmas. Dilihat dari segi perumahan, skala I sudah 
menempati perumahan yang sudah layak huni dan milik 
sendiri. Kekurangan dari skala I adalah aktivitas sosial dan 
peran sosial di masyarakat yang masih belum terlibat dalam 
lingkungan masyarakat. Sumber informasi secara umum 
diperoleh dari TV dan radio. 
 Skala II dan III masuk kategori sejahtera III dan 
keluarga sejahtera III plus karena sudah dapat memenuhi 
pendidikan untuk anak – anaknya sampai ke jenjang perguruan 
tinggi, keluarga responden sudah mampu  memenuhi pangan 
dengan gizi yang baik, dan kesehatan yang sudah terpenuhi 
dengan baik dengan imunisasi yang lengkap, jika ada keluarga 
yang sakit dibawa ke dokter atau ke klinik terdekat, 
perumahan yang dihuni adalah milik sendiri dan layak huni, 
dan dari segi sosial mereka sudah berperan aktif  dalam 
lingkungan masyarakat. Kekurangan dari skala II dan III 
adalah jangkauan informasi yang diperoleh hanya dari TV dan 
radio, responden tidak ada yang berlangganan koran atau 
majalah untuk mendapatkan informasi. Hal ini disebabkan 
karena menurut mereka informasi yang didapatkan dari TV 
sudah cukup serta beberapa dari peternak di skala III sudah 
aktif di organisasi kemasyarakatan dan terlibat di aktivitas 
sosial kemasyarakatan di daerahnya sehingga bisa 
dikategorikan Keluarga Sejahtera 3 plus. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh 
kesimpulan antara lain: 

1. Angka R/C Rasio yang paling efisien adalah pada 
skala III (kepemilikan ternak antara 1368-2000 ekor) 
yaitu 1,61, dan R/C Rasio per ekor paling efisien 
adalah pada skala III yaitu sebesar 1,59.  

2. Kontribusi usaha peternakan ayam arab terhadap 
pendapatan rumahtangga terbesar adalah pada skala II 
(kepemilikan 734-1367 ekor) yaitu sebesar 77,35 %.  

3. Tingkat kesejahteraan peternak ayam arab yang 
diamati rata – rata memiliki kondisi sejahtera. Pada 
skala I (kepemilikan 100-733 ekor) rata – rata 
menunjukkan sejahtera II, untuk skala II dan III rata – 
rata menunjukkan pada kondisi sejahtera III dan 
sejahtera III plus. 

 
5.2 Saran 

 Sebaiknya peternak pada skala I (kepemilikan 100-
733 ekor) lebih memperhatikan manajemen pemeliharaan 
usaha ternak ayam arab dengan melakukan Replacement stock 
secara rutin dan segera melakukan afkir untuk ternak yang 
sudah tidak produktif untuk menghindari pemborosan pakan.  
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