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ABSTRACT 

Study was conducted at Bulukerto village  Bumiaji 
sub district  Batu city. The purpose of study was to determine 

the feasibility rabbit farming based on economic indicated. 23 

respondents at “AKUR” farmer’s group were selected by total 
sampling method. Primary data were obtained by survey 

method with applying structured quisionaire. Secondary data 

were gathered from related sources. Data were collected from 
22

nd
 October to 24

th
 November 2013. Data were analysed by 

descriptive method using economic equation. Results 

discovered that rabbit farming at “ AKUR” farmer’s group 

was cosidered as a feasible entreprise based on the economic 
indicator. This farming required IDR 133,544/head of 

production cost, and it obtained IDR 155,877/head of revenue 

and IDR 24,717/head of profit. The fancy rabbit farming 
represented efficient based on IDR 134,726/head of BEP, 1,16 

of  R/C ratio and 12,9% of rentability. Farm AKUR groups 

were advised to follow the market information to determine 

the steps relating to business decisions. 
 

Keywords : breeding, income, meat and rentability, R/C 
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RINGKASAN 
 

 Ternak kelinci merupakan salah satu ternak yang 

banyak dibudidayakan petani peternak di Indonesia. 

Peternakan kelinci banyak dikembangkan setelah melihat 

manfaaat dan ternak kelinci menpunyai sifat jarak beranak 

yang pendek sehingga mampu menghasilkan jumlah anak 

yang cukup tinggi pada satuan waktu yang singkat. Beberapa 

manfaat yang diperoleh dari beternak kelinci salah satunya 

dari segi keuntungan ekonomi yang diperoleh. Pada 

peternakan kelinci skala kecil dan menengah mempunyai 

keuntungan antara lain modal usaha yang relatif kecil, pakan 

yang sangat mudah diperoleh dan tidak tergantung pada pakan 

pabrik, menghasilkan beragam produk seperti kulit, bulu, 

pupuk organikdan kelinci hias. Kota Batu merupakan salah 

satu sentra produksi peternakan yang ada di Indonesia. 

Produk-produk yang dihasilkan dari wilayah ini sudah dikenal 

oleh daerah-daerah lain di Indonesia karena produk-produk 

tersebut didistribusikan ke daerah lain untuk memenuhi 

kebutuhan daerah tersebut. Salah satu produk peternakan yang 

dihasilkan dari wilayah kota Batu adalah kelinci. Sentra 

peternakan kelinci terbesar di kota Batu berada di wilayah 

Bumiaji. Daerah ini sangat cocok untuk pertumbuhan dan 

perkembangan kelinci karena memiliki udara yang sejuk serta 



bersih dari polusi. Melihat potensi yang ada ini mendorong  

peternak untuk membentuk kelompok tani ternak kelinci yang 

bernama AKUR. 

Penelitian dilaksanakan di Desa Bulukerto Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu pada tanggal 22 Oktober 2013 sampai 24 

November 2013. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

besarnya biaya, penerimaan, pendapatan dan kelayakan usaha 

pada usaha peternakan kelinci di Desa Bulukerto Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi kelayakan usaha pada usaha peternakan 

kelinci. Penelitian menggunakan metode survey dan total 

sampling. Sampel yang digunakan adalah peternakan kelinci 

milik 23 anggotak elompok AKUR di Desa Bulukerto 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Data dihimpun dengan 

menggunakan teknik observasi dan wawancara langsung 

kemudian dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan 

rumus ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata modal 

peternakan kelinci sejumlah Rp.19.682.900. Biaya produksi 

sejumlah Rp.133.544/ekor. Penerimaan sejumlah 

Rp.155.877/ekor. Pendapatan sejumlah Rp.24.717/ekor. 

Peternakan kelinci kelompok AKUR mendapatkan R/C ratio 

rata-rata sebesar 1,16 yang artinya usaha tersebut efisien dan 

menguntungkan. Analisa rentabilitas menunjukkan rata-rata 

persentase sebesar 12,9%. Satelah melakukan penelitian maka 

usaha peternakan kelompok AKUR disarankan untuk 

mengikuti informasi pasar untuk menentukan langkah–langkah 

yang berkaitan dengan keputusan usaha. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pendahuluan 

Subsektor peternakan memegang peranan penting sebagai 

salah satu sumber pertumbuhan, khususnya bagi sektor 

pertanian dan umumnya perekonomian Indonesia. Subsektor 

peternakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

pembangunan sektor pertanian, diutamakan untuk memenuhi 

pangan dan gizi melalui usaha pembinaan daerah-daerah 

produksi yang telah ada serta pembangunan daerah-daerah 

baru.Salah satu daerah produksi pertanian pada umumnya dan 

peternakan pada khususnya yang cukup besar adalah di 

kawasan kota Batu karena lebih dari seperempat total 

penduduk yang telah memasuki usia kerja bekerja di sektor 

pertanian dan peternakan. 

Jumlah penduduk di Indonesia mencapai 240 juta jiwa, 

ini merupakan potensi pasar yang sangat tinggi dan 

menjanjikan bagi perkembangan berbagai usaha termasuk 

dalam usaha bidang peternakan. Jumlah tersebut tentunya akan 

semakin bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan 

berjalannya waktu sehingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi 

manusia seperti lapangan pekerjaan tetap merupakan prioritas 

utama. Salah satu jenis peternakan yang dikembangkan di 

Indonesia sehingga dapat memenuhi pasar adalah ternak 

kelinci. Peternakan kelinci banyak dikembangkan setelah 

melihat manfaaat dan ternak kelinci menpunyai sifat jarak 

beranak yang pendek sehingga mampu menghasilkan jumlah 

anak yang cukup tinggi pada satuan waktu yang singkat. 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari beternak kelinci salah 



satunya dari segi keuntungan ekonomi yang diperoleh. Pada 

peternakan kelinci skala kecil dan menengah mempunyai 

keuntungan antara lain modal usaha yang relatif kecil, pakan 

yang sangat mudah diperoleh dan tidak tergantung pada pakan 

pabrik, menghasilkan beragam produk seperti kulit, bulu, 

pupuk organikdan kelinci hias. 

Kota Batu merupakan salah satu sentra produksi 

peternakan yang ada di Indonesia. Produk-produk yang 

dihasilkan dari wilayah ini sudah dikenal oleh daerah-daerah 

lain di Indonesia karena produk-produk tersebut 

didistribusikan ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan 

daerah tersebut. Salah satu produk peternakan yang dihasilkan 

dari wilayah kota Batu adalah kelinci. Sentra peternakan 

kelinci terbesar di kota Batu berada di wilayah Bumiaji. 

Daerah ini sangat cocok untuk pertumbuhan dan 

perkembangan kelinci karena memiliki udara yang sejuk serta 

bersih dari polusi. Melihat potensi yang ada ini mendorong 

peternak untuk membentuk kelompok tani ternak kelinci yang 

bernama “AKUR”. Kelompok ini terbentuk pada tanggal 20 

Maret 1997. Kelompok ini dipimpin oleh bapak Purnomo. 

Pada tahun 2011, jumlah anggota aktif dari kelompok ini 

berjumlah 23 KK.Data yang terdapat pada kelompok tani 

ternak tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya jumlah 

anggotanya 17 KK, kemudian pada tahun 2003 sampai 2007 

mengalami peningkatan mencapai 30 KK, namun pada tahun 

2011 anggotanya menurun menjadi 23 KK. Penurunan jumlah 

anggota ini disebabkan oleh banyaknya anggota yang 

mengosongkan kandangnya karena pendapatan yang diterima 

menurun atau tidak dapat menutupi biaya produksi. Penurunan 

tingkat pendapatan disebabkan oleh: (a) harga pakan yang 

terus-menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, serta 

(b) harga jual kelinci yang mengalami penurunan. Kondisi 

seperti ini semakin menambah beratnya peternak untuk 



mempertahankan keberlangsungan usahanya. Banyak diantara 

peternak yang kemudian mengalami kebangkrutan dan 

memilih mengosongkan kandangnya. 

Berdasarkan pada analisis di atas maka dipandang perlu 

untuk dilakukan analisis kelayakan terhadap usaha peternakan 

kelinci di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

Adapun peternakan yang dianalisis adalah peternakan kelinci 

milik anggota kelompok tani ternak kelinci “AKUR”. Oleh 

karena itu penulis mengambil judul; “Analisis Kelayakan 

Usaha Peternakan Kelinci, Pada Kelompok “AKUR” di Desa 

Bulukerto Kecamatan BumiajiKota Batu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa besar biayapenerimaan dan pendapatan pada 

usaha peternakan kelinci AKUR? 

2. Berapa nilai tingkat break event point (BEP) pada 

usaha peternakan kelinciAKUR? 

3. Berapa nilai revenue cost ratio (R/C) dan rentabilitas 

pada usaha peternakan kelinci AKUR? 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui  besar biaya, penerimaan dan 

pendapatan pada usaha peternakan kelinci AKUR. 

2. Untuk mengetahui kelayakan usaha melalui tingkat 

break event point (BEP)pada usaha peternakan kelinci 

AKUR. 

3. Untuk mengetahui kelayakan usaha melalui revenue 

cost ratio (R/C) dan rentabilitas usaha peternakan 

kelinci AKUR. 

 

1.4 Kegunaan 

1. Untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam 

bidang peternakan kelinci. 



2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi para 

peternak kelinci anggota kelompok ternak “AKUR” di 

Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu 

3. Sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian 

atau pengkajian lebih lanjut. 

 

1.5 Kerangka Konsep Penelitian 

Perkembangan usaha peternakan dapat dikatakan baik 

atau tidak baik dipengaruhi oleh pendapatan dari hasil usaha. 

Pendapatan usaha peternakan kelinci dipengaruhi oleh 

besarnya skala usaha yang dikelolanya. Besarnya skala usaha 

dalam peternakan kelinci ditentukan oleh jumlah produksi 

yang dihasilkan dari hasil usahanya. Usaha peternakan kelinci 

perlu melakukan pertimbangan dalam usahanya, yaitu 

menentukan besar dan volume dari usaha untuk mendapatkan 

biaya produksi yang minimum sehingga diperoleh skala usaha 

yang ekonomis. Usaha yang lebih banyak diharapkan dapat 

mengurangi biaya produksi dan efisien dalam menggunakan 

faktor-faktor produksi, sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan usaha peternakan. 

Skala usaha peternakan kelinci merupakan faktor yang 

mempengaruhi besarnya biaya produksi dan besarnya 

penerimaan yang diterima. Biaya produksi yang dikeluarkan 

untuk peternakan kelinci terdiri dari biaya tetap dan tidak 

tetap. Biaya tetap meliputi penyusutan ternak, kandang, 

peralatan, kendaraan dan sewa lahan. Biaya tidak tetap yang 

dikeluarkan adalah pakan, kesehatan, listrik, upah tenaga 

kerja, dan transportasi. Penerimaan yang diterima oleh usaha 

ternak kelinci diperoleh kemudian dilihat dari efisiensinya, 

dalam arti sejauh mana usaha peternakan dalam memperoleh 

keuntungan atas modal yang ditanamkan. 

Salah satu instrument penilaian yang digunakan untuk 

mengukur efisiensi usaha peternakan adalah analisis rasio 



keuangan yang meliputi analisis R/C-Ratio dan 

rentabilitasserta analisis investasi Break Event Point (BEP). 

Hasil yang diperoleh dapat menggambarkan hasil finansial 

sebuah peternakan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam pengembangan usaha di masa yang akan 

datang. 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu  

Penerimaan adalah segala sesuatu yang dapat 

meningkatkan pendapatan sebuah proyek atau usaha 

peternakan kelinci. Arus manfaat pada usaha peternakan 

kelinci ini diantaranya dari penjualan kelinci pedaging dan 

kelinci anakan. Penjualan komoditas kelinci di Jaji’s Farm 

sebanyak 2100 ekor untuk kelinci pedaging dan 1125 ekor 

untuk kelinci anakan setiap tahunnya sehingga pendapatan 

yang diperoleh Jaji’s Farm dari penjualan kelinci pedaging dan 

kelinci anakan adalah sebesar Rp.159.750.000,- per tahun. 

Dilihat berdasarkan tabel 8 diatas diperoleh total penerimaan 

sebesar Rp. 483.400.000,- per tahun. Total penerimaan 

tersebut dikarenakan adanya pinjaman modal sebesar Rp. 

100.000.000,- disebabkan keterbatasan modal yang dihadapi 

oleh pihak peternakan sehingga untuk memudahkan usaha 

peternakan ini berjalan, pihak peternakan meminjam modal ke 

Bank BRI dengan batas waktu lima tahun. Penambahan 

jumlah indukan berpengaruh terhadap besarnya penerimaan 

peternakan tersebut sehingga dihasilkan produksi untuk kelinci 

anakan sebesar 2700 ekor per tahun dengan penerimaan 

sebesar Rp. 81.000.000,- per tahun. Untuk produksi kelinci 

pedaging dihasilkan sebanyak 5040 ekor dengan penerimaan 

sebesar Rp. 302.400.000,- per tahun. 

Efisiensi dalam suatu usaha adalah perbandingan antara 

jumlah sumber daya yang digunanakan untuk mencapai hasil. 

Menurut Solichin (2009), Efisiensi teknis adalah konsep yang 

menyatakan hubungan atau rasio input-output pada suatu 



proses produksi baik dalam satuan fisik, nilai atau kombinasi 

keduanya tanpa secara khusus memperlihatkan keuntungan 

maksimal, dalam hal ini yang penting adalah memaksimalkan 

rata-rata input tertentu. Efisiensi dalam menjalankan usaha 

ternak kelinci merupakan tindakan seorang peternak dalam 

menggunakan biaya untuk mendapatkan keuntungan serta 

mempertimbangkan faktor-faktor dalam melaksanakan 

manajemen sehingga menekan pengeluaran modal. Kontribusi 

pendapatan usaha ternak kelinci merupakan besarnya 

pendapatan yang diperoleh dari usaha ternak kelinci 

dibandingkan dengan pendapatan total keluarga peternak. 

Pendapatan usaha ternak kelinci merupakan selisih total biaya 

yang digunakan dengan total penjualan yang didapatkan. 

Besarnya kontribusi pendapatan suatu usaha dilihat dari 

sumbangan yang diberikan suatu usaha terhadap total 

pendapatan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pendapatan usaha peternakan kelinci untuk satu bulan di 

Kabupaten Banyumas sebesar Rp 469,365 dengan efisiensi 

bisnis dengan 1,48 dan profitabilitas oleh 8,46 persen. 

 Sucipto, 2010 menyatakan  bahwa ada perbedaan pola 

pemeliharaan antara peternak skala kecil dan skala menengah 

yang berdampak pada berbedanya panjang selang beranak 

masing-masing 60 hari dan 30 hari. Tingkat keuntungan yang 

diperoleh peternak skala menengah sebesar Rp 7.628.950,-

/bulan dengan R/C ratio = 2,040 lebih besar dibandingkan 

tingkat keuntungan yang diperoleh peternak skala kecil 

sebesar Rp 182.192,-/bulan dengan R/C ratio 1,15. Hal ini 

menunjukkan bahwa keuntungan peternak skala menengah 

lebih tinggi Rp 7.446.758,-/bulan dibandingkan peternak skala 

kecil 

 

 

 



2.2 Landasan Teori 

2.2.2 Modal 

Modal dalam pengertian sehari-hari adalah sejumlah uang 

yang perlu dimiliki sebagai langkah awal usaha. Modal 

tersebut dibedakan menjadi dua macam yaitu, modal tetap dan 

modal tidak tetap. Modal tetap adalah modal yang tidak habis 

dipakai dalam satu kali proses produksi, modal ini butuh 

pemeliharaan agar tetap berdaya guna dalam jangka waktu 

lama. Modal tidak tetap adalah modal yang habis atau 

dianggap habis dalam satu kali proses produksi (Sucipto, 

2010). 

Riyanto (2001) menjelaskan bahwa modal adalah dana 

untuk memulai suatu usaha. Modal dapat dibedakan menjadi 

modal tetap (fixed capital) dan modal tidak tetap (variable 

capital). Modal tetap adalah sejumlah dana yang selalu ada di 

dalam perusahaan untuk jangka waktu panjang, sedangkan 

modal lancar adalah dana yang diserahkan oleh pemiliknya 

untuk jangka waktu yang terbatas satu tahun atau kurang. 

Keown (2001) menjelaskan bahwa modal tetap pada usaha 

peternakan kelinci meliputi tanah, kandang dan peralatan, 

sedangkan modal tidak tetap meliputi pakan, bibit, vaksin dan 

vitamin, tenaga kerja, dan lain-lain. 

2.3 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang harus 

dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan output atau 

dengan pengertian lain biaya produksi adalah besarnya nilai 

pengeluaran (Sudarsono, 2004).  Menurut pendapat Rasyaf 

(2002) menyatakan bahwa biaya produksi merupakan 

penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya tidak tetap. 

Biaya produksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 



1. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang tidak 

dipengaruhi oleh naik turunnya produksi yang 

dihasilkan. 

2. Biaya tidak tetap (variable cost) adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk membeli bahan mentah/bahan 

pembantu, upah tenaga kerja langsung, dan biaya-

biaya bahan penolong lainnya sesuai dengan rencana 

produksi (Riyanto, 2001).  

Secara matematis rumus perhitungan biaya produksi 

adalah sebagai berikut (Soekartawi, 2002): 

TC = FC + VC 

 

keterangan: 

TC = Total Biaya (Total Cost) 

FC = Biaya Tetap (Fixed Cost). 

VC = Biaya Variabel (Variable Cost). 

 

Biaya tetap ini umumnya didefinisikan sebagai biaya 

yang relatif tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan walaupun 

produksi yang diperoleh banyak atau sedikit (Ibrahim, 2009). 

Menurut Keown (2001) menjelaskan bahwa biaya tetap  pada 

usaha peternakan kelinci meliputi penyusutan ternak, kandang, 

peralatan, kendaraan dan sewa lahan. Biasanya peternak 

kelinci mendirikan kandang di atas tanah milik sendiri yang 

tidak pernah dimasukkan dalam biaya tetap. Walaupun 

menggunakan tanah milik sendiri, peternak tersebut harus 

tetap memasukkan estimasi harga tanah sesuai dengan harga 

sewa yang berlaku di daerah tersebut ke dalam biaya tetap.  

Adapun biaya variabel biasanya didefinisikan sebagai 

biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang 

diperoleh, atau biaya yang besarnya dipengaruhi oleh naik 

turunnya produksi yang dihasilkan (Ibrahim, 2009). Keown 

(2001) menjelaskan bahwa biaya tidak tetap pada usaha 



peternakan kelinci meliputi pakan, kesehatan, listrik, upah 

tenaga kerja dan transportasi. 

Suliyanto (2010) menjelaskan bahwa dalam menentukan 

biaya produksi, perlu dilakukan perhitungan penyusutan dan 

aktiva tetap. Aktiva tetap yang digunakan akan mengalami 

pengurangan fungsi karena faktor dipakai, umur, dan 

kerusakan. Oleh karena itu, besarnya pengurangan fungsi 

aktiva harus diperhitungkan sebagai biaya. Penyusutan 

diartikan sebagai sebagian harga perolehan aktiva tetap yang 

secara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode 

akuntansi. 

Ada empat metode yang dapat digunakan untuk 

menghitung beban penyusutan (Suliyanto, 2010): 

a. Metode garis lurus (straight-line method) 

Metode ini mengasumsikan bahwa beban penyusutan 

setiap periode adalah sama. Oleh karena itu, metode 

ini merupakan metode yang paling sederhana dan 

paling banyak digunakan. 

 Rumus sederhana metode ini adalah      penyusutan =  
����� ����	���
�
�	�� �����

���� ���
���  

b. Metode jam jasa (service-hour method) 

Metode ini mengasumsikan bahwa aktiva akan lebih 

cepat rusak jika digunakan sepenuhnya dibandingkan 

dengan penggunaan yang tidak sepenuhnya. Metode 

ini cocok untuk aktiva yang mudah aus sebagai akibat 

dari pemakaian seperti mesin dan kendaraan. Rumus 

sederhana metode ini adalah penyusutan =  
����� ����	���
�
�	�� �����

������
 ��� ���  

c. Metode hasil produksi (productive-output method) 

Metode ini mengasumsikan bahwa aktiva ditujukan 

untuk menghasilkan produk sehingga metode 

penyusutan juga harus didasarkan pada produk yang 



dihasilkan maka besarnya beban penyusutan tiap 

periode akuntansi dapat berbeda, hal ini karena 

mengikuti jumlah produk yang dihasilkan oleh aktiva 

tersebut. Rumus sederhana metode ini adalah 

penyusutan =  
����� ����	���
�
�	�� �����

������
 ���	 �������  

d. Metode beban berkurang (reducing-charge method) 

Metode ini mengasumsikan bahwa biaya penyusutan 

pada tahun-tahun pertama lebih kecil dibandingkan 

dengan beban penyusutan pada tahun-tahun 

berikutnya. Hal ini karena aktiva pada tahun awal 

akan bekerja lebih efisien dibandingkan dengan aktiva 

yang sudah tua. Metode beban berkuran ini dibagi 

menjadi empat yaitu: 

 

1. Jumlah angka tahun 

Penghitungan biaya penyusutan pada metode 

ini dikalukan dengan cara mengalikan bagian 

pengurang yang setiap tahunnya selalu 

menurun dengan harga perolehan dikurangi 

nilai residu. 

2. Saldo menurun 

Metode saldo menurun merupakan metode 

untuk menentukan beban penyusutan yang 

dihitung dengan cara mengalikan tarif yang 

tetap dengan nilai buku investasi karena nilai 

buku investasi menurun sebagai akibat beban 

penyusutan pada periode sebelumnya maka 

beban penyusutan tiap tahunnya juga 

menurun. Rumus sederhana metode ini adalah  

penyusutan = 1-n� ����� ������
�����  ��!����� dimana n = 

umur ekonomis 



3. Saldo menurun ganda 

Metode ini merupakan metode penentuan 

penyusutan dengan beban penyusutan setiap 

tahunnya menurun. Dasar yang digunakan 

dalam metode ini adalah persentase dengan 

menggunakan metode garis lurus.  Persentase 

total penyusutan yang dihitung dengan 

menggunakan garis lurus dikalikan dua dan 

setiap tahunnya dikalikan dengan nilai buku 

aktiva tetap. 

 

 

4. Tarif menurun 

Tarif menurun merupakan metode penentuan 

beban penyusutan dengan tarif (%) yang 

senantiasa menurun. Besarnya penentuan 

penurunan tarif (%) setiap periode dilakukan 

tanpa dasar yang pasti, hanya berdasarkan 

kebijakan pimpinan atau pihak yang diberi 

wewenang dalam menentukan beban tarif. 

Besarnya tarif (%) yang senantiasa menurun 

tersebut dikalikan dengan harga perolehan 

aktiva setiap tahun. 

 

2.4 Penerimaan 

Riyanto (2001) berpendapat, bahwa jumlah penerimaan 

yang akan diperoleh dari suatu proses produksi dapat 

ditentukan dengan mengalikan jumlah hasil produksi dengan 

harga produk yang berlaku pada saat ini. Zubir (2006) 

menjelaskan bahwa penerimaan merupakan laba kotor dalam 

modal pemilik sebagai hasil dari kegiatan usaha dan 

profesional yang ditujukan untuk mencari laba. Keown (2001) 



menjelaskan bahwa penerimaan pada peternakan kelinci 

meliputi penjualan kulit bulu (fur) dan penjualan kelinci afkir. 

Penulisan matematis rumus penerimaan adalah sebagai 

berikut (Soekartawi, 2002): 

TR = Pq x Q 

 

keterangan: 

TR = Total Revenue / Penerimaan Total  

Pq  = Price of quality / harga produk per-satuan 

Q   = Quantity / Produksi 

2.5 Pendapatan 

Pendapatan yaitu perbedaan antara nilai penerimaan 

dengan nilai pengeluaran. Nilai penerimaan adalah hasil yang 

dicapai suatu usaha bilamana produksinya dijual, sedangkan 

nilai pengeluaran  merupakan biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan saat proses produksi (Soekartawi, 2002). 

Pendapatan merupakan selisih dari penerimaan dengan biaya 

produksi. Usaha dikatakan menguntungkan apabila total 

penerimaan lebih besar dari pada total biaya dan dikatakan 

rugi bila sebaliknya (Riyanto, 2001). Secara matematis rumus 

pendapatan adalah sebagai berikut (Soekartawi, 2002): 

π = TR – TC 

 

keterangan: 

π = income / pendapatan  

TR = Total Revenue / Total Pendapatan 

TC = Total Cost / Total biaya 

 

2.6 Analisis Rasio Keuangan 

2.6.1 R/C-Ratio 

Soekartawi (2002) menyatakan bahwa pendapatan dan 

keuntungan usahatani (termasuk di dalamnya usaha 

peternakan) yang besar tidak selalu mencerminkan tingkat 



efisiensi usaha yang tinggi. Guna mengetahui efisiensi 

usahatani dapat digunakan analisis R/C-ratio. Adapun R/C-

ratio merupakan singkatan dari return cost ratio, atau dikenal 

dengan  perbandingan antar penerimaan dan biaya. Secara 

matematis dapat dituliskan sebagai berikut:  

 

a = R/C 

 

keterangan: 

R = Py.Y 

C = FC + VC 

a = {(Py.Y)/(FC + VC)} 

R  = Revenue / penerimaan 

C  = Cost / total biaya 

Py = Harga output 

Y  = Output 

FC = Fixed Cost / Total biaya tetap 

VC = Variable Cost / Total biaya variabel 

Fahmi, Shahiruddin dan Hadi (2009) menjelaskan bahwa 

nilai R/C-ratio ini menunjukkan besarnya pendapatan yang 

diterima untuk setiap rupiah yang dikeluarkan untuk 

berproduksi. Oleh karena itu nilai R/C-ratio ini sangat 

dipengaruhi oleh besarnya penerimaan dan total biaya yang 

dikeluarkan. Apabila nilai R/C-ratio > 1 (satu), maka usaha 

tersebut efisien, sedangkan apabila nilai R/C-ratio < 1 (satu), 

maka usaha tersebut tidak efisien. Apabila R/C-ratio, maka 

usaha tersebut berada dalam keadaan impas atau dalam 

kondisi break event (BE). 

2.6.2 Rentabilitas 

Soekartawi (2002) menyatakan bahwa rentabilitas suatu 

perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan 



kata lain, rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Pada 

umumnya rentabilitas dapat dirumuskan: 

Rentabilitas =
"!��� #����

$�%�  X 100% 

Bawsir (2000) menjelaskan bahwa rentabilitas adalah 

kemampuan dalam menghasilkan laba, baik dengan 

menggunakan data eksternal maupun dengan data internal. 

Dari kedua pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan, 

bahwa rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu yang dinyatakan 

dalam persentase. 

Riyanto (2001) menjelaskan bahwa Rentabilitas dibedakan 

menjadi dua, yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal 

sendiri. 

1. Rentabilitas Ekonomi 

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan 

antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal 

asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut dan dinyatakan dalam prosentase (Riyanto, 

2001). Oleh karena pengertian rentabilitas sering 

digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan 

modal dalam suatu perusahaan, maka Rentabilitas 

ekonomi sering pula dimaksudkan sebagai 

kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal 

yang bekerja didalamnya dalam menghasilkan laba. 

Rentabilitas ekonomi =
$�%� #����
&!'�� ()'�*� x 100% 

Rentabilitas ekonomi atau sering disebut 

earning power  mempunyai arti penting dalam 

perusahaan, maka perlu diusahakan agar Rentabilitas 

meningkat. Riyanto (2001) menjelaskan bahwa tinggi 

rendahnya Rentabilitas dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu : 



a. Profit margin 

Adalah perbandingan antara laba 

dengan penjualan usaha yang dinyatakan 

dalam persentase. 

Profit margin = 
$�%� #����

+��,����� #����  x 100% 

 

b. Turnover of Operating Asset (tingkat 

perputaran aktiva usaha) 

 Adalah kecepatan berputarnya 

operating asset dalam suatu periode tertentu. 

Perputaran tersebut dapat ditentukan dengan 

membagi penjualan bersih dengan modal 

usaha. 

Turnover of Operating Asset = 
+��,����� -�����
"!��� #����  x 100% 

 

Profit margin dimaksudkan untuk mengetahui 

efisiensi perusahaan dengan melihat besar kecilnya 

laba usaha dalam hubungannya dengan penjualan. 

Operating asset turnover dimaksudkan untuk 

mengetahui efiiensi perusahaan dengan melihat pada 

kecepatan perputaran operating asset dalam suatu 

periode tertentu. Hasil akhir dari percampuran 

keduanya ini menentukan tinggi rendahnya earning 

power. Oleh karena itu, semakin tinggi profit margin 

atau operating asset turnover, masing-masing atau 

keduanya akan mengakibatkan naiknya  earning 

power. Hubungan antara keduanya dapat digambarkan 

sebagai berikut (Riyanto, 2001): 

Rentabilitas   = Profit margin x Operating asset  \    

                                                    turnover 



 = 
$�%� #����

+��,����� -����� x 
+��,����� -�����
"!��� #����  

   = 
$�%� #���� 
"!��� #���� 

 

2.  Rentabilitas Modal Sendiri 

 Rentabilitas modal sendiri atau sering dinamakan 

rentabilitas usaha adalah perbandingan antara jumlah 

laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu 

pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan 

laba tersebut di lain pihak. Dengan kata lain rentabilitas 

modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan 

dengan modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk 

menghasilkan keuntungan (Riyanto, 2001). 

  Rentabilitas modal sendiri = 
$�%� #����

"!��� .������ x 100% 

 Faktor-faktor penentu tinggi rendahnya 

rentabilitas modal sendiri adalah (Riyanto, 2001) : 

 

a.  Rentabilitas ekonomi 

Tingkat rentabilitas ekonomi dapat 

mempengaruhi rentabilitas modal sendiri, 

dalam hal ini dapat dilihat pada unsur yang 

berhunungandengan rentabilitas modal 

sendiri. Riyanto (2001) menjelaskan bahwa 

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan 

antara laba dengan modal sendiri dan modal 

pinjaman yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan 

dalam persentase.  

Rentabilitas ekonomi mempunyai 

hubungan erat dengan rentabilitas modal 

sendiri mengingat besar kecilnya keuntungan 

atau laba menjadi hak para pemilik modal. 



b.  Tingkat bunga modal pinjaman 

 Laba yang diperhitungkan didalam 

menghitung rentabilitas modal sendiri adalah 

laba bersih yaitu laba kotor setelah dikurangi 

bunga modal pinjaman dan pajak perseroan. 

Semakin tinggi tingkat bunga modal pinjaman 

yang harus dibayar, berarti akan 

memeperkecil laba yang menjadi bagian 

pemilik modal sendiri. 

c.  Tingkat pajak pendapatan 

 Penghasilan kena pajak dihitung 

dengan mengurangi semua biaya,termasuk 

penyusutan dan bunga dari pendapatan 

kotornya. Semakin tinggitingkat pajak yang 

ditentukan pemerintah, maka akan 

memperkecil labayang menjadi hak bagi 

pemilik dan sebaliknya. Hal ini menyebabkan 

rentabilitas modal sendiri terpengaruh. 

Soekartawi (2002) menjelaskan bahwa penentuan rentabilitas 

berguna untuk mengetahui hasil modal yang diputar dalam 

suatu usaha. Kriteria persentase rentabilitas usaha adalah 

sebagai berikut: 

1. Rentabilitas 1-25% termasuk dalam kategori buruk. 

2. Rentabilitas 26-50% termasuk dalam kategori rendah. 

3. Rentabilitas 51-75% termasuk dalam kategori cukup. 

4. Rentabilitas 76-100% termasuk dalam kategori baik. 

5. Rentabilitas >100% termasuk dalam kategori baik 

sekali. 

 

2.7. Analisis Investasi 

2.7.1 Revenue 

Cahyo (2011) menyatakan bahwa dalam menganalisa biaya 

umumnya tidak terlepas dari analisa penerimaan atau revenue 



atau total revenue. Pengertian revenue atau penerimaan adalah 

seluruh pendapatan yang diterima dari hasil penjualan barang 

pada tingkat harga tertentu. Penerimaan merupakan laba kotor 

dalam modal pemilik sebagai hasil dari kegiatan usaha dan 

profesional yang ditujukan untuk mencari laba Zubir (2006). 

Rumus: TR = Pq x Q 

 

keterangan: 

TR = Total Revenue / Penerimaan Total  

Pq  = Price of quality / harga produk per-satuan 

Q   = Quantity / Produksi 

 

 

2.7.2 Break Event Point (BEP) 

Ibrahim (2009) menjelaskan bahwa analisis BEP 

merupakan suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan 

antar biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume 

produksi. Analisis BEP dapat memberikan informasi bagi 

suatu perusahaan pada tingkat volume berapa minimal harus 

diproduksi agar tidak menderita kerugian. Analisis BEP juga 

mengetahui berapa rupiah yang harus diterima dari hasil 

penjualan produksinya agar tidak rugi. Zubir (2006) 

menjelaskan bahwa cara menentukan BEP harga dan hasil 

adalah sebagai berikut: 

BEP(harga) = 
-��/� '!'��

H��	 P������ 
BEP(hasil) = 

-��/� '!'��
2���� ������ 

 

 

 

 



 
Gambar 2. Analisa Break Event Point Secara Grafik 

Sumber : Syamsuddin, 2009 

 Gambar 2 dapat dilihat hubungan antar biaya tetap, biaya 

variabel, keuntungan, dan volume penjualan, serta nilai BEP. 

Gambar diatas menunjukan daerah untung, daerah rugi, dan 

BEP. Nilai BEP merupakan nilai minimal agar usaha tidak 

mengalami kerugian. Daerah rugi merupakan daerah dimana 

hasil yang didapat kurang dari BEP atau usaha tersebut 

mengalami kerugian dan daerah untung menunjukkan hasil 

yang didapat lebih dari nilai BEP atau kegiatan usaha tersebut 

mendapat keuntungan. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober sampai 

24 November 2013 di Peternakan Kelinci milik 23 anggota 

kelompok AKUR di desa Bulukerto kecamatan Bumiaji kota 

Batu. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 

(purposive).  Lokasi penelitian ini dipilih karena jumlah 

anggota kelompok tersebut terus menurun sehingga sangat 

menarik untuk diteliti dan dicari penyebabnya dari sisi 

ekonomi melalui cara analisis kelayakan usaha. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

survei dan total sampling. Sampel yang digunakan adalah 

peternakan kelinci milik 23 anggota kelompok AKUR di desa 

Bulukerto kecamatan Bumiaji kota Batu. Gittinger 2004 

menjelaskan bahwa metode survei adalah cara pengambilan 

data yang biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuisioner 

atau wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui siapa 

peternak, apa yang peternak pikir, rasakan atau kecenderungan 

suatu tindakan. Hal ini didukung oleh Muttaqin (2010) yang 

menyatakan bahwa survei adalah penelitian yang diadakan 

untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan 

mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang 

institusi sosial maupun ekonomi dari suatu kelompok ataupun 

daerah. 

 

 



3.3 Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

observasi dan wawancara. Observasi adalah melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Teknik 

wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara bertanya 

langsung kepada responden dengan berpedoman kepada 

kuisioner yang telah disiapkan (Singarimbum dan Efendi, 

2002). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data skunder. Data primer adalah informasi yang 

diperoleh secara langsung pada objek penelitian dan hasil 

wawancara dengan pemilik peternakan. Data sekunder adalah 

informasi yang diperoleh dari catatan kelompok tani ternak 

kelinci AKUR. Data yang dikumpulkan meliputi keadaan 

umum peternakan, modal, biaya produksi,penerimaan dan 

pendapatan. 

3.4 Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis deskriptif yang meliputi karakteristik 

peternak kelinci dan keadaan umum usaha peternakan 

kelinci. 

2. Analisis deskriptif yang menggunakan rumus ekonomi 

untuk mengetahui pendapatan, R/C-Ratio, Break Event 

Point (BEP), rentabilitas. 

a. Pendapatan 

Pendapatan (π), yaitu untuk mengetahui 

keuntungan yang diperoleh dalam satu periode 

(Soekartawi, 2002). 

 Rumus:   π = TR – TC  

 

 keterangan:  

π = Profit (pendapatan) 



TR = Total Revenue (Total penerimaan) 

TC = Total Cost (Total Biaya) 

    

b. R/C-ratio 

R/C-ratio yaitu perbandingan antar penerimaan dan 

biaya (Soekartawi, 2002). 

Rumus: a = R/C= 

 

Keterangan: 

R = Py.Y 

C = FC + VC 

a = {(Py.Y)/(FC + VC)} 

R  = Revenue / penerimaan 

C  = Cost / total biaya 

Py = Harga output 

Y  = Output 

FC = Fixed Cost / Total biaya tetap 

VC = Variable Cost / Total biaya variabel 

  

c. Rentabilitas  

Rentabilitas adalah kemampuan suatu usaha untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu 

(Riyanto, 2001). 

Rumus: R = 
$
" x 100 % 

keterangan: 

R = Rentabilitas (%) 

L = Laba 

M = Modal usaha  

 

     



d. BEP (Break Event Point) 

BEP adalah titik dimana jumlah penerimaan sama 

dengan jumlah pengeluaran (TR = TC) 

(Soekartawi, 2002) 

Rumus: BEP(harga) = 
-��/� '!'��

H��	 P������ 

BEP(hasil) = 
-��/� '!'��
2���� ������  

e. Revenue (Penerimaan) 

Penerimaan merupakan laba kotor dalam modal 

pemilik sebagai hasil dari kegiatan usaha dan 

profesional yang ditujukan untuk mencari laba 

Zubir (2006). 

Rumus: TR = Pq x Q 

 

keterangan: 

TR = Total Revenue / Penerimaan Total  

Pq  = Price of quality / harga produk per-satuan 

Q   = Quantity / Produksi 

f. Jenis Kelinci 

Peternakan kelinci kelompok AKUR memiliki 2 

jenis kelinci hias yaitu Satin dan Inggris Lop. 

-Satin : Nama satin sendiri diambil dari bulunya 

yang mengkilap, ketika memperhatikan kelinci 

ini bulunya sangat terlihat kemilau dan ini hanya 

dimiliki oleh kelinci jenis satin. Bulu satin 

memiliki dua perbedaan dengan bulu kelinci jenis 



lainnya. Adalah pada diameter batang rambut 

lebih halus serta tampak transparan dari wujud 

pigmennya. Standarisasi kelinci satin adalah 

perubahan kemilaunya serta kemampuan untuk 

memantulkan cahaya, bulunya silkier dan shinier 

serta sangat padat dan halus. Panjang bulunya 

kisaran 1 inchi dan memiliki panjang yang sama. 

Jadi pendek kata standar kelinci satin itu adalah 

berkilau dan mengkilap. 

-Inggris Lop : Ciri dari jenis inggris lop 

umumnya adalah bentuk kepala lebar, dan telinga 

yang menggantung dari pangkal kepala hingga ke 

samping pipi, tidak seperti kelinci lain yang pada 

umumnya memiliki telinga tegak. Pada usia dini 

kelinci lop belum menunjukan telinganya yang 

koploh, hingga usia 2- 4 bulan baru bisa terlihat 

perubahan pada posisi telinga. Sekilas jenis ini 

seperti anjing, menarik, dan sangat lucu sehingga 

digemari banyak orang.  

g. Penjualan kelinci  

Penjualan peternakan milik kelompok ternak 

AKUR yaitu konsumen langsung (pembeli 

eceran), dijual ke luar kota (ada tengkulak yang 

datang untuk mengambil kelinci yang siap jual) 

dan dijual ke pasar hewan di sekitar usaha ternak. 

Peternak kelinci kadang kala memiliki kebutuhan 

keuangan yang mendadak sehingga peternak 

terkadang membawa kelinci ke pinggir jalan di 

sekitar area rumah mereka untuk di jual. 



 

3.5 Batasan Istilah 

Untuk menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, 

maka dibuat batasan istilah yang berkaitan penelitian ini yaitu: 

1. Modal adalah barang atau uang yang yang digunakan 

untuk memulai usaha peternakan kelinci. 

2. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh 

peternak untuk pemeliharaan kelinci. 

3. Penerimaan(revenue) adalah jumlah uang yang 

diterima dari usaha peternakan kelinci. 

4. Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan 

biaya produksi usaha peternakan kelinci. 

5. R/C-ratio yaitu perbandingan antar penerimaan dan 

biaya produksi usaha peternakan kelinci. 

6. Break Event Point (BEP) adalah titik dimana jumlah 

penerimaan sama dengan jumlah pengeluaran (TR = 

TC).  

7. Rentabilitas adalah kemampuan usaha peternakan 

kelinci untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu. 

8. Satin ada jenis kelinci yang namanya diambil dari 

bulunya yang sangat berkilau dan mengkilap. 

9. Inggris lop umumnya adalah bentuk kepala lebar, dan 

telinga yang menggantung dari pangkal kepala hingga 

ke samping pipi. 

10. Penjualan peternakan milik kelompok ternak AKUR 

yaitu konsumen langsung (pembeli eceran), dijual ke 

luar kota dan ke pasar hewan. 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Usaha Ternak AKUR 

Kelompok peternakan kelinci AKUR terletak di lereng 

pegunungan (Gunung Arjuno) pada dataran tinggi di 

ketinggian 900 – 1.100 meter di atas permukaan laut dengan 

temperatur relatif dingin yaitu 18
0
C sampai 26

0
C, kelembaban 

relatif rata-rata 70-90%, curah hujan relatif tinggi dengan rata-

rata diatas 1000 mm setiap tahun. Suhu dan kelembaban yang 

ideal di daerah tropis untuk ternak kelinci berkisar antara 18
0
-

21
0
C dengan kelembaban antara 80-90% (Hustamin, 2006), 

dengan demikian suhu dan kelembaban di kecamatan Bumiaji 

sesuai dengan habitat kelinci. Resiko penurunan bobot badan 

pada kelinci akan terjadi bila suhu diatas 30
0
C dengan 

kelembaban kurang dari 60%, kejadian ini timbul karena 

temperatur yang tinggi akan menyebabkan konsumsi pakan 

menurun sekitar 30% dan apabila temperatur lingkungan 

mencapai 30
0
-35

0
C, mengakibatkan penurunan produksi 

(Manshur, 2009). 

Kelompok ternak AKUR yang beranggotakan 23 orang 

memelihara jenis kelinci hias Inggris Lop dan Satin karena 

dapat memberikan keuntungan yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan keluarga pada kelompok ternak itu sendiri 

apabila ditangani dengan baik dan benar. Kedua jenis kelinci 

ini memiliki keunikan masing-masing seperti kelinci Satin 

yang berwarna emas bersih, sedangkan kelinci Inggris Lop 

memiliki bulu yang lebat sampai menutupi mata, kaki dan 

seluruh tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat para 

konsumen berminat untuk membeli dan memelihara ternak 



kelinci tersebut. Usaha peternakan kelompok AKUR ini bukan 

menjadi usaha sampingan melainkan sebagai usaha pokok 

yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari.  

Kelompok kelinci AKUR adalah anggota dari koperasi 

kelinci yang termasuk dalam wilayah Cangar – Bulukerto 

yang merupakan salah satu dari 8 desa di kecamatan Bumiaji 

dengan jumlah peternakan kelinci paling banyak dan 

bergabung dalam wadah koperasi kelinci AKUR yang berdiri 

dan berbadan hukum sejak tahun 2003. Mata pencaharian 

penduduk adalah sekitar 80% petani, selain sebagai petani 

masyarakat juga berprofesi sebagai peternak untuk 

mendapatkan penghasilan tambahan selain dari usaha 

holtikultura. Adapun batas wilayah kecamatan Bumiaji dengan 

wilayah kecamatan atau kabupaten lain adalah: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Arjuno 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan 

Batu kota 

- Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Pacet 

kabupaten Mojokerto 

- Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang 

 

Lahan peternakan terletak berdekatan dengan rumah 

bahkan menyatu dengan rumah sehingga hal ini meningkatkan 

potensi polusi di daerah tersebut yang berdampak kurang baik 

terhadap kesehatan lingkungan secara menyeluruh, namun 

demikian penduduk dapat menerima kondisi tersebut asalkan 

peternak tetap memperhatikan kebersihan lingkungan kandang 

masing-masing. Usaha kelinci yang dilakukan kelompok 

AKUR untuk meningkatkan ekonomi keluarga dimana usaha 

ini masih dikelola oleh keluarganya sendiri, di dalam keluarga 



untuk usaha kelinci peternak saling bekerja sama menangani 

dalam kelompok/ keluarga lain misalnya anggota kelompok 

dan anak-anak peternak dalam lingkungan itu sendiri. Denah 

lokasi kelompok ternak kelinci AKUR dapat dilihat pada 

lampiran 1. 

Peternakan kelompok AKUR juga memiliki syarat-syarat 

tertentu untuk mendapatkan bibit kelinci yanng baik, antara 

lain : 

- Penampilan badan nampak tegap dan gerakan 

lincah 

- Bulu badan mengkilat dan berminyak, bebas dari 

kerontokan bulu dan bebas dari penyakit kulit 

- Mata bersih dan bersinar bersih 

- Nafsu makan baik 

- Kaki tidak bengkok, tampil lurus tegap dan kuat 

menopang badan 

- Ekor naik mengikuti arus tulang punggung 

(kelinci berekor lurus terkulai ke lantai atau 

mlenceng biasa sedang terkena penyakit 

- Bagian saluran kencing dan anus bersih dan 

kering (tidak basah) 

Peternak kelinci AKUR menggunakan kandang model 

baterai. Kelebihan kandang model ini adalah sanitasi mudah 

dilakukan, perkelahian dan kanibalisme tidak akan terjadi 

karena satu kandang hanya diisi satu ekor kelinci, jika ada satu 

kelinci yang sakit maka kelinci yang lain tidak mudah tertular, 

program pengembangbiakan dapat diatur lebih mudah, dapat 

menekan angka kematian anak kelinci serta tidak 

membutuhkan lahan yang terlalu luas. Ukuran kandang kelinci 

dibedakan berdasarkan besar dari masing-masing kelinci yang 

ada. Ada 3 ukuran yang digunakan berdasarkan kegunaannya : 

1. Kandang baterai bertingkat tiga, masing-masing 

kamar mempunyai ukuran 65cm x 60cm x 45cm, 



digunakan untuk menempatkan kelinci jantan dan 

betina usia dara/belum siap kawin. 

2. Kandang baterai bertingkat dua, masing-masing kamar 

mempunyai ukuran 100cm x 60cm x 60cm digunakan 

untuk kelinci betina yang sudah siap 

kawin/bunting/sudah melahirkan. Ukuran lebih besar 

karena sebagai tempat induk kelinci membesarkan 

anak-anaknya hingga usia lepas sapih. 

3. Kandang baterai bertingkat tiga, masing-masing 

kamar mempunyai ukuran 45cm x 60cm x 45cm, 

digunakan untuk anak-anak kelinci yang baru lepas 

sapih. 

Pada kandang kelinci betina yang mau melahirkan 

diberikan kotak tempat beranak dari kayu yang berukuran 30 x 

30 x 40. Kotak ini digunakan sebagai tempat induk betina 

melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Kotak tempat 

beranak ini harus dilengkapi dengan jerami kering atau bulu 

dari kelinci yang sudah digunting. Ketika melahirkan, induk 

betina akan merontokkan bulunya. Bulu dan jerami kering ini 

akan menjadi alas tidur yang hangat bagi induk dan anak-anak 

kelinci. Alas kandang baterai milik peternak AKUR memiliki 

celah 2cm, hal ini sesuai dengan pendapat Putra (2006), celah-

celah pada alas kandang kelinci jangan sampai terlalu lebar 

atau terlalu kecil, jika terlalu lebar maka kelinci akan sulit 

berjalan dan jika celah terlalu kecil akan mengakibatkan 

kotoran kelinci susah keluar dan menumpuk. Lubang celah 

yang ideal adalah 1-2cm sehingga kelinci dapat berjalan 

dengan nyaman dan kotoran/feses kelinci dapat keluar dengan 

lancar. Tempat pakan kelinci milik peternak AKUR terbuat 

dari kayu yang agak berat, hal ini bertujuan agar tempat pakan 

tidak mudah terguling saat terinjak oleh kelinci. Sebelum 

kandang dibuat sebaiknya hal-hal yang penting perlu 

diperhatikan supaya kelinci dapat hidup dengan nyaman 



sehingga tidak meimbulkan masalah. Kandang yang baik 

bukan hanya menguntungkan kelinci melainkan juga 

menguntungkan bagi peternak itu sendiri dalam hal merawat 

kelinci dan membersihkan kandang setiap harinya. 

Kelompok peternak AKUR memberikan pakan hijauan 

hanya pada pagi hari pukul 08:00, sedangkan untuk pakan 

konsentrat diberikan pada sore hari yaitu pukul 17:00, sesuai 

dengan pendapat Ichwan (2003) bahwa pemberian pakan 

sebaiknya dilakukan dengan penjatahan yan diberikan dua kali 

sehari dengan jadwal yang tetap, dan pemberian pakan yang 

terlau penuh akan meningkatkan pemborosan pakan. Hijauan 

tidak langsung diberikan pada ternak kelinci melainkan 

diangin-anginkan terlebih dahulu (dilayukan) untuk 

mengurangi kadar air dan getah pada hijauan, hal ini dapat 

menghindari terjadinya diare pada ternak kelinci. Untuk 

kelinci anakan kelompok peternak AKUR lebih banyak 

memberikan konsentrat daripada hijauan, hal ini sesuai dengan 

pendapat Ichwan (2003) kelinci <4 bulan diberikan sedikit 

hijauan dan lebih banyak konsentrat. Hijauan diberikan secara 

bertahap agar perut kelinci tidak kaget sampai anakan kelinci 

mampu mengkonsumsi hijauan secara normal. 

Pemasaran peternakan milik kelompok ternak AKUR 

yaitu konsumen langsung (pembeli eceran), dijual ke luar kota 

dan dijual ke pasar hewan di sekitar usaha ternak, hal ini 

sesuai dengan pendapat Riyanto (2001) pemasaran konsumen 

langsung dapat mengurangi biaya pemasaran sehingga 

produsen mampu membentuk saluran pemasaran sendiri yang 

seringkali bisa mendapat keuntungan yang lebih besar. 

Kelompok kelinci AKUR memasarkan kelincinya keseluruh 

tanah air Indonesia kecuali ke kota Jakarta karena disana 

lokasi untuk menjual ternak kelinci tidak ada. Kelinci hias 

Inggris Lop dan Satin memiliki produk yang sangat bernilai 

yaitu bulu yang sangat digemari oleh konsumen dan mampu 



untuk dilombakan terutama kelinci Inggris Lop. Pada kelinci 

Inggris Lop dan Satin bisa dipanen pada umur 45-60 hari 

keatas, sejak anak kelinci berumur untuk dipanen sampai 

kelinci tersebut diafkir. Kelinci anakan biasanya banyak 

konsumen yang memesan dibandingkan kelinci yang dewasa. 

Dari hasil penjualan kelinci Inggris Lop dan Satin mempunyai 

harga yang cukup menguntungkan bagi peternakan kelinci 

AKUR. Lokasi pemasaran bila semakin jauh dari tempat asal 

pemeliharaan maka harga kelinci akan semakin mahal, hal ini 

disebabkan karena ada biaya tambahan baik dari biaya 

transportasi, perawatan kelinci dan biaya makan selama 

kelinci dalam perjalanan. 

Usaha ini terbentuk pada tanggal 20 Maret 1997. Usaha 

ini dipimpin oleh bapak Purnomo. Pada tahun 2011, jumlah 

anggota aktif dari usaha kelompok ini berjumlah 23 KK. 

Menurut data yang terdapat pada usaha kelompok tani ternak 

tersebut bahwa pada awalnya jumlah anggotanya 17 KK, 

kemudian pada tahun 2003 sampai 2007 mengalami 

peningkatan mencapai 30 KK, namun pada tahun 2011 

anggotanya menurun menjadi 23 KK. 

Struktur Organisasi Kelompok Peternakan  Kelinci Akur 



 

Gambar 3. Struktur Kelompok Peternakan  Kelinci Akur 

Keberadaan kelompok tani ternak di wilayah desa 

Bulukerto telah dianggap sebagai kelompok tani ternak yang 

berhasil dan merupakan contoh teladan dalam pengelolaan 

ternak kelinci, bahkan petani ternak dari desa sekitarnya 

membentuk kelompok-kelompok yang selanjutnya 



bekerjasama dan mencontoh setiap usaha-usaha yang dikelola 

dalam kelompok tani ternak “AKUR”. Kelompok AKUR 

setiap anggotanya rata-rata memiliki jumlah ternak kelinci 

sebanyak 103 ekor. Alamat kelompok ternak : 

- Desa : Bulukerto 

- Kecamatan : Bumiaji 

- Kota : Batu 

- Provinsi : Jawa Timur 

1. Nama ketua kelompok ternak : Sugeng Purnomo 

- Tempat dan tanggal lahir : 7 Oktober 1956 

- Pendidikan : SD 

2. Status kelompok tani ternak : Kelompok tani 

ternak berbasis peternakan 

Peternakan kelinci AKUR menggunakan bibit kelinci hias 

Inggris Lop dan Satin. Peternakan kelinci pada umumnya 

kurang memperhatikan pemilihan ras, klasifikasi/ 

penggolongan berat badan sangat dibutuhkan untuk 

menentukan kelinci yang memiliki keturunan yang lebih baik. 

Ada tiga tipe kelinci yang diklasifikasikan sesuai berat badan, 

yang digolongkan atas : 

1. Kelinci Ringan    : 2 - 4 Kg 

2. Kelinci Sedang    : 4 - 6 Kg 

3. Kelinci Berat       : 6 - 8 Kg 

Menjadi usahawan peternak kelinci perlu memperhatikan 

memilih kelinci yang sedang atau besar, tetapi pemilihan 

berdasarkan klasifikasi belum tentu memadai,  peternak juga 

perlu memperhatikan kesehatan, umur dan tingkat produksi 

kelinci.  

 

4.1.1 Umur  

Kelompok peternak kelinci AKUR rata-rata memiliki 

umur yang masih produktif yaitu umur di bawah 60 tahun, 

dengan demikian segala kegiatan yang dilakukan di 



peternakan dapat berjalan lebih efisien. Tingkat umur peternak 

AKUR dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Daftar umur peternak kelinci kelompok AKUR 

Sumber : data primer diolah (2013) 

 Pada penelitian, responden dengan umur 30-45 tahun 

sebesar 4,34%, responden dengan umur 46-55 tahun sebesar 

34,75% dan responden dengan umur lebih dari 55 tahun 

sebesar 60,86%. Umur ini sangat berpengaruh pada kekuatan 

fisik dan pengetahuan karena sektor peternakan lebih banyak 

menggunakan tenaga manusia dalam pemeliharaannya dan 

perkembangan teknologi yang akan menunjang keberhasilan 

ternak yang dipelihara. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Rahardi (2011) yang menyatakan bahwa tingkat umur dan 

pendidikan dari peternak berdampak positif terhadap kemauan 

untuk mengadopsi inovasi dari teknologi dalam pemeliharaan 

ternak sehingga meningkatkan keuntungan dari usaha 

ternaknya.  

 

4.1.2 Pendidikan  

 Kelompok peternak kelinci AKUR seluruhnya pernah 

memperoleh pendidikan formal sehingga diharapkan peternak 

4,34%

34,75%
60,86%

Umur Peternak

30-45 tahun

46-55 tahun

>55 tahun



lebih terbuka dalam inovasi baru yang dapat meningkatkan 

efisiensi usaha peternakan. Tingkat pendidikan peternak dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Pendidikan peternak kelinci kelompok AKUR 

 
 

Sumber: data primer diolah 2013. 

 Pada penelitian, pendidikan responden dengan tingkat 

Sekolah Dasar (SD) adalah 56,52%, untuk Sekolah Lanjut 

Tingkat Pertama (SLTP) adalah 30,43% dan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) adalah 13,04%. Pada tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, peternak lebih mampu menyerap 

informasi yang diberikan oleh pihak lain, hal ini dikarenakan 

peternak memiliki wawasan yang lebih luas. Hal ini didukung 

oleh Pinckney (2000) yang menyatakan bahwa semakin tinggi 

tingkat pendidikan peternak, input dari usaha peternakan dapat 

meningkat karena peternak lebih cenderung dapat mengadopsi 

teknologi baru dalam usaha peternakan.  

 

4.1.3 Lama Beternak 

 Pengalaman beternak berpengaruh pada keberhasilan 

pemeliharaan ternak karena semakin lama pengalaman 

56%

30%

14%

Pendidikan Peternak

SD

SMP

SMA



beternak seorang peternak, maka peternak tersebut akan 

terbiasa dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi 

selama berlangsungnya pemeliharaan ternak. Lama 

pengalaman beternak dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Lama beternak peternak kelinci kelompok AKUR 

 

 
Sumber: data primer diolah (2013) 

Pada penelitian, pendidikan peternak dengan lama 

pengalaman beternak 1-10 tahun adalah sebesar 17,39%, 

peternak dengan lama beternak 11-15 tahun sebesar 17,39% 

dan peternak dengan lama beternak 15-20 tahun sebesar 

65,21%. Roghib (2004) menyatakan bahwa semakin lama 

beternak maka akan semakin tinggi hasil yang diperoleh dari 

hasil produksi karena peternak mampu mengoreksi atau 

mengevalusai usaha peternakan dari hasil yang dicapai 

sebelumnya.  

 

4.1.4 Jenis Status Pekerjaan 

Jenis pekerjaan merupakan salah satu yang akan 

menentukan berhasil atau tidaknya pemeliharaan ternak, 

dengan terfokusnya pekerjaan sebagai peternak maka 

18%

17%

65%

Lama Beternak

1-10 tahun

11-15 tahun

15-20 tahun



pemeliharaannya akan berjalan dengan lancar dan peternak 

akan tergantung penghasilannya pada usaha pemeliharaan 

ternak yang dilakukan. Jenis pekerjaan dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

Gambar 7. Jenis status pekerjaan peternak kelinci kelompok  

     AKUR 

 
Sumber: data primer diolah (2013) 

 Hasil penelitian menunjukkan pekerjaan utama 

sebagai peternak memiliki persentase terbesar yaitu 86,95%, 

sementara persentase pekerjaan beternak sebagai pekerjaan 

sampingan adalah sebesar 13,04%. Jenis pekerjaan beternak 

sebagai pekerjaan utama menjadi tumpu perekonomian 

keluarga peternak. Hal ini dikarenakan penghasilan sebagai 

peternak lebih dapat menjamin tercukupinya kebutuhan 

peternak serta pendapatan yang didapatkan lebih besar 

dibandingkan pekerjaan lain yang dimiliki peternak. Hal ini 

diperkuat oleh penelitian Roghib (2004) yang menyatakan 

bahwa pekerjaan beternak merupakan pekerjaan utama sebagai 

sumber penghasilan utama bagi peternak dalam menghidupi 

rumah tangga keluarganya.  

 

 

 

87%

13%

Jenis Status Pekerjaan

Utama

Sampingan



4.2 Modal Usaha 

Modal yang digunakan adalah modal tetap dan modal 

tidak tetap. Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai 

dalam satu kali proses produksi. Modal jenis ini butuh 

pemeliharaan supaya berdaya guna dalam jangka waktu lama 

seperti tanah, gudang, kandang, peralatan dan lain-lain. Modal 

kerja adalah modal yang habis atau dianggap habis dalam satu 

kali proses produksi misalnya pakan, listrik, telfon, air dan 

lain-lain. Hasil penelitian total modal usaha kelompok ternak 

AKUR dapat di lihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rata-rata Total Modal Usaha Peternakan Kelinci 

Kelompok AKUR  

No. Jenis Jumlah (Rp) % 

I. Modal Tetap   

1. Tanah     391.300 1,9   

2. Kandang 1.150.000 5,8 

3. Kendaraan 3.000.000 15,2 

4. Peralatan kandang    140.000   0,7 

Total Modal Tetap 4.681.300 23,8 

II. Modal Kerja   

1. Hijauan  834.300 4,2 

2. Pollard      5.840.100   29,6 

3. Ampas kelapa       547.200   2,7 

4. Transportasi        150.000 0,7 

5. Listrik      50.000   0,2 

6. Kelinci anakan       3.780.000 19,2 

7. Kelinci dewasa       3.800.000   19,3 

Total Modal Kerja 

Total Modal 

  15.001.600   76,2 

19.682.900 100 

Sumber : Data Primer diolah (2013) 



 Hasil penelitian menunjukkan bahwa total modal dari 

usaha peternakan kelinci AKUR yaitu Rp. 19.682.900,- yang 

meliputi modal tetap 23,8% dari total modal dan modal tidak 

tetap atau modal kerja yaitu 76,2% dari total modal. Pollard  

merupakan persentase terbesar dari keseluruhan modal usaha 

yaitu Rp. 5.840.100,- atau 29,6%. Hal ini dikarenakan harga 

pakan meningkat menjadi Rp.3.000/Kg. Keseluruhan modal 

tersebut semuanya murni modal sendiri tanpa pinjaman dari 

bank, jadi tidak ada modal pinjaman. 

4.3 Laporan Rugi/Laba Usaha Peternakan Kelinci 

Kelompok AKUR 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran untuk 

memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan 

untuk menghasilkan barang-barang produksi. Biaya produksi 

yang digunakan kelompok ternak AKUR meliputi biaya tetap 

dan biaya variabel. Biaya tetap yang dikeluarkan antara lain 

biaya penyusutan, sewa tanah dan PBB. Biaya variabel yang 

dikeluarkan antara lain biaya pembelian pakan, bahan bakar 

produksi dan biaya pembayaran listrik. Keterangan 

lengkapnya ada pada tabel 2. 

Laba usaha peternakan kelinci kelompok AKUR adalah 

penerimaan dari hasil penjualan kelinci dikurangi dengan 

biaya tetap meliputi penyusutan kandang, penyusutan gudang, 

penyusutan bangunan, sewa tanah dan penyusutan peralatan 

kandang sehingga hasilnya itu disebut dengan laba. Tabel 2 

menunjukkan bahwa total penerimaan Rp. 17.770.000, total 

biaya tetap sebesar Rp. 222.500 dan total biaya variabel Rp. 

15.001.600. Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan 

oleh proses produksi yang disebut oleh pendapatan kotor 

usaha tani (grass income) atau nilai produksi (value of 

production) yang didefinisikan sebagai nilai produk total 

usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual 

maupun yang tidak dijual. Kelompok AKUR mendapatkan 



penerimaan dari penjualan kelinci anakan Rp. 130.000 per 

ekor, kelinci dewasa Rp. 320.000 per ekor, kelinci afkir Rp. 

60.000 per ekor dan kelinci abnormal Rp. 50.000 per ekor. 

Harga tertinggi untuk kelinci adalah Rp. 320.000 per ekor dan 

harga terendah adalah Rp. 50.000 per ekor. 

Tabel 2. Laporan Laba/Rugi Usaha Peternakan Kelinci 

Kelompok AKUR 

Jenis Penerimaan  (Rp)/Farm  (Rp)/Ekor  (%) 

Penjualan anakan 12.220.000  68,7 

Penjualan dewasa 

Kelinci afkir 

5.440.000 

60.000 

 30,6 

2,49 

Kelinci abnormal 50.000  1,04 

Total Penerimaan 17.770.000 155.877 100 

I Biaya Tetap (Fixed 

Cost) 

   

Sewa tanah 

Penyusutan kandang 

Penyusutan ember plastik 

Penyusutan bak 

Penyusutan sekop 

Penyusutan sabit 

Total Biaya Tetap 

94.000 

115.000 

3000 

2500 

3000 

5000 

222.500 

 42,2 

51,6 

1,34 

1,47 

1,91 

2,24 

100 

II Biaya Variabel  

Hijauan   834.300    5,48 

Pollard  5.840.100    38,36 

Ampas kelapa    547.200      3,56 

Listrik    50.000      0,32 

Transportasi   150.000    0,98 

Kelinci anakan    3.780.000      24,82 

Kelinci dewasa 3.800.000  24,96 



Total Biaya Tidak Tetap 

Total Biaya 

Prosentase biaya tetap 

Prosentase biaya tidak 

tetap 

III Laba/Farm 

15.001.600 

15.224.100 

 

 

2.545.900 

 

133.544 

 

 

24.717 

  100 

100 

1,46 

98,53 

100 

 

 

Sumber: data primer diolah (2013) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya 

produksi dari usaha peternakan kelinci AKUR yaitu Rp. 

15.224.100,- yang meliputi biaya tetap 1,46% dari total biaya 

dan biaya tidak tetap yaitu 98,53% dari total biaya. Penyusutan 

kandang merupakan persentase terbesar dari biaya tetap yaitu 

Rp. 115.000,- atau 51,6%. Hal ini dikarenakan peningkatan 

harga bahan baku untuk membuat kandang. Sedangkan pakan 

merupakan biaya paling besar terutama pollard dalam biaya 

tidak tetap yaitu Rp. 5.840.100,- atau 38,36%, hal ini 

dikarenakan setiap tahunnya harga pakan mengalami 

peningkatan. 

4.4 Analisis R/C Ratio Usaha Peternakan Kelinci 

kelompok AKUR 

R/C ratio merupakan perbandingan antara penerimaan dan 

biaya. Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh 

proses produksi yang disebut pendapatan kotor usaha tani 

(grass income) atau nilai produksi (value of production) yang 

didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam 

jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun tidak dijual. 

Hasil penelitian Penerimaan dari penjualan kelinci selama satu 

bulan dapat dilihat pada tabel 3. 

 

 



Tabel 3. Rata-rata Total Penerimaan Kelompok AKUR 

Sumber : data primer diolah (2013) 

Penerimaan diperoleh dari penjualan kelinci hias  

sebesar Rp. 17.770.000. Kotoran ternak tidak dihitung sebagai 

penerimaan karena kotoran ternak tidak dijual dan dibuang di 

sungai. Hal ini sesuai dengan pendapat (Gittenger, 1986) 

penerimaan total yaitu jumlah seluruh penerimaan dari 

penjualan. Total penerimaan adalah hasil perkalian dari jumlah 

unit yang terjual (Noor, 2008). Soekartawi (2002) 

mendefinisikan nilai penerimaan usaha ternak sebagai nilai 

uang yang diterima dari hasil penjualan produksi yaitu 

besarnya jumlah produksi dikalikan harga jual produksi. 

Ditambahkan pula oleh Siregar (2008), penerimaan dari usaha 

peternakan kelinci hias berupa penjualan kelinci yang telah 

dipelihara dan dari kotoran sapi berupa pupuk kandang apabila 

dijual. Namun penerimaan dari pupuk kandang kadang-kadang 

oleh peternak tidak dimasukkan sebagai penerimaan langsung 

karena belum seluruh pupuk kandang yang dihasilkan oleh 

para peternak mempunyai niai ekonomis. Pada umumnya 

pupuk kandang yang dihasilkan tidak dijual oleh peternak 

melaikan digunakan untuk memupuk tanaman pertaniannya 

atau dibuang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R/C ratio di 

kelompok ternak AKUR 1,16. Nilai R/C ratio 1,16 maka dapat 

diartikan bahwa setiap penggunaan biaya produksi sebesar Rp. 

1.000.000 maka akan memperoleh penerimaan sebesar Rp. 

Keterangan  Total (Rp) 

Total Penerimaan (R) 

Total Biaya Tetap 

Total Biaya Tidak Tetap 

Total Biaya (C) 

Laba  

17.770.000 

222.500 

15.001.500 

15.224.100 

2.545.900 



1.160.000. Hal ini sesuai pendapat Soekartawi (2002), bahwa 

untuk nilai R/C ratio lebih dari 1, maka usaha tersebut 

dinyatakan menguntungkan atau layak dikembangkan. 

Ucokaren (2011) menambahkan pendapatan dan keuntungan 

usaha tani yang besar tidak selalu mencerminkan tingkat 

efisiensi usaha yang tinggi. Guna mengetahui efisiensi usaha 

tani dapat digunakan analisis R/C ratio. R/C ratio dengan 

perbandingan antara penerimaan dan biaya. Semakin besar 

nilai R/C ratio maka semakin besar pula keuntungan yang 

diperoleh. R/C ratio merupakan singkatan dari Revenue Cost 

Ratio atau dikenal dengan perbandingan antara penerimaan 

dan biaya. Suatu usaha dapat dinyatakan layak atau masih 

dalam tingkat efisien apabila nilai R/C ratio lebih dari 1 yang 

artinya nilai penerimaan sama atau lebih besar dari total biaya, 

maka semakin besar nilai R.C ratio maka semakin besar pula 

tingkat efisiensi suatu perusahaan. 

4.5 Break Even Point (BEP) Usaha Peternakan Kelinci 

Kelompok AKUR 

BEP harga usaha peternakan kelinci kelompok AKUR 

dapat dilihat pada tabel 4.  

Tabel 4. BEP Harga Usaha Peternakan Kelinci Kelompok 

AKUR 

Keterangan Jumlah (Rp) 

Total biaya (C) 15.224.100 

BEP harga/ekor 134.726 

Sumber : data primer diolah (2013) 

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa BEP harga 

usaha peternakan kelinci kelompok AKUR sebesar Rp. 

134.726 artinya pada harga tersebut peternak tidak rugi dan 

tidak untung (titik impas)  Hal ini dibenarkan oleh (Munawir, 



2002) Break Even Point merupakan suatu keadaan dimana 

suatu perusahaan saat menjalani operasi tidak memperoleh 

laba dan tidak menderita kerugian ( titik impas ) dengan kata 

lain penerimaan sama dengan total biaya. Analisa ini berguna 

sebagai patokan perusahaan untuk mengetahui jumlah 

penerimaan berapa usaha yang dijalankan tidak mendapat laba 

dan juga tidak mendapat rugi. Perusahaan harus berusaha 

semaksimal agar usahanya memenuhi target dengan 

mengetahui BEP baik dalam peningkatan jumlah maupun 

penerimaan 

4.6 Rentabilitas Usaha Peternakan Kelinci Kelompok 

Akur 

Rentabilitas pada umumnya sering digunakan untuk 

mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu 

perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan modal 

yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan 

yang besar tidak menjamin perusahaan tersebut. 

Tabel 5. Rentabilitas usaha peternakan kelinci kelompok 

AKUR 

Keterangan  Jumlah (Rp/Farm) 

Laba 2.545.900 

Modal 

Rentabilitas (%) 

19.682.900 

12,9 

 

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa rentabilitas 

usaha peternakan kelinci kelompok AKUR sebesar 12,9%. 

Angka ini termasuk dalam kategori buruk. Rentabilitas 

merupakan bentuk kemampuan dari suatu perusahaan dalam 

hal menghasilkan laba dalam periode tertentu. Rentabilitas 

perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan 

kemampuan menggunakan modalnya secara produktif, dengan 

demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan 



membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu 

periode dengan jumlah modal perusahaan.  

Wasis, 2002 menyatakan bahwa rentabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang dapat 

dibedakan menjadi rentabilitas modal sendiri dan rentabilitas 

perusahaan. Rentabilitas modal ekonomi dapat dihitung 

dengan laba yang disediakan pemilik (laba bersih) berbanding 

modal sendiri dikalikan 100 %, sedangkan rentabilitas usaha 

dapat dihitung dengan cara membandingkan laba perusahaan 

dengan modal total modal dan dikalikan 100%. Rentabilitas 

modal sendiri dihitung dari laba yang disediakan oleh pemilik 

berbanding dengan modal sendiri, sedangkan rentabilitas 

perusahaan dihitung dari laba perusahaan berbanding dengan 

jumlah modal yang dipergunakan (Abidin, 2008) Penentuan 

rentabilitas berguna untuk mengetahui hasil modal yang 

diputar dalam suatu usaha. 

Shelmi (2009) menyatakan ratio rentabilitas ini disebut 

juga sebagai ratio profitabilitas yaitu ratio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba atau keuntungan. Profitabilitas suatu perusahaan 

mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau 

modal yang menghasilkan laba tersebut, dengan kata lain 

rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama suatu periode tertentu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Usaha peternakan kelinci hias merupakan usaha yang 

layak dikembangkan berdasarkan : 

5.1.1 Usaha ini menguntungkan dengan biaya produksi 

Rp.133.544/ekor,  penerimaan Rp.155.877/ekor dan 

keuntungan Rp.24.717/ekor. 

5.1.2 Usaha ini menunjukkan usaha yang efisien 

berdasarkan BEP Rp.134.726/ekor, R/C ratio 1,16 dan 

rentabilits 12,9%. 

 

5.2 Saran 

Satelah melakukan penelitian maka usaha peternakan 

kelinci kelompok AKUR disarankan untuk mengikuti 

informasi pasar untuk menentukan langkah-langkah yang 

berkaitan dengan keputusan usaha. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Struktur Organisasi Kelompok Peternakan 

Kelinci Akur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendahara 

1 orang 

 



Lampiran 2. Denah Lokasi Perkandangan Kelompok Peternak    

Kelinci Akur. 

 

Keterangan: 

1. Masjid  

2. Bengkel 

3. Tempat keramat 

4. Gedung sekolah SD 

5. Lokasi kandang kelinci 

6. Kantor koperasi kelinci AKUR 

7. Perumahan masyarakat =  

 

8. Lokasi penjual bunga = 

Pintu masuk lokasi penelitian arah selatan 

 



Lampiran 3. Profil Peternak Kelinci Akur 

Nama Umur Pendidikan Pekerjaan 
Lama Beternak 

(th) 

Purnomo 58 SD peternak 17 

Aminuddin 56 SMP peternak 17 

Arif 56 SMP peternak 17 

Pariyono 58 SD peternak 17 

Aris 45 SMA petani 10 

Teguh 46 SMA petani 10 

Santoso 54 SMP peternak 17 

Wagiman 57 SD peternak 17 

Kastamun 58 SD peternak 17 

Sunarto 58 SD peternak 17 

Suparto 57 SD peternak 17 

Armanu 55 SD peternak 17 

Rudi 49 SMP peternak 12 

Ngatemo 58 SD peternak 17 

Misdianto 55 SD peternak 14 

Sariyan 58 SD peternak 17 

Edi 46 SMA petani 9 

Suminto 55 SD peternak 17 

Jumak 58 SD peternak 17 

Bari 56 SD peternak 17 

Opik 57 SMP peternak 15 

Zaenal 54 SMP peternak 13 

 

 

 



Lampiran 4. Perhitungan  rata-rata R/C ratio selama satu bulan 

kelompok ternak AKUR 

Total penerimaan (Revenue) peternakan kelnci selama satu 

bulan yaitu  

Rp. 17.770.000 

Total biaya (Cost) peternakan kelinci selama satu bulan yaitu 

Rp. 15.224.100 

R/C ratio = 
9�*����
:!�'  

  = 
;<.=>.>>?.???
R�.=A.BBC.=?? 

= 1,16 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. Perhitungan rata-rata BEP 

Total produksi biaya peternakan kelinci selama satu bulan Rp.  

BEP (harga) per ekor = 
����	 D�� 

����	 ���
�� ���� 

= 
R�.  =A.BBC.=??

EEF  

= Rp. 134.726 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6. Rentabilitas 

Total Modal Peternakan Kelinci yaitu Rp. 19.682.900, karena 

semua modal di peternakan kelinci AKUR adalah modal 

sendiri maka tidak ada modal asing dan bunga pinjaman. 

Pendapatan bersih: 

= total penerimaan-  total biaya 

= Rp. 17.770.000– Rp. 15.224.100 

= Rp. 2.545.900 

Rentabilitas Modal Sendiri 

= 
L�H�����

M���	�
���� x 100%  

=
B.ACA.J??
EK.LMN.KOOx 100% 

= 12,9% 

 

 

 

 



Lampiran 7. Laporan laba-rugi kelompok ternak kelinci 

“AKUR” 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8. Modal Kelompok peternak AKUR 

No. Jenis Jumlah (Rp) 

I. Modal Tetap  

1. Tanah     391.300 

2. Kandang 1.150.000 

3. Kendaraan 3.000.000 
4. Peralatan kandang    140.000 

Total Modal Tetap 4.681.300 

II. Modal Kerja  

1. Hijauan  834.300 

2. Pollard      5.840.100 

3. Ampas kelapa       547.200 

4. Transportasi        150.000 
5. Listrik      50.000 

6. Kelinci anakan       3.780.000 

7. Kelinci dewasa       3.800.000 

Total Modal Kerja 

Total Modal 

  15.001.600 

19.682.900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 10. Penerimaan Kelompok Peternak AKUR 

Jenis Penerimaan Total (Rp) 

Penjualan anakan 12.220.000 

Penjualan dewasa 

Kelinci afkir 

5.440.000 

60.000 

Kelinci abnormal 50.000 

Total Penerimaan 17.770.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11. Kepemilikan Ternak Kelompok Peternak AKUR 

Nama Jantan Betina Anakan Jumlah 

Purnomo 5 100 55 160 

Aminuddin 5 100 55 160 

Arif 5 100 55 160 

Pariyono 5 100 55 160 

Aris 5 50 55 110 

Teguh 5 50 55 110 

Santoso 5 50 55 110 

Wagiman 5 50 55 110 

Kastamun 5 50 55 110 

Sunarto 5 50 55 110 

Suparto 5 50 55 110 

Armanu 5 50 55 110 

Rudi 5 50 55 110 

Ngatemo 5 50 55 110 

Misdianto 5 50 55 110 

Sariyan 5 50 55 110 

Edi 5 40 45 90 

Suminto 5 40 45 90 

Jumak 5 40 45 90 

Bari 5 40 45 90 

Opik 5 40 45 90 

Zaenal 5 40 35 80 

 

 

 

 

 



Lampiran 12. Biaya Kelompok Peternak AKUR 

I Biaya Tetap (Fixed Cost) (RP)  

Sewa tanah 

Penyusutan kandang 

Penyusutan ember plastik 

Penyusutan bak 

Penyusutan sekop 

Penyusutan sabit 

Total Biaya Tetap 

94.000 

115.000 

3000 

2500 

3000 

5000 

222.500 

II Biaya Variabel 

Hijauan  834.300 

Pollard  5.840.100 

Ampas kelapa 547.200 

Listrik 50.000 

Transportasi  150.000 

Kelinci anakan 3.780.000 

Kelinci dewasa 3.800.000 

Total Biaya Tidak Tetap 

Total Biaya 

15.001.600 

15.224.100 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 13. Quisioner 

A. Keadaan Umum Usaha Peternakan 

a. Nama Peternak      : 

b. Bentuk Usaha        : 

c. Tahun Berdiri         : 

d. Lama Usaha           : 

e. Alamat                    : 

f. No.Telepon             : 

g. Jumlah Karyawan  : 

h. Struktur organisasi : 

B. Profil Usaha 

1. Modal Usaha 

a. Modal Tetap 

1. Ternak       : 

2. Tanah        : 

3. Bangunan  : 

4. Peralatan     : 

5. Kendaraan  : 

b. Modal Kerja 

1. Gaji               : 

2. Listrik            : 

3. Air                 : 

4. Transportasi  : 

5. Pakan             : 



6. Telpon           : 

7. Bahan Bakar  : 

8. Administrasi   : 

9. PBB           : 

10. Lain-lain  : 

2.Total Modal Usaha : 

C. Profil Peternak 

1. Nama : 

2. Usia : 

3. Jenis Kelamin : 

4. Tingkat Pendidikan : 

5. Alamat : 

7. Pekerjaan Utama : 

8. Pendapatan Bulanan : 

9. Jumlah Keluarga : 

10. Jumlah Ternak : 

11. Pengalaman beternak berapa lama : 

D. Identifikasi Ternak 

a. Jenis kelinci   : 

b. Jumlah kelinci   : 

c. Jumlah jantan   : 

d. Jumlah betina   : 

e. Harga rata-rata pembelian bibit: 

E. Manajemen Pemberian Pakan 

a. Waktu pemberian pakan : 



b. Bahan penyusun pakan : 

 

Bahan Pakan 
Jumlah Pemberian per 

hari 

Harga 

Bahan 

Pakan 

   

   

   

   

 

 

  

Bahan penyusun ransum Jumlah (Kg) Harga/ kg 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total     



F. Perkandangan 

1. Pemilihan lokasi berdasarkan : 

2. Persyaratan teknis perkandangan 

a. Letak dan arah kandang : 

b. Ukuran kandang : 

c. Konstruksi kandang : 

d. Tipe atap : 

e. Lantai dan alas (bahan) : 

G. Pengolahan Limbah  

1. Jumlah kotoran yang dihasilkan per/ekor/hari : 

2. Teknologi pengolahan : 

3. teknik dan proses pembuatan pupuk kompos : 

 

 

 

 

 



H. Biaya Tetap 

a. Penyusutan 

No. Nama Barang Jumlah 

Harga 

Awal/Satuan 

Harga 

Akhir/Satuan 

Daya 

Tahan 

 

          

1 Gudang         

2 Kantor         

3 Tempat Pakan         

4 

Tempat 

Minum         

5 Lampu         

6 Sapu         

7 Sekrop         

8 Box Kelinci         

9 Meja         

10 Kursi         

11 

Peralatan 

Tulis         

12 Timbangan         

13 

Peralatan 

Vaksin         

14 Tandon Air         

15 

Mesin Pompa 

Air         

16 Kendaraan         

17 Kandang         

18 Bangunan         

 

 

 



b. PBB  : 

c. Ternak   

- Penggemukan : 

- Pembibitan  : 

d. Tenaga Kerja : 

I. Biaya Tidak Tetap 

a. Pembelian indukan kelinci 

-Jenis    : 

-Harga    : 

-Masa pakai   : 

-Harga afkir   : 

b. Pakan          

-Hijauan/Kg   : 

-Konsentrat/Kg   : 

-Suplemen   : 

-Harga pakan/Kg  : 

c. Tagihan listrik, telefon : 

d. Obat    : 

e. Biaya-biaya perbaikan  : 

f. Biaya pemasaran:  

1. Transportasi  : 

2. Pungutan-pungutan :  

 

 



J. Produk Kelinci Siap Jual 

1. Kelinci : umur,harga 

2. Pupuk kompos : harga, jumlah 

3. kelinci dijual kemana : 

K. Penerimaan hasil 

a. Anakan (Rp/ekor)  : 

b. Dewasa (Rp/ekor)  : 

c. Afkiran (Rp/ekor)  : 

d. Kelinci abnormal (Rp/ekor) : 

e. Produk samping   : 

f. Harga bobot hidup                  : 

 

 

 

 

 


