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BAB 1 
PENDAHULUAN  

 
1.1 Latar Belakang 

Peternakan merupakan sektor yang memiliki peluang 
yang sangat besar untuk di kembangkan. Peternakan 
sebagai penyedia sumber protein hewani yang mampu 
mencukupi kebutuhan gizi masyarakat dalam 
meningkatkan kualitas hidup. Pada kebutuhan 
masyarakat dalam produk peternakan semakin meningkat 
di setiap tahunnya. Tingkat kesadaran masyarakat bahwa 
pentingnya akan kebutuhan nilai gizi yang menjadi 
landasan mencerdaskan daya kembang di dalam 
kehidupan sehari – hari. 

Pembangunan peternakan menjadikan bagian 
pembangunan yang sangat penting, karena pada 
tujuannya dapat meningkatkan kualitas SDM yang 
unggul. Selain itu, pembangunan peternakan juga dapat 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, 
pelestarian hidup serta memberikan peningkatan devisa 
yang diperoleh negara. 

Potensi pengembangan budidaya ayam ras petelur ini 
di dukung dengan ketersediaan lahan, sarana produksi 
dan manajemen yang efisien. Secara ekonomi 
pengembangan ayam ras petelur memiliki prospek bisnis 
yang sangat menguntungkan, karena bertambahnya 
permintaan dan peluang pasar yang sangat pesat  
( Mariyah, 2010). 
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Peluang sektor peternakan ayam petelur di Jawa 
Timur mencapai peningkatan dari tahun ketahun, karena 
jumlah permintaan yang sema kin bertambah akibat 
pertambahan jumlah penduduk. Pencapaian kebutuhan 
gizi hewan dapat membantu masyarakat dalam 
memperbaiki nilai gizi yang diperoleh dari produksi 
peternakan yang berupa daging, telur dan susu. Berikut 
ini data peningkatan populasi ayam petelur dari tahun 
2011 sebanyak 37.035.251 ekor, pada tahun 2012 
sebanyak 40.268.631 ekor dan peningkatan populasi 
ayam petelur tahun 2013 sebanyak 43.066.361 ekor 
(DSPT, 2009).  

Pada usaha peternakan ayam petelur dan usaha 
ternak lainya, sudah tentu ingin mencapai keuntungan 
yang maksimal dari usahanya tersebut. Usaha yang sudah 
dijalankan tersebut sering mengalami pasang surut di 
dalam usaha beternaknya dengan kendala – kendala yang 
tidak pasti. Selama ini kendala yang sering di hadapi oleh 
peternak yaitu harga pakan naik, mortalitas tinggi, jumlah 
produksi yang dihasilkan tidak sesuai harapan dan 
ketersediaan produksi yang tidak menentu di tinjau dari 
naik turunya harga produksi telur di pasar. Pada pasang 
surutnya jumlah produksifitas usaha peternakan ayam 
petelur, maka dari situ seorang peternak mengalami 
kerugian. 

Analisa keuntungan dan kelayakan usaha yang di 
pengaruhi oleh besarnya biaya yang di keluarkan dalam 
menjalakan usaha produksi ayam petelur dan biaya 



3 

produksinya. Besar penerimaan keuntungan peternak di 
pengaruhi oleh jumlah ayam bertelur, jumlah harga jual 
pada telur, jumlah ayam afkir yang tidak menentu masa 
produksinya dan hasil penjualan produk sampingan 
berupa feses dan karung sisa pakan ternak. Menurut 
Mariyah (2010) menyatakan bahwa suatu analisis 
kelayakan usaha dapat di perhitungkan nilai yang 
dihasilkan oleh Net Persent Value (NPV) yang digunakan 
untuk mengetahui selisih antara nilai present value 
dengan seluruh net chast flow tahunan yang diterima, 
menggunkan Internal Rate Retrun (IRR) untuk 
menghitung rata – rata keuntungan intern, Benefit Cost 
Ratio (BCR) untuk mengetahui perbandingan antara 
keuntungan total dan biaya tetap serta perhitungan 
Payback Period (PBP) sebagai pengembalian jangka 
waktu investasi yang di keluarkan.  

Pada dasarnya upaya untuk memperoleh keuntungan 
yang besar dan berkelanjutan dalam suatu usaha 
budidaya ayam petelur perlu adanya suatu analisis untuk 
mengetahui berapa besar tingkat keberhasilan dan 
perkembangan usaha tersebut. Berdasarkan uraian di 
atas, keistimewaan yang di peroleh dalam studi kasus 
usaha peternakan milik Bapak Nur Huda adalah mampu 
memberikan kualitas dan kuantitas dari hasil produk 
ternak. Pada gambaran di atas perlu dilakukan kajian 
dariproduksi dan keuangan dalam mengukur tingkat 
kelayakan serta melihat hambatan yang terjadi dan 
peluang yang di dapat dalam suatu usaha peternakan 
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ayam petelur di “NURHUDA FARM” yang terletak di 
Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten 
Malang. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Usaha ayam petelur “Nur huda fram” berdiri sejak 
tahun 1983, perusahaan ini merupakan perusahaan 
perseorangan dengan jumlah populasi 64.000 ekor 
dengan komoditas utama adalah telur. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan suatu 
permasalahan yang akan di angkat ,antara lain : 

1. Berapa besar biaya produksi dan keuntungan 
yang di peroleh dalam usaha produksi telur di 
“Nurhuda Farm” ? 

2. Bagaimana cara perhitungan Net Persent Value 
(NPV), Internal Rate Retrun (IRR), Benefit Cosh 
Ratio (BCR) dan Payback Period (PBP) selama 
produksi telur ? 

3. Bagaimana sensitivitas dari perubahan harga 
pakan dan telur pada perubahan finansial yang 
tidak terduga ? 

1.3 Tujuan Penelitian 
 Tujuan yang di lakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui besarnya biaya produksi dan 
keuntungan yang di peroleh dalam usaha produksi 
telur di  “Nurhuda Farm” 

2. Mengetahui kelayakan suatu usaha peternakan 
ayam petelur di lihat berdasarkan perhitungan 
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yang di peroleh Net Persent Value (NPV), 
Internal Rate of  Return (IRR), Benefit Cosh 
Ratio (BCR) dan Payback Period (PBP) selama 
produksi telur 

3. Mengetahui analisis sensitivitas pada perubahan 
harga pakan dan telur selama produksi. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 
 Penelitian di lakukan dengan harapan memiliki 
manfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan masukan kepada usaha peternak 
ayam petelur “Nurhuda Farm” pada evaluasi 
untuk mengetahui produktifitas usaha yang telah 
di jalankan dalam pengembangan usaha. 

2. Sebagai bahan menetapkan keputusan usaha 
peternakan layak untuk dikembangkan 

3. Sebagai acuan pemikiran bagi penelitian 
selanjutnya 
 

1.5 KerangkaKonsepPenelitian 
      Kerangka konsep penelitian yang di gunakan dalam 
usaha peternakan ayam petelur   “Nurhuda Farm” berasal 
dari penjualan telur, penjualan ayam afkir, karung sisa 
pakan. Penerimaan yang paling besar adalah pada hasil 
penjualan produksi telur. Pada usaha peternakan ayam 
petelur di butuhkan dua jenis modal yaitu modal tetap 
dan modal tidak tetap ( modal kerja). Pada dasarnya 
modal kerja meliputi tanah, bangunan, mesin dan 
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kendaraan. Modal yang digunakan selama 1 tahun 
dengan jumlah yang tidak di pengaruhi oleh berapa 
jumlah yang tidak di pengaruhi oleh berapa banyak 
jumlah produksinya. Modal kerja yaitu dimana jumlah 
modal kerja yang tidak menentu kepastian kebutuhannya, 
karena di pengaruhi oleh kebutuhan kapasitas produksi 
yang digunakan selalu berubah – ubah sesuai dengan 
kebutuhannya. Pada jumlah modal kerja yang tidak 
menentu dapat memberikan pengaruh terhadap jumlah 
keuntungan yang diperoleh nantinya. 
      Usaha peternakan ayam petelur pada skala usaha 
merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya produksi 
dan penerimaan yang didapat oleh peternak. Biaya 
produksi yang dikeluarkan oleh peternak terdiri dari 
biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable 
cost). Pada biaya tetap yang dikeluarkan meliputi tenaga 
kerja, penyusutan ternak, penyusutan kandang, 
penyusutan peralatan, sewa tanah, pajak bumi bangunan 
dan bunga modal. Biaya yang di keluarkan peternak yaitu 
: obat – obatan, vaksinasi, listrik dan air serta biaya 
perbaikan selama penggunaan yang dilakukan.  
      Penerimaan yang di terima oleh peternak berasal dari 
penjualan telur (kg) dan penjualan feses (karung). Pada 
biaya produksi dan penerimaan yang telah di dapatkan 
oleh peternak, maka dapat dilihat efisiensinya dengan 
menggunakan perhitungan NPV, IRR, BCR, dan PBP. 
NPV digunakan untuk mengetahui selisih antara nilai 
saat ini (present value) seluruh net cash flow tahunan 
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yang diterima selama umur ekonomi. IRR adalah suatu 
tingkat bunga dengan seluruh net cash flow yang 
digunakan untuk menghitung tingkat rata – rata 
keuntungan intern. Pada perhitungan BCR digunakan 
untuk mengetahui perbandingan antara keuntungan total 
dan biaya tetap. PBP digunakan untuk menghitung 
jangka waktu pengembalian investasi yang dikeluarkan 
melalui keuntungan yang telah diperoleh. Analisis 
kelayakan investasi merupakan salah satu cara untuk 
mengetahui usaha layak dikembangkan atau tidak layak. 
Secara ringkas alur kerangka konsep penelitian ini dapat 
di gambarkan seperti pada Gambar1. 
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Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Review Penelitian Terdahulu 
      Penelitian yang dilakukan Mila (2011) di “UD. Jaya” 
Desa Bulu lawang Kabupaten Malang menyatakan 
bahwa modal untuk peternakan ayam petelur sebanyak 
Rp. 71.013,-  per ekor / tahun, 48.71%  modal yang 
dikeluarkan tersebut digunakan untuk pembelian pullet, 
sedangkan penelitian yang dilakukan Sularso, Hartono, 
dan Utami (2013) di “UD. HS. Indra Jaya” menyatakan 
bahwa modal yang digunakan yaitu sebesar Rp 130.024,- 
per ekor/Tahun 
      Penerimaan yang diperoleh dari usaha peternakan 
ayam broiler sistem closed house dan open house dalam 
satu tahun tiap 1.000 ekor berturut – turut adalah Rp. 
142.445.657,- hasil penelitian Ismail (2013). Hasil 
penelitian penerimaan yang diperoleh oleh PT Suni Tama 
Perdana adalah Rp. 3.109.780.576 / tahun, dengan 
penerimaan per hari sebanyak Rp. 259.148.381,33/ bulan 
(Perwitasari, dkk,  2005). Penerimaan diperoleh dari 
penjualan kotoran ayam, telur, dan ayam afkir. 
      Penelitian yang dilakukan Eviana (2014) tentang 
Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Petelur 
menjelaskan bahwa analisis hasil perhitungan NPV 
menggunakan social discount rate 12% menunjukan 
NPV pada strata I adalah 17.556.756 strata II sebesar 
36.860.567 dan pada strata III 49.407.081.Usaha 
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peternakan pada setiap strata layak untuk di kembangkan 
karena nilai NPV lebih dari 0 (nol). Djadjang (2005) 
menambahkan bahwa dalam penelitian yang telah 
dilakukan menghasilkan nilai NPV sebesar 
3.539.265.928 pada tingkat suku bunga 16 % hal ini 
menunjukan bahwa peternakan tersebut layak untuk 
dikembangkan karena pada nilai dari Net Present Volue 
lebih dari 0 (nol). 
      Nilai IRR pada penelitian Agustina ( 2007) bahwa 
nilai yang dihasilkan Internal Rate of Return sebesar 
14,36 %. Nilai tersebut menunjukan bahwa nilai IRR 
berada diatas tingkat suku bunga yang digunakan, dengan 
demikian usaha peternakan tersebut mengalami 
keuntungan dan usaha layak dikembangkan. Erviana 
(2014) menambahkan bahwa pada perhitungan IRR 
menunjukan 22 % pada strata I, 22% pada strata II dan 
25% pada strata III, dari perhitungan IRR dengan 
menggunakan Social Opportunity Cost of Capital 
(SOCC) sebesar 1,8 % berarti IRR>SOCC, dengan 
demikian usaha peternakan tersebut layak untuk di 
kembangkan. 
      Penelitian yang dilakukan Agustina (2007) hasil nilai 
BCR yang diperoleh rendah yaitu sebesar 1,10 yang 
artinya setiap penambahahan pengeluaran Rp. 1,00 maka 
akan diperoleh penerimaan sebesar Rp. 1,10. Hasil ini 
menunjukan bahwa peternak mengalami keuntungan 
yang rendah dikarenakan dipengaruhi oleh peningkatan 
harga pakan. Nasihah (2014) menambahkan bahwa pada 
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penelitian dari hasil perhitungan BCR yang dilakukan 
diperoleh nilai 1,07. Hal ini menunjukan bahwa pada 
usaha tersebut mengalami keuntungan dan usaha layak 
untuk dikembangkan. 
      Penelitian Qurrotun (2014) menunujukan bahwa pada 
nilai PBP yang dihasilkan selama 5,03 pada “Chozin” 
dan “Rahayu” selama 3,49 tahun. Usaha pembuatan telur 
asin pada penelitian diatas layak untuk dikembangkan 
karena nilai PBP kurang dari umur ekonomis. Pada 
penelitian Agustina (2007) menambahkan bahwa nilai 
pay back periode selama 15 tahun 8 bulan 26 hari, nilai 
tersebut layak karena jangka waktu pengembalian lebih 
kecil dari umur ekonomis investasi.  
     Qurrotun ( 2014) menambahkan pada hasil 
penelitianya pada analisis sensitivitas biaya bahan baku 
pada usaha di “ Rahayu” pernah mengalami kenaikan 8 
% dengan harga awal bahan baku telur itik sebesar Rp. 
2.300,- menjadi Rp. 2.500,-. Perusahaan haruslah 
mengantisipasi kenaikan peningkatan harga bahan baku 
sehingga tidak akan mengalami kerugian dalam jumlah 
besar. Hasil penelitian yang dilakukan Agustina (2007) 
menjelaskan bahwa hasil uji analisis sensitivitas proyek 
terhadap perubahan harga pakan 5 % menunujukan 
bahwa proyek masil layak untuk dilaksanakan hanya 
pada tingkat suku bunga 12 % tanpa pembiayaan, 
sedangkan hasil analisis sensitivitas yang terjadi pada 
tingkat suku bunga kredit 16 % dengan adanya 
perubahan pakan 5 % perusahaan mengalami kerugian 
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sehingga perusahaan harus mengantisipasi jika terjadi 
peningkatan harga pakan.  
 
2.2 Landasan Teori 
2.2.1 Usaha Peternakan Ayam Petelur 
      Menurut Keputusan Menteri pertanian Republik 
Indonesia No. 948/Kpts/OT.210/10/97, usaha peternakan 
adalah suatu usaha yang pembibitan atau budidaya 
peternakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau 
peternakan rakyat yang diselenggarakan secara teratur 
dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka 
waktu tertentu untuk tujuan komersil atau sebagai usaha 
sampingan untuk menghasilkan ternak bibit/potong, telur, 
susu, serta menggemukan suatu jenis ternak ternak 
termasuk mengumpulkan , mengedarkan dan 
memasarkan. 

Surat keputusan Menteri pertanian No. 
362/Kptsn/TN.120/5/1990, berisi tentang prosedur untuk 
memperoleh izin usaha peternakan dimana untuk 
peternakan rakyat hanya perlu mendaftar ke dinas 
peternakan setempat,sedangakanuntuk mendirikan 
perusahaan peternakan perlu dari izin usaha. SK Menteri 
Pertanian tersebut menyatakan bahwa usaha peternakan 
denga jumlah kurang dari 10.000 ekor petelur dewasa 
disebut sebagai peternakan rakyat. Sementara untuk 
ayam pedaging, jumlah maksimum 15.000  ekor per 
siklus  disebut peternakan rakyat. 
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2.2.2 Ayam Ras Petelur  
      Ayam petelur adalah ayam yang dipelihara dengan 
tujuan untuk dapatmenghasilkan banyak telur, sehingga 
dibutuhkan pengembangan potensi dan pengelolaan 
sumber daya untuk mendapatkan hasil yang baik 
(Kurniawan, 2013). Komoditas yang dihasilkan oleh 
ayam petelur merupakan prospek pasar yang sangat baik, 
karena telurayam merupakan suatu komoditas yang 
cukup mudah diperoleh atau merupakan barangpublik, 
mudah dikonsumsi, kaya akan nutirisi penting yang 
dibutuhkan oleh tubuh, seperti protein, vitamin A, D, E 
dan B, fosfor dan zinc serta harganya relatif murah 
,sehingga menjadikan komoditas telur ayam ini sangat 
diminati oleh masyarakat. Joel ( 2007) menambahkan 
produktivitas peternakan ayam ras petelur dipengaruhi 
oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun 
eksternal.  Faktor  internal  antara lain  faktor teknis yang 
meliputi pemuliabiakan, pemberian jumlah dan mutu 
pakan, manajemen (tenaga kerja), dan  pencegahan 
penyakit. Faktor eksternal meliputi faktor sosial 
ekonomi, kebijakan dan peraturan, serta kondisi alam 
lingkungan tempat berusaha. 
      Ayam ras petelur akan menghasilkan telur ayam 
sebagai produk utama dan daging ayam sebagai produk 
sampingan. Penjualan telur ayam terletak pada jenis 
ayam yang di ternakan. Menurut Zulfikar (2011) 
karakteristik ayam petelur yaitu bersifat nervous atau 
mudah terkejut, bentuk ramping, cuping telinga berwarna 
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putih, produksi telur tinggi sekitar 200 butir/ekor/tahun. 
Pada ayam tipe medium adalah Isa brown dimana ayam 
ini memiliki keunggulan badan yang lebih besar dengan 
bobot afkir mencapai 1,8 kg dan produksi telur lebih 
tinggi yaitu 350 butir/ 80 minggu. 
      Menurut Sarjana (2008) pada dasarnya jenis ayam 
yang sudah popular di dunia, mencangkup ayam 
pedaging dan ayam petelur. Ayam pedaging adalah ayam 
yang menghasilkan produksi ternak berupa daging, 
sedangkan ayam petelur yaitu ayam yang menghasilkan 
telur dengan persilangan dan seleksi yang dilakukan 
sehingga dapat diarahkan pada warna kulit telur yang 
dikenal ayam petelur putih dan ayam petelur coklat. Jenis 
ayam petelur di bagi menjadi 2 tipe : 
 
Tipe Ayam Petelur Medium  
      Bobot tubuh ayam ini cukup berat. Meskipun 
demikian, beratnya masih berada diantara berat ayam 
petelur ringan dan ayam broiler. Ayam ini disebut tipe 
ayam petelur medium. Tubuh ayam ini tidak kurus, tetapi 
juga tidak terlihat gemuk. Telurnya cukup banyak dan 
juga dapat menghasilkan daging yang banyak. Ayam ini 
disebut juga dengan ayam tipe dwiguna, karena 
warnanya yang cokelat maka ayam ini disebut dengan 
ayam petelur cokelat yang umumnya mempunyai warna 
bulu yang cokelat juga. Dipasaran orang mengatakan 
telur cokelat lebih disukai daripada telur putih, kalau 
dilihat dari warna kulitnya memang lebih menarik yang 
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cokelat dari pada yang putih, tapi dari segi gizi dan rasa 
relatif sama. Satu hal yang berbeda adalah harganya 
dipasaran, harga telur cokelat lebih mahal daripada telur 
putih. Hal ini dikarenakan telur cokelat lebih berat 
daripada telur putih dan produksinya telur cokelat lebih 
sedikit daripada telur putih. Selain itu daging dari ayam 
petelur medium akan lebih laku dijual sebagai ayam 
pedaging dengan rasa yang enak.  
 
Tipe Ayam Petelur Ringan 
      Tipe ayam ini disebut dengan ayam petelur putih. 
Ayam petelur ringan ini mempunyai badan yang 
ramping/kurus-mungil/kecil dan mata bersinar. Bulunya 
berwarna putih bersih dan berjengger merah.Ayam ini 
berasal dari galur murni white leghorn. Ayam galur ini 
sulit dicari, tapi ayam petelur ringan komersial banyak 
dijual di Indonesia dengan berbagai nama. Setiap 
pembibitayam petelur di Indonesia pasti memiliki dan 
menjual ayam petelur ringan (petelur putih) komersial 
ini. Ayam ini mampu bertelur lebih dari 260 telur 
pertahun produksi hen house. Ayam petelur tipe ini 
memang khusus untuk bertelur saja sehingga semua 
kemampuan dirinya diarahkan pada kemampuan bertelur, 
karena dagingnya hanya sedikit. Ayam petelur ringan ini 
sensitif terhadapa cuaca panas dan keributan, dan ayam 
ini mudah kaget jika kaget ayam ini produksinya akan 
cepat turun, begitu juga bila ayam mengalami kepanasan 
( Deputi Manegristek, 2000).  
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2.2.3 Pemeliharaan Ayam Petelur  
      Usaha ayam ras petelur mampu menyerap tenaga 
banyak kerja dan usaha ini memiliki posisi yang strategis 
dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam 
rangka penyediaan protein hewani, serta menjadi salah 
satu alternatif dalam bisnis peternakan di Indonesia. 
Mariyah (2010) menyatakan pada usaha peternakan 
ditinjau dari bentuk usahanya yang di bedakan menjadi 
dua bagian yaitu: peternakan rakyat dan perusahaan 
peternakan. Peternakan rakyat adalah peternakan yang 
diusahakan oleh petani disamping usaha pertanianya. 
Perusahaan peternakan merupakan peternakan yang 
mempunyai skala usaha yang lebih besar dari peternakan 
rakyat dan merupakan mata pencaharian utama. 
Kurniawan (2013) menambahkan usaha peternakan ayam 
ras, untuk mencapai sukses, tidak hanya membutuhkan 
modal yang besar tetapi juga harus terampil dalam 
pengelolaan dan pemasaran produksi. Keberhasilan usaha 

Keterangan    
HDP : Hen-day production  adalah untuk 

mengukur produksi telur pada hari 
ini. 

Jumlah telur hari ini : Jumlah produksi telur pada hari ini 
Jumlah populasi : Jumlah populasi ayam petelur pada 

peternakan tersebut 
  (Siahaan, 2009) 
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peternakan tidak terlepas dari 3 faktor penting, yaitu 
bibit, makanan dan manajemen. 
      Pengembangan usaha ayam ras petelur ditunjukan 
untuk meningkatkan produksi peternakan guna 
memenuhi kebutuhan nilai gizi pada masyarakat. Usaha 
peternakan ayam ras petelur adalah usaha yang di 
lakukan dengan pemanfaatan dan pemeliharaannya di 
atur oleh peternak dengan telur sebagai produk 
utamanya. Mulyatini (2010) menyatakan perkembangan 
dapat di lihat dari jumlah populasi ayam ras yang sangat 
cepat dan bisa melampaui angka 10% per tahun. Ayam 
ras pada saat ini juga di sebut primadona peternakan di 
Indonesia, dimana besarnya sumbangan ayam ras 
terhadap penyediaan daging dan telur makin hari 
meningkat dan mampu menggeser dominasi daging 
ternak besar. Astuti (2013) menambahkan perkembangan 
yang pasti ini tidak lain di sebabkan pula oleh konsumsi 
masyarakat terhadap daging dan telur ayam ras 
meningkat yang merupakan daging yang paling murah 
begitu pula dengan produksi telurnya.  
      Kurniawan (2013) menyatakan pada setiap usaha 
peternakan yang bersifat komersil (utama) maupun 
sebagai usaha sampingan serta peternak yang bersifat 
mandiri atau kemitraan, seluruhnya tentu akan 
berorientasi pada pencapaian keuntungan yang maksimal 
dari suatu usaha tersebut. Umumnya produksi telur yang 
terbaik akan diperoleh tahun pertama ayam mulai 
bertelur. Produksi telur yang diperoleh antara 250 sampai 
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280 per tahu. Telur pertama dihasilkan pada saat berumur 
5 bulan dan akan terus menghasilkan telur sampai 
umurnya mencapai 2 tahun. Potensi pengembangan 
budidaya ayam petelur ini didukung pula dengan 
tersedianya sumberdaya lahan, sarana produksi dan 
teknologi budidaya. Aspek teknis yang cukup sederhana 
dan relatif cepat menghasilkan serta produksi telur yang 
dapat dipanen setiap hari turut mendukung tumbuh 
kembangnya usaha ternak ayam petelur (Zulfikar, 2011). 
 
2.2.4 Modal Usaha 
      Modal usaha adalah sebagai bentuk kekayaan, baik 
berupa uang maupun barang yang digunakan untuk 
menghasilkan sesuatu baik secara langsung maupun tidak 
langsung dalam suatu proses produksi. Soekartawi (2005) 
upaya memperoleh keuntungan yang besar dan 
berkelanjutan merupakan sasaran utama bagi semua 
kegiatan usaha termasuk di dalamnya usaha pembuatan 
telur asin, yang pada akhirnya akan meningkatkan 
kesejahteraan bagi pelaku usaha pembuatan telur asin 
tersebut. (Sadono, 2000) menambahkan permodalan 
masih menjadikendala utama yang dihadapi pelaku  
Usaha  Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) untuk 
mengembangkan usahanya, disamping faktor 
manajemen, pemasaran, dan teknis produksi Optimalisasi 
potensi pada unit usaha dapat diketahui dengan cara 
melihat dari analisis finansial faktor produksi dengan 
cara melihat investasi-investasi yang telah di tambahkan 
pada unit usaha peternakan yang telah ditanamkan, biaya 
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- biaya produksi dan penerimaan atas penjualan produk 
dari unit  usaha itu sendiri. 
      Modal kerja merupakan banyaknya biaya yang telah 
dikeluarkan untuk membeli kebutuhan operasi 
perusahaan tersebut diharapkan akan dapat kembali lagi 
masuk dalam perusahaan dalam jangka waktu pendek 
melalui hasil penjualan hasil produksinya. Dana dari 
hasil produksi akan berputar secara terus menerus setiap 
periode dan sepanjang hidup perusahanya ( Sutrisno, 
2000). Banyaknya modal usaha yang di keluarkan dalam 
usaha peternakan tergantung pada seberapa besar usaha 
itu di jalankan. Menurut Ibrahim (2009) menyatakan 
bahwa modal adalah langkah utama dalam suatu usaha. 
Modal dibedakan menjadi dua bagian yaitu : 
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 tidak tetap adalah modal yang habis dipakai 
dalam satu proses produksi misalnya pakan, gaji 
pegawai, obat,listrik, telepon , dan lain lain. 
  
2.2.5 Biaya Produksi 
      Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang 
dikeluarkan selama proses produksi. Menurut Umar 
(2005) menyatakan biaya produksi adalah semua 
pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk 
memperoleh faktor – faktor produksi dan  usaha 
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peternakan adalah hubungan antara output dan input yang 
dihasilkan dan digunakan dalam usaha. Input adalah 
sesuatu yang di masukan kedalam proses produksi, 
misalnya pada : lahan, sarana produksi (makanan ternak), 
serta curahan jam kerja. Output adalah segala sesuatu 
yang dihasilkan oleh proses produksi misalnya pada : 
daging, telur dan susu. Biaya dalam pengertian ekonomi 
adalah semua yang harus di keluarkan untuk 
memproduksi suatu barang yang siap dipakai konsumen. 
      Mulyatini (2010) menjelaskan bahwa produksi dan 
pengembangan ayam petelur diharapkan mampu 
mencukupi pemenuhan produksi dalam negeri dan 
memperoleh keuntungan yang multi fungsi dari unit 
usaha, yang antara lain dapat mengoptimalkan jam kerja 
peternak, mengatasi masalah pengangguran karena 
keterbatasan pemilikan lahan dan dapat digunakan 
sebagai unit usaha sambilan. 
 
Biaya Tetap 
      Biaya tetap adalah biaya yang selama satu periode 
jumlahnya tetap dan tidak mengalami perubahan. Sjahrial 
(2008) menyatakan bahwa biaya tetap merupakan biaya 
yang timbul akibat penggunaan sumber daya tetap dalam 
proses produksi. Biaya tetap jumlahnya tidak mengalami 
perubahan walaupun dalam masa produksi mengalami 
kenaikan maupun penurunan. Riyanto (2001) 
menambahkan biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan 
setiap tahun yang besarnya tidak terkait langsung dengan 
jumlah produksi dan akan dikeluarkan selama usaha 
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berlangsung. Biaya tetap yang dikeluarkan peternak 
meliputi, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan, sewa 
kandang, lahan, dan bunga modal. Rumus biaya tetap 
adalah sebagai berikut : 
 

TFC = FC x n 
Keterangan  :  
 TFC  : Total Fixed Cost ( Total biaya tetap) 
 FC : Fixed Cost ( Biaya tetap) 
 n  : Banyanya input 
 
Biaya Tidak Tetap 
      Modal tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan 
untuk keperluan produksi dan jumlahnya dipengaruhi 
oleh jumlah produksinya. Menurut Soekartawi (2005) 
menambahkan bahwa biaya tidak tetap adalah jumlah 
biaya produksi yang berubah – ubah menurut tinggi 
rendahnya jumlah output yang telah dihasilkan. Riyanto 
(2001) menyatakan biaya tidak tetap merupakan biaya 
yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang 
dihasilkan pada biaya operasi. Modal tidak tetap pada 
usaha peternakan ayam petelur meliputi pembeliaan bibit, 
pakan, obat-obatan (kesehatan), sekam, listrik, serta upah 
tenaga kerja. Rumus dari biaya tidak tetap adalah sebagai 
berikut :  

TVC = VC x n 
Keterangan : 
TVC : Total variable cost  
VC : Variable cost 
n  : Banyaknya unit 
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2.2.6 Penerimaan 
      Soekartawi  (2005) menyatakan bahwa penerimaan 
adalah nilai hasil dari output atau produksi 
karenaperusahaan telah menjual atau menyerahkan 
sejumlah barang atau jasa kepada pihak pembeli. 
Penerimaan perusahaan bersumber dari penjualan hasil 
usaha, seperti panen dari peternak dan barang olahannya. 
Hasil penelitian terhadap penerimaan dan keuntungan 
pada pemeliharaan ayam. Menurut Umar (2005) 
menyatakan bahwa penerimaan merupakan perkalian 
antara produksi yang diperoleh dari suatu unit usaha yang 
diperoleh dengan harga jual. Penerimaan peternak ayam 
petelur yang berasal dari penjualan telur, penjulan feses, 
dan ayam afkir adapun penerimaan yang di peroleh 
selama 1 tahun terakhir pemeliharaan. 
      Ibrahim (2009) menambahkan bahwa penerimaan 
adalah hasil penjualan dari output yang biasanya di ukur 
dengan sejumlah uang atau dengan kata lain penerimaan 
total output. Sumber penerimaan yang utama dan terbesar 
pada usaha ayam petelur adalah penjualan telur, ayam 
afkir dan kotoran ayam. Rumus menghitung penerimaan 
adalah sebagai berikut: 

TR= Q x Pq 
Keterangan : 
TR : Total revenue 
Q : Quantity 
Pq : Price of Quantity  
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Penerimaan usaha peternakan ayam petelur diperoleh 
setelah hasil produksi dijual yaitu bersumber dari 
penjualan telur , ayam afkir , dan kotoran ayam. 

 
2.2.7 Keuntungan atau Laba Usaha  
      Keuntungan adalah selisih antara penerimaan total 
perusahaan dengan pengeluaran. Untuk menganalisis 
keuntungan diperlukan dua keterangan pokok, yaitu 
keadaan pengeluaran dan penerimaan dalam jangka 
waktu tertentu. BPPMD (2012) menyatakan bahwa 
Faktor penting dalam aspek pemasaran budidaya ayam 
petelur selain produksi, konsumsi, dan harga, maka 
keberadaan industri pakan ternak di dalam negeri sangat 
berperan mendukung industri peternakan dalam 
menyediakan ketersediaan konsumsi  telur  dan produk 
turunannya bagi masyarakat sebagai tambahan sumber 
protein. Pakan memiliki kontribusi 70% dari total biaya 
produksi peternakan, sehingga tetap menjadi suatu bisnis 
yang cerah. Siahaan (2009) menambahkan bahwa upaya 
memperoleh keuntungan yang besar dan berkelanjutan 
merupakan sasaran utama bagi semua kegiatan usaha 
termasuk di dalamnya usaha peternakan ayam petelur, 
yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan 
bagi pelaku usaha peternakan ayam petelur tersebut. 
Mencapai sasaran tersebut perlu adanya langkah upaya, 
salah satu diantaranya dengan mengetahui kelayakan 
suatu usaha peternakan ayam petelur. 
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Munawir (2007) menyatakan untuk dapat mencapai 
laba yang besar (dalam perencanaan maupun 
realisasinya) management dapat melakukan berbagai 
langkah misalnya : 

a. Menekan biaya produksi maupun biaya operasi 
serendah mungkin dengan mempertahankan 
tingkat harga jual dan volume penjualan yang 
ada. 

b. Menentukan harga jual sedemikian rupa sesuai 
dengan laba yang di kehendaki. 

c. Meningkatkan volume penjualan sebesar 
mungkin.  

      Perlu di ingat dan diperhatikan bahwa ketiga langkah 
tersebut tidak dapat dilakukan secara berpisah atau 
sendiri – sendiri. Ketiga langkah utama atau faktor ( 
biaya, harga jual, dan volume produksi) mempunyai 
hubungan yang saling berkaitan. Biaya akan menentukan 
harga jual, harga jual akan mempengaruhi volume 
penjualan, volume penjualan akan mempengaruhi 
volume produksi dan volume produksi akan 
mempengaruhi biaya. Rumus menghitung keuntungan 
adalah sebagai berikut : 

JK = TR – TC 
Keterangan : 
JK ( Keuntungan) : Keuntungan yang diperoleh dari usaha ayam  
                                       petelur    “Nurhuda Fram “ (Rp/tahun) 
TR ( Total Revenue )  : Total penerimaan dari penjualan   telur   dan  
                                       feses ayam di “Nur huda Fram” (Rp/tahun) 
TC ( Total Cost )  : Total biaya yang dikeluarkan untuk produksi  
                                       di “Nurhuda Fram” ( Rp/tahun) 
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2.2.8 Analisis Kelayakan Investasi  
      Investasi adalah usaha menanamkan faktor – faktor 
dalam suatu usaha tertentu yang dapat bersifat baru sama 
sekali atau perluasan usaha yang ada ( Umar, 2005). 
Analisis kelayakan suatu kegiatan investasi atau bisnis 
apabila terjadi perubahan di dalam perhitungan biaya 
atau manfaat. Analisis kelayakan suatu usaha ataupun 
bisnis perhitungan umumnya didasarkan pada proyeksi-
proyeksi yang mengandung ketidak pastian tentang apa 
yang akan terjadi di waktu yang akan dating dan analisis 
pasca kriteria investasi yang digunakan untuk melihat apa 
yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi dan hasil 
analisa bisnis jika terjadi perubahan atau ketidak tepatan 
dalam perhitungan  biaya atau manfaat suatu usaha 
(Riyanto, 2001) 
      Tujuan dari investasi adalah untuk memperoleh 
manfaat yang cukup layak di kemudian hari, manfaat ini 
bisa berupa imbalan keuangan laba atau non keuangan 
dan kombinasi pada keduanya. Peran investasi dalam 
ilmu ekonomi makro Sadono (2000) menyatakan 
Investasi merupakan komponen pengeluaran yang cukup 
besar dan berubah – ubah. Perubahan itu sangat 
mempengaruhi permintaan agregat yang akhirnya 
merubah pada output dan kesempatan kerja. Kedua 
investasi menghimpun akumulasi modal dengan 
demikian investasi sangat berperan penting dalam 
menentukan jumlah output dan pengeluaran.  
      Hasil perhitungan investasi merupakan indikator dari 
modal yang di investasikan yaitu antara perbandingan 
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totol benefit yang diterima dengan total biaya yang 
dikeluarkan dalam bentuk present volue selama umur 
ekonomis proyek ( Ibrahim, 2009). Penentuan rangking 
susulan investasi digunakan metode yang meliputi : 
 
2.2.8.1 Net Present Value (NPV) 
      Net Present Value juga dapat diartikan sebagai nilai 
bersih kas sekarang, yang merupakan ukuran besarnya 
manfaat bersih tambahan yang diterima proyek pada 
akhir periode jangka hidup proyek tersebut ( Ibrahim, 
2009). Rumus perhitungannya sebagai berikut : 
 

NPV = )  
                           ( 1 + i)  

Keterangan : 
Bt : Penerimaan total pada tahun ke – t (Rp) 
Ct : Biaya yang dikeluarkan pada tahun ke – t (Rp) 
n  : Periode usaha (tahun) 
t  : Tahun ke 1, 2, 3, . . ., n 
i   : Discount rate (tingkat suku bunga) (%) 
 
      Metode penilaian NPV, ada tiga criteria penilaian 
kelayakan dari NPV. Jika nilai NPV suatu bisnis lebis 
besar dari nol (NPV > 0), maka perusahaan layak untuk 
di kembangkan. Jika nilai NPV yang dihasilkan suatu 
bisnis lebih kecil dari nol (NPV < 0), maka perusahaan 
tidak layak untuk dikembangkan. Perhitungan cash flow 
menghasilkan nilai NPV sama dengan nol (NPV = 0), 
maka perusahaan tidak menguntungkan dan tidak pula 
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merugi, namun perusahaan masih layak untuk 
dikembangkan. 
 
2.2.8.2 Benefit Cost Ratio (BCR) 
      BCR merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk 
melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat 
(benefit) terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai 
sekarang/ present value (PV). Perhitungan analisis BCR 
didasarkan pada tingkat suku bunga.Kalau  nilai< 1 maka 
proyek itu tidak ekonomis atau mengalami kerugian, 
kalau > 1 berarti proyek itu  feasible atau layak 
dikembangkan dan kalau BCR = 1 dikatakan proyek itu 
tidak rugi dan tidak pula untung ( Sjahrial,2008).  
 

BCR =  

 
2.2.8.3 Internal Rate of Return (IRR) 
      Internal Rate of Retrun  adalah tingkat rata – rata 
keuntungan intern tiap tahun bagi perusahaan yang 
melakukan investasi dan dinyatakan dalam satuan persen 
(Sutrisno, 2000). IRR merupakan perhitungan tingkat 
suku bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi 
dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih dimasa 
mendatang. IRR mencerminkan suku bunga maksimal 
yang dapat dibayar oleh perusahaan untuk sumber daya 
yang digunakan. Suatu rencana investasi dikatakan layak 
jika memiliki nilai IRR lebih besar dari suku bunga bank 
yang berlaku. Jika terjadi sebaliknya maka investasi 



28 

tersebut dapat dikatakan tidak layak untuk 
dikembangkan. Rumus perhitungannya sebagai berikut : 

 
 IRR =  +   

                                         + NPV  
Keterangan :  
   : Discount rate yang menghasilkan NPV positif  

 : Discount rate yang menghasilkan NPV negative 

 : NPV bernilai positif 

  : NPV bernilai negative  

 
Kriteria kelayakan dari perhitungan IRR : 

a. IRR > Opportunity Cost of Capital atau Discount 
Rate maka bisnis layak dikembangkan. 

b. IRR   <    Opportunity Cost of Capital atau 
Discount Rate maka bisnis tidak layak 
dikembangkan.  

 
2.2.8.4  Pay Back Period (PBP) 
      PBP merupakan jangka waktu pengembalian 
investasi yang dikeluarkan, melalui keuntungan yang 
diperoleh dari suatu proyek ( Sjahrial, 2008). Semakin 
pendek waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan 
nilai investasi yang dikeluarkan maka  bisnis semakin 
layak di usahakan. Rumus perhitunganya adalah sebagai 
berikut : 
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Keterangan:  
PBP  : Waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal (thn)  
I    : Jumlah modal investasi (Rp)  
Ab   : Manfaat hasil bersih rata-rata periode (Rp) 
 
2.9 Analisis Sensitivitas  
      Analisis sensitivitas merupakan suatu analisis yang 
digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi jika ada 
perubahan biaya variabel yang nantinya dapat membuat 
usaha tersebut tidak layak untuk dikembangkan. 
Sensitivitas bertujuan untuk melihat hal apa yang akan 
terjadi dengan analisis usaha jika terjadi perubahan pada 
kenaikan biaya variable dan penurunan produksi ( 
Saputra, 2011). Menurut Steflyando (2014) 
menambahkan bahwa dari analisis sensitivitas diketahui  
bahwa keputusan tidak sensitif  terhadap perubahan 
estimasi nilai akhir, tetapi pada saat yang  sama 
keputusan tersebut sensitif  terhadap perubahan estimasi 
biaya tahunan. Pengambil keputusan dengan demikian 
akan lebih menitik beratkan pada pengembangan estimasi 
biaya tahunan dari pada estimasi nilai akhir investasi 
tersebut. 
      Tujuan dari analisis sensitivitas adalah untuk menilai 
apa yang terjadi dengan hasil analisis kelayakan suatu 
kegiatan investasi atau bisnis apabila terjadi perubahan 
dalam perhitungan umumnya. Perhitungan ini 
mengandung ketidak pastian pada apa yang terjadi di 
waktu yang akan datang dan analisis investasi yang telah 
digunakan. Riyanto (2001) menyatakan pada kriteria 
investasi ini dapat melihat kondisi ekonomi dan hasil 
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bisnis jika terjadi perubahan atau ketidak pastian dalam 
perhitungan dan manfaatnya. Keown (2004) 
menambahkan analisis sensitivitas merupakan analisis 
dalam menentukan bagaimana distribusi pengembalian 
yang mungkin untuk bisnis di pengaruhi oleh perubahan 
salah satu variable input.  
      Umar (2005) menyatakan bahwa analisis kepekaan 
(analisis sensitivitas) adalah suatu teknik untuk menguji 
sejauh mana teknis yang sudah dilakukan peka terhadap 
perubahan – perubahan faktor yang berpengaruh. 
Beberapa faktor alasan mengapa analisis ini sering 
digunakan yaitu : 

1. Pembuatan didalam proyeksi aliran kas terdapat 
ketidak sempurnaan estimasi yang menyangkut 
aliran kas masuk (manfaat) dan keluar (biaya).  

2. Adanya ketidak pastian (uncertainty) baik yang 
menyangkut harga – harga input dan output 
maupun estimasi produksi ( produktivitas) dan 
lain sebagainya. 

3. Adanya kemungkinan perubahan tingkat suku 
bunga bank, inflasi dan resiko – resiko dimasa 
yang akan datang pada akhirnya berpengaruh 
terhadap besarnya nilai uang. 

      Analisis sensitivitas digunakan untuk melihat apa 
yang akan terjadi dengan hasil analisis usaha, jika terjadi 
perubahan kenaikan maupun penurunan dalam biaya 
input atau pada perubahan harga jual dipasaran maupun 
perubahan volume produksi.  
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 
      Penelitian ini dilaksanakan di peternakan ayam 
petelur pada lokasi dan waktu penelitian bulan Maret - 
April 2015 di “Nur huda Farm”  di Kecamatan Tumpang 
Kabupaten Malang. Penetuan lokasi penelitian ini 
dilakukan secara sengaja (purposive sampling) dengan 
pertimbangan tempat bahwa : 
 Usaha peternakan ayam petelur sudah berdiri ≥ 10 

tahun 
 Jumlah populasi ayam petelur ≥ 50.000 ekor dan 

belum pernah dilakukan penelitian tentang analisis 
kelayakan investasi usaha di peternakan tersebut. 

Berikut adalah tahapan pemilihan lokasi penelitian : 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 

 
Gambar 2. Tahapan Pemilihan Lokasi Penelitian 
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3.2 Metode Penelitian   
      Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
studi kasus yaitu menilai kelayakan investasi apakah 
usaha dipeternakan “ Nurhuda Farm” di Desa 
Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang 
layak di kembangkan ataupun tidak layak, sehingga perlu 
adanya evaluasi yang akan dilakukan. Metode studi kasus 
adalah metode penelitian tentang subjek yang berkenaan 
dengan spesifik kas keseluruhan personalitas. Kasus yang 
diangkat dalam penelitian ini adalah perusahaan ayam 
petelur “ Nur huda Farm”. Responden dalam penelitian 
ini adalah pemilik usaha peternakan ayam petelur “ Nur 
huda Farm” dan semua pihak yang bersangkutan. Cara 
pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara sengaja 
(purposive sampling) dengan pertimbangan bahwa 
responden merupakan orang yang mengetahui data – data 
yang dibutuhkan.  
      Siahaan (2009) menyatakan bahwa cara memperoleh 
data yaitu dengan : 
1. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari 
individu seperti hasil dari hasil wawancara maupun hasil 
pengisian kuisioner yang dilakukan oleh mahasiswa. 
Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara 
terhadap pemilik dan karyawan usaha peternakan ayam 
petelur “ Nur huda Farm” mengenai data keuangan yang 
diperlukan dengan menggunakan daftar pertanyaan 
dimana data primer tersebut diperoleh dalam bentuk 
perproduksi yang nantinya diolah menjadi pertahun. 
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2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari 
lembaga instansi pemerintah setempat serta literature 
yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data yang 
di ambil adalah data periode 3 tahun terakhir yaitu pada 
2012, 2013 dan 2014.  
 
3.3 Analisis Data  
      Proses analisis data dalam penelitian dimulai dengan 
mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai 
sumber. Data analisis secara deskriptif dapat di peroleh 
dengan menggunakan data table dari angka – angka yang 
tersedia serta melakukan uraian dengan menggunakan 
rumus – rumus ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian. 
Pada penelitian ini dapat memberikan gambaran realistis 
yang akan terdapat didalam penelitian. Rumus – rumus 
yang digunakan pada penelitian ini yaitu : 
 
a. Perhitungan Total Modal ( Ibrahim, 2009) 

 
TM = MT + MK 

Keterangan : 
TM  : Total Moda (Rp/tahun)  
MT : Modal tetap usaha ayam petelur (Rp/tahun) 
MK  : Modal Kerja usaha ayam petelur (Rp/tahun) 
 
b. Perhitungan Total Biaya ( Riyanto, 2001) 

 
TC = TFC + TVC 
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Keterangan : 
TC ( Total Cost )   :  Total biaya yang dikeluarkan s  elama  
                                             produksi ayam petelur (Rp/tahun)  di “  
                                             Nur huda Farm”  
TFC ( Total Fixed Cost) :  Biaya tetap  yang  terdiri atas   bunga 
                                             modal, sewa tanah, penyusutan tenaga 
                                            kerja dan pajak bumi  bangunan      
                                             (Rp/tahun)  di “ Nur huda Fram  
TVC (Total Variable Cost) : Biaya tidak  tetap yang   terdiri  atas   
                                              pembelian bibit pakan, obat – obatan,  
                                              sekam, listrik dan upah tenaga kerja   
                                              (Rp/tahun) di “ Nur huda Fram “ 
 
c. Perhitungan Penerimaan ( Sadono, 2000) 

TR= Q x Pq 
 
Keterangan: 
TR (Total Revenue) : Total penerimaan dari penjualan telur 
                                             ayam dan feses (Rp/tahun) di “Nur huda 
                                             Farm” 
Q (Quantity)  : Jumlah telur ayam dan feses yang  
                                              terjual (Rp/tahun) di “Nur huda Farm” 
Pq (Price of Quantity)  : Harga perbutir telur ayam dan perkarung  
                                             feses (Rp/tahun) di “ Nur huda Fram” 
 
d. Perhitungan Keuntungan ( Ibrahim, 2009) 

 
JK = TR – TC 

 
Keterangan :  
JK ( Keuntungan )  : Keuntungan yang diperoleh dari 
                                          penjualan telur ayam  dan feses  
                                          (Rp/tahun) di “ Nur huda Fram “ 



35 

TR ( Total Revenue) : Total penerimaan dari penjualan telur 
                                             ayam dan fese   (Rp/tahun) di “Nur huda  
                                         Fram” 
TC ( Total Cost )  : Total biaya yang dikeluarkan untuk  
                                              usaha ayam petelur (Rp/tahun) di “ Nur  
                                          huda Fram”  

 
e. Perhitungan Net Present Value ( NPV) (Sukartawi, 

2005) 
NPV = ) 

                                        ( 1 + i)  
Keterangan : 
Bt : Penerimaan total usaha ayam petelur di “Nur huda Fram”  
                 tahun  2012 – 2014 (Rp/tahun) 
Ct : Biaya yang dikeluarkan usaha ayam petelur di “ Nur huda  
                 Fram” tahun 2012 – 2014 (Rp/tahun) 
N : Periode usaha peternakan ayam ( 5 tahun) 
t : 5 tahun 
i   : Discount rate (tingkat suku bunga) (%) 
 
f. Perhitungan Internal Rate of Retrun ( IRR) 

(Riyanto, 2001) 
 

 IRR =  +       
                                    + NPV  

Keterangan :  
   :  Discount rate yang menghasilkan NPV positif  

 :  Discount rate yang menghasilkan NPV negative 

 :  NPV bernilai positif 

   :  NPV bernilai negative  
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g. Perhitungan Benefit Cost Ratio ( BCR ) ( Umar, 
2005) 

BCR =   

 
h. Perhitungan Pay Back Period ( PBP) ( Umar, 2005) 

 

 
Keterangan : 
PBP  : Waktu yang diperlukan untuk mengembalikan  
                 modal ( tahun) 
I  : Jumlah modal investasi (Rp/tahun) 
Ab  : Manfaat hasil besih rata – rata per tahun  
                periode (Rp/tahun) 
 
 
3.4 Batasan Istilah  
1. Usaha pemeliharaan ayam petelur di “ Nur huda 

Farm” merupakan usaha  yang membutuhkan modal 
relative tinggi dengan pengembangan yang cepat 
dalam memperhitungkan kemampuan usaha untuk  
memperoleh keuntungan. 

2. Investasi adalah usaha peternakan “Nur Huda Fram” 
yang dimiliki  kekayaan sendiri dan dipakai untuk 
usaha pemeliharaan ayam petelur.  

3. Modal usaha peternakan ayam petelur  “ Nur Huda 
Farm” adalah nilai nominal dari faktor – faktor 
produksi yang digunakan untuk kelangsungan usaha 
peternakan ayam petelur.   
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4. Biaya (cost) usaha peternakan ayam petelur “ Nur 
Huda Farm” adalah seluruh  
biaya yang digunakan untuk kelangsungan usaha 
tersebut pertahun. 

5. Biaya tetap (fixed cost) usaha peternakan ayam 
petelur “Nur Huda Farm” adalah biaya yang 
digunakan untuk kelangsungan usaha yang besarnya 
tidak di pengaruhi oleh output seperti bunga modal, 
sewa tanah, penyusutan, upah, tenaga kerja dan pajak 
PBB dimana biaya tetap tersebut per tahun.  

6. 6. Biaya tidak tetap (variable cost) usaha peternakan 
ayam petelur “Nur Huda Farm” adalah biaya yang 
digunakan untuk kelangsungan usaha yang besarnya 
dipengaruhi oleh output seperti biaya listrik, telepon, 
vaksin dan obat – obatan, biaya lainnya, pakan serta 
trasportasi. 

7. Peneriman usaha peternakan ayam petelur “Nur 
Huda Farm” adalah jumlah penjualan telur di kalikan 
harga per kilogram telur. 

8. Keuntungan (Benefit) usaha peternakan ayam 
pertelur “ Nur Huda Farm” adalah selisih 
penerimaan dan penjualan telur dan pengeluaran 
biaya produksi pemeliharaan usaha peternakan ayam 
petelur dan keuntungan tersebut di hitung per tahun. 

9. NPV (Net Present Value) adalah nilai sekarang 
penerimaan bersih usaha peternakan ayam petelur 
“Nur Huda Farm”. 
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10. IRR (Internal Rate of Return) adalah tingkat rata – 
rata keuntungan intern tahun produksi yang 
melakukan investasi dan dinyatakan dalam satuan 
persen. 

11. BCR (Benefit Cost Ratio) merupakan perbandingan 
antara nilai sekarang kas masuk bersih pada usaha 
peternakan ayam petelur “Nur Huda Farm” dengan 
nilai investasi sekarang yang ada di produsen usaha 
peternakan ayam petelur “Nur Huda Farm” 

12. Proceed adalah nilai yang didapat dengan 
menjumlahkan keuntungan dan jumlahpenyusutan. 

13. Kriteria Investasi adalah teknik penilaian investasi 
dengan memperhitungkan nilaiwaktu uang (Metode 
Present Value) merupakan teknik evalusi tentang 
layak   tidaknya suatu usaha. 

14. Social Discount Rate adalah suku bunga rata –rata 
yang berlaku pada lembagafinansial. 

15. Analisis sensitivitas adalah analisis yang digunakan 
untuk mengetahui kepekaan    terhadap pengaruh 
kenaikan harga produksi ayam dan penurunan harga 
jual telur ayam. 

16. Purposive sampling yaitu sampel yang dipilih 
berdasarkan kriteria yang   dibutuhkan untuk tujuan 
penelitian. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang 

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten 
di Jawa Timur yang secara geografis terletak antara 
112o17’,10,90” sampai dengan 122o57’,00,00” Bujur 
Timur dan 7o44’,55,11” sampai dengan 
8o26’,35,45”Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 
sekitar 3.347,8 Km2, Kabupaten Malangmenduduki 
urutan kedua terluas setelah Kabupaten Banyuwangi dari 
38 kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Dari 
seluruh total luas tersebut, lebihdari 50 % merupakan 
lahan pertanian yang berupa sawah, tegalan 
danperkebunan. Pemanfaatan untuk pemukiman 
penduduk sekitar 13,685, pada peternakan ayam petelur 
di Kabupaten Malang mencapai 2.920.857 pada tahun 
2013 dengan presentase 6,8% (BPS, 2013). Kabupaten 
Malang terbagi dalam 33 kecamatan diantaranya, yaitu 
Kecamatan Singosari, Dau, Tirtoyudo, Tumpang, 
Kasembon, Sumberpucung, Bantur, Ampelgading, 
Jabung dan masih banyak lagi.Adapun batasan – batasan 
wilayah sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan 
Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo.Sebelah Timur, 
berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah 
Selatan, berbatasandengan Samudera Indonesia. Sebelah 
Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar.Sebelah 
Barat-Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan 
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Mojokerto. Letakgeografis ini menyebabkan Kabupaten 
Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini 
ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi yang 
melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. 

 
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tumpang 

Kecamatan Tumpang adalah salah satu kecamatan 
dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa 
Timur, Indonesia. Tumpang dahulu dikenal sebagai 
sentra padi "Ganjarawe" yang menghasilkan "Beras 
Tumpang". Jumlah penduduk Tumpang kurang lebih 
71.985 jiwa yang terdiri dari 35.507 laki-laki, 36.478 
perempuan.Kecamatan Tumpang mempunyai potensi dan 
produk unggulan di bidang pertanian, perkebunan, 
peternakan, industri, dan lain sebagainya. Pada jumpalah 
populasi ayam petelur di Desa Tumpang mencapai 
709.550 ekor dari tahun 2013 yang berarti 24,22% dari 
total populasi ayam petelur di Kabupaten Malang (BPS, 
2013). Letak yang strategis di Kecamatan Tumpang 
inidapat dijadikan jalur cepat untuk menuju obyek-obyek 
wisata dimana jalan satu satunya dari arah barat untuk 
menuju ke gunung Bromo dan gunung Semeru. Batas – 
batas wilayah Kecamatan Tumpang adalah sebelah Utara 
Desa Kambingan, sebelah Selatan Desa Ngingit, Sebelah 
Barat Desa Buring Kedung Kandang dan di sebelah 
Timur Desa Pandanajeng.  
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4.3 Profil Usaha Peternakan Ayam Petelur “ Nur   
      Huda Farm ” 
      Usaha peternakan ayam petelur “ Nur Huda Farm “ di 
dirikan oleh  Bapak. H. Nur Huda pada tahun 
1983dengan nama usaha “ Nur Huda Farm “.Usia Bapak 
Nur Huda 60 tahun, sebelum mendirikan usaha 
peternakan ayam petelur Bapak Nur Huda menjadi 
sekretaris Desa Kambingan dan pernah bekerja di 
perusahaan swasta. Riwayat pendidikan terakhir Bapak 
Nur Huda yaitu bersekolah di Sekolah Menengah 
Kejuruan dengan bidang Permesinan.Lokasi usaha 
peternakan ayam petelur berada di desa kambingan, 
Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dengan jumlah 
populasi sebesar 64.000 ekor. Bapak Nur Huda adalah 
orang pertama di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang 
yang mendirikan usaha peternakan ayam petelur. Hasil 
yang diperoleh Bapak Nur Huda dapat dirasakan dalam 
setiap harinya dalam produksi ayam. 

Bapak Nur Huda memulai usahanya dengan jumlah 
populasi sebanyak 300 ekor ayam petelur. Usaha serta 
pengalaman yang di miliknya, Bapak Nur Huda kini 
sudah memahami dan mengerti bagaimana cara – cara 
memelihara ternak yang baik dan benar. Terbukti dengan 
pengalamanya beliau sekarang memiliki usaha 
peternakan ayam petelur dengan jumlah populasi 
sebanyak 64.000 ekor.  
Perusahaan “Nur Huda Fram” memiliki karyawan 
sebanyak 35 orang, dimana masing -  masing orang 
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mempunyai tugas sendiri – sendiri. Pada bagian 
administrasi sebanyak 2 orang yang bertugas untuk 
mencatat hasil pemasaran telur dan mencatat semua 
kebutuhan yang keluar. Pekerja gudang 2 orang yang 
bertugas sebagai pengangkat telur dari kandang ke 
gudang dan menimbang telur. Pekerja mixer pakan 
sebanyak 2 orang ini bertugas untuk mencampur bahan 
pakan dan mengelola pakan susuai prosedur. Pekerja 
kandang sebanyak 25 orang bertugas sebagai mengambil 
telur dan member pakan ayam. Pembantu umum 
sebanyak 2 orang bertugas memasak dan bersih – bersih 
lingkungan kantor. Pembuatan kandang sebanyak 2 orang 
yang bertugas memperbaiki setiap kandang yang 
mengalami kerusakan.   Karyawan di usaha “Nur Huda 
Fram” ini adalah berasal dari tetangga sekitar rumah 
Bapak Nur Huda dan mempunyai pendidikan terakhir 
dengan rata – rata lulusan SD (Sekolah Dasar). 
 
Tabel 1. Profil Usaha Peternak Ayam Petelur “Nur Huda Farm” 

 
Sumber : Data Primer diolah (2015) 
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Usaha yang di bahas dalam penelitian ini meliputi 
tipe usaha, strain yang di peliharan, masalah yang 
dihadapi, modal yang di butuhkan, penerimaan yang di 
dapat, biaya yang di keluarkan dan jangka 
investasi.Peternakan milik Bapak H. Nur Huda ini 
merupakan usaha tipe mandiri, yaitu menggunakan 
modal sendiri. 

Strain adalah istilah untuk jenis ayam yang telah 
mengalami penyilangan dari berbagai bangsa, sehingga 
dapat tercipta strain unggulan dengan efesiensi produksi 
yang tinggi dan bersifat turun temurun. Adapun jenis 
strain ayam ras petelur di Indonesian yaitu Abor Acres, 
Dekalb Waren, Hyline, Hubbard Golden Comet, Kibar 
Brown, yang di pelihara pada usaha ayam petelur “ Nur 
Huda Fram” adalah jenis Lohman. 

Ayam petelur yang digunakan pada usaha “Nur 
huda Farm” merupakan hasil dari breeder yang dilakukan 
oleh japfa , dengan strain lohman. Penjagaan untuk 
kualitas dan produksi pada perusahaan ayam petelur 
tersebut maka pakan yang digunakan juga berasal dari 
perusahaan yang sama yaitu japfa. Pakan yang diberikan 
pada perusahaan tersebut akan dicampur agar memiliki 
nilai efisiensi  yang tinggi, karena biaya tertinggi pada 
suatu perusahaan ayam petelur adalah pada biaya pakan. 
Pakan konsntrat dari pabrik akan dicampur dengan bahan 
lain yaitu jagung,bekatul, dan premix. Perusahaan ini 
memilih pakan dari Japfa comfeed dimana “Nur Huda 
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Farm” mendapatkan dana sebesar Rp. 200.000.000 dari 
Japfa dan pembayaran dilakukan pada akhir produksi.  

Kelebihan dari peternakan mandiri adalah peternak 
bebas menentukan manajemen pemeliharaannya, seperti 
halnya dalam memilih pakan, menentukan jenis vaksin 
dan obat-obatan yang cocok digunakan sehingga 
peternak dapat memperkirakan kualitas dan harga dari 
jenis obat dan vaksin tersebut. Keuntungan lainya adalah 
peternak bebas menentukan pasar sendiri, bebas 
menentukan kapan dan kemana akan menjual hasil 
produksi usaha ayam petelur. Adapun Kekurangan yang 
terdapat di dalam usaha mandiri adalah modal yang 
dibutuhkan cukup besar sehingga solusi untuk peternak 
yang kekurangan modal yaitu melakukan peminjaman 
modal ke bank.Kekurangan lainya yaitu harus memiliki 
pasar sendiri dan koneksi jaringan luas pada pedagang / 
pengepul lainya dalam usaha penjualan produksi telur. 
 
Tabel 2. Sistem Agribisnis 

 
Sumber : Data Primer diolah (2015) 
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4.4. Sub Sistem Hulu 
4.4.1 Bibit 

Bibit yang diperoleh dari perusahaan “Nur Huda 
Farm” berasal dari Japfa Comfeed. Bibit ayam ras petelur 
yang dipakai merupakan bibit strain dari Lohman. Pada 
awal berdirinya perusahaan ayam petelur “Nur Huda 
Fram” sudah bekerja sama dengan Japfa Comfeed. Baik 
dari pakan maupun bibit, Bapak Nur Huda sudah 
mempercayai Japfa Comfeed sudah memberikan yang 
terbaik untuk usahanya.Menurut pendapat Mulyatini 
(2010) yang menyatakan bahwa bibit pada ayam ras 
petelur memiliki dua tipe, yaitu tipe ringan dan tipe 
medium (sedang). 

Usaha peternakan ini merupakan tipe medium 
(sedang) yang mana tipe ini dapat dilihat dari segi 
penampilan fisik atau fenotipe. Pada warna bulu adalah 
coklat dengan penampilan fisik yang lebih dari pada 
ayam petelur tipe ringan. Pada ayam tipe ringan bulunya 
putih dan berjengger merah serta  berbadan kecil, jenis 
ayam tipe ringan adalah Leghorn. Bobot badan ayam tipe 
ringan ini berkisar antara 1,5 – 2 kg/ekor. Pada bobot 
badan ayam tipe sedang mencapai bobot rata – rata 3 
kg/ekor.Usaha ayam petelur “Nur Huda Farm” 
memperoleh bibit dalam bentuk pullet atau siap 
bertelur.Umur pullet yang digunakan usaha ini adalah 16 
minggu, dimana masa produksi pullet sampai umur 24 
bulan. 
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4.4.2 Pakan  
Pakan pada usaha peternakan ayam petelur “Nur 

Huda Farm” ini mencampurkanya dengan bahan – bahan 
tambahan seperti jagung, konsentrat, dan bekatul serta di 
tambahkan premix. Produksi telur yang dihasilkan dari 
usaha ini sudah baik untuk dikembangkan, dengan 
penghasilan yang cukup tinggi, disebabkan karena 
manajemen pemeliharaan peternakan ayam petelur sudah 
mencangkup prasyarat peternakan pada umumnya. 

Pakan merupakan komponen penting dalam usaha 
peternakan ayam petelur. Pakan ini sebagai bahan baku 
utama dalm usaha peternakan ayam petelur.  Usaha 
peternakan ayam petelur “Nur Huda Fram” inimemiliki 
pakan dari campuran yang di gunakan dalam pemberian 
pakan pada ternak. Pakan yang diberikan terhadap ternak 
ayam petelur merupakan salah satu faktor yang dapat 
memberikan pengaruh terhadap produktivitas ayam. 
Semakin baik manajemen pakan yang diberikan dengan 
kandungan gizi yang ada, maka akan memberikan 
kualitas dan perkembangan produksi telur menjadi baik 
dan meningkat. 

 
4.2.3 Vaksin, Vitamin, dan Obat Obatan 

Peneyediaan sarana produksi dalam bidang 
kesehatan pada usaha peternakan ayam petelur  yang 
digunakan sebagai responden memiliki sarana produksi 
dalam bidang kesehatan “Nur huda  farm” berasal dari 
PT Agro Makmur Sentosa. 
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4.5 Sub On Farm 
4.5.1 Perkandangan 

Usaha peternakan ayam petelur “Nur Huda Farm” 
pada kandang yang menggunakan atap tipe monitor, 
dengan penutup atap berbahan esbes. Menurut Zulfikar 
(2011) menyatakan bahwa pada kandang dengan atap 
tipe monitor mamapu mengusir udara kotor (CO2) dan 
memperlancarkan jalanya oksigen (O2) yang masuk 
kedalam kandang. Asbes merupakan bahan yang baik 
untuk atap karena atap dari bahan asbes dapat 
memantulkan radiasi sinar matahari. 

Kandang merupakan tempat untuk berlindung, 
berteduh dari hujan dan panas, serta tempat yang paling 
aman dari gangguan hewan liar lainya. Perkandangan 
pada usaha ayam petelur “Nur Huda Fram” 
menggunakan kandang sistem open house dimana 
kandang ini memiliki banyak  fentilasi dan mendapatkan 
sinar matahari pagi yang cukup. Kadang ini tebuat dari 
bahan baku bambu yang arah kandang mehadap ke barat 
dan timur. Kandang yang strategis ini dengan 
memperhatikan sistem perkandangan yang baik, maka di 
dapatkan hasil yang baik pula. 

Kandang ini memiliki luas tanah berkisar antara 
3.161,1 . Kandang yang cukup luas untuk usaha 
peternakan ayam petelur.Pada usaha “Nur Huda Farm” 
ini mempunyai dua jenis kapasitas kandang dengan 
jumlah populasi ayam yang berbeda. Kapasitas kandang 
yang pertama  memiliki kapasitas populasi ayam 
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sebanyak 1.008 ekor dan pada kapasita kedua dengan 
jumlah populasi ayam 672 ekor. Jumlah kandang dengan 
populasi 1.008 ekor ayam sebanyak 22 kandang, 
sedangkan untuk jumlah kandang dengan populasi 672 
ekor ayam sebanyak 14 kandang. Jadi total kandang yang 
di miliki usaha ayam petelur “Nur Huda Farm” sebanyak 
36 kandang. 
 

 
Gambar 3. Kandang Ayam Petelur “Nur HudaFarm” 

 
4.5.2 Pemberian Pakan dan Minum 

Pemberian pakan pada usaha peternakan ayam 
petelur “Nur Huda  Farm” dilakukan pada pukul 06.00 
dan pada pukul 13.00. Zulfikar (2011) pemberian pakan 
sebaiknya dilakukan dengan penjatahan yang diberikan 
selama dua kali sehari dengan jadwal yang tetap, dan 
pemberian pakan yang terlalu penuh akan meningkatkan 
pemborosan pada pakan, serta menghasilkan produksi   
yang kurang maksimal. 

Campuran dari pakan yang diberikan merupakan 
bahan pakan yang mudah didapatkan di pasar. Bahan 
bahan tersebut antara lain yaitu Jagung, bekatul, dan 



49 

konsentrat pabrik. Konsentrat yang digunakan memiliki 
kandungan protein min 36%.Jumlah pakan yang 
diberikan sangat mempengaruhi kemampuan bertelur 
pada ayam layer. Jika jumlah pakan yang diberikan 
kurang maka akan berdampak buruk pada jumlah telur 
yang dihasilkan dalam kata lain feed intake yang kurang 
akan menurunkan produktivitas karena ayam kekurangan 
vitamin, energi, protein dan mineral untuk membantu 
tubuhnya. 

Air adalah kebutuhan vital bagi makhluk hidup 
demikian juga pada ayam, oleh sebab itu air tidak boleh 
sampai habis sama sekali dalam tempat minum. Pada 
ayam petelur jika mengalami kehausan maka akan 
mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan. 
Pemberian air minum kebersihan air minum harus 
terjaga, minimal dalam satu hari dibersihkan agar tidak 
berbau dan sisa – sisa makanan serta lumut dapat di 
buang 

 
Tabel 3. Rata rata harga pakan “Nur huda  farm” tahun 2012  

 
: Data primer diolah (2015) 
*Catatan Pakan : Konsentrat layer khusus super 36 
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Tabel 4. Rata rata harga pakan “Nur huda  farm” tahun 2013 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 
*Catatan Pakan : Konsentrat layer khusus super 36 
 
Tabel 5. Rata rata harga pakan “Nur huda  farm” tahun 2014 

 
Sumber : Data primer diolah (2015) 
*Catatan Pakan : Konsentrat layer khusus super 36 
 

Tabel diatas ini merupakan rata rata harga pakan 
per kg yang dikeluarkan oleh usaha peternakan yang 
menjadi reponden dalam penelitian ini. Harga per kg 
yang dikeluarkan pada usaha peternakan ayam petelur 
Nur huda  farmpada tahun 2012 adalah Rp. 4.495 setiap 
kg. Tahun 2013 sebesar Rp. 4.576 dan pada tahun 2014 
harga pakan per kilo yang dikeluarkan sebesar Rp. 4.664. 
Perbedaan harga pakan ini terlihat dari proporsi dan 
harga pakan yang berbeda sesuai dengan keadaan yang 
ada.Pakan dalam ransum yang digunakan peternak 
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responden, selain komposisi harga per kg bahan pakan 
juga berpengaruh terhadap harga pakan yang dikeluarkan 
untuk setiap kilogramnya. 

 
Gambar 4. Grafik total pakan (kg) 

Sumber : Data primer diolah (2015) 
 

Gambar 4 merupakan pakan yang dikeluarkan 
usaha peternakan ayam petelur yang diguanakan sebagai 
responden. Pada tahun 2014 usaha peternak ayam petelur 
“Nur Huda Farm”  memilki penurunan jumlah kg pakan 
yang diberikan pada bulan Mei, Agustus, dan Desember. 
Penurunan pemberian pakan ini dikarenakan ayam yang 
berporduksi rendah banyak yang diafkir sehingga 
pemberian pakan dikurangi.Pada jumlah pakan tahun 
2013 mengalami penurunan jumlah pemberian pakan di 
bulan Januari dan Juli. Tahun 2012 penurunan jumlah 
pemberian pakan berada pada bulan Juni dan September, 
hal ini dikarenakan adanya jumlah populasi menurun 
sebab adanya panen di lakukan dan bertepatan dengan 
hari raya Idul Fitri lebih rendah  pada tahun 2012 
populasi menurun dikarenakan jumlah ayam sudah 
dipanen. 
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Tabel 6. Total kebutuhan pakan ayam petelur “Nur Huda Farm”  
               tahun 2012, 2013 dan 2014 
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Tabel 6 menunjukkan bahwa total rata-rata 
kebutuhan pakan perhari dalam satu tahun dari 
peternakan “Nur Huda Farm”tahun 2012 yaitu sekitar 
7.410,36 kg dengan rata-rata perbulan dalam satu tahun 
sekitar 928.073.486,4 kg dan total biaya dalam satu tahun 
yaitu Rp.11.136.881.836,-  sehingga harga 1kg pakan 
rata-rata Rp.4173,3. Pada tahun 2013 yaitu sekitar 
6.067,44 kg dengan rata – rata perbulan dalam satu tahun 
sekitar 944.979.873,8 kg dan total biaya dalam satu tahun 
yaitu Rp. 11.339.758.483,- sehingga harga 1kg pakan 
rata- rata Rp. 4.431,6. Tahun 2014 kebutuhan pakan 
perhari dalam satu tahun yaitu sekitar 7.680 kg dengan 
rata – rata perbulan 107.136.000,0 kg dan total biaya 
dalam satu tahun yaitu Rp. 12.438.612.211,- sehingga 
harga 1kg pakan rata – rata Rp. 7.148,16. Perbandingan 
diatas menunjukan bahwa banyaknya jumlah pakan yang 
dikeluarkan terdapat pada tahun 2014 dengan pencapain 
harga bahan baku pakan terbanyak. 

Pemberian pakan total dalam satu tahun yaitu 
260.232,86 kg atau rata-rata pemberian pakan 112 
gram/ekor/hari. Pemberian pakan tersebut sudah sesuai 
dengan Lohmann BrownManagement Guide (2007), 
bahwa pemberian pakan petelur periode layer yaitu 112,8 
gram/ekor/hari.Pemberian pakan diberikan dua kali 
setiap hari yaitu pada pukul 06.30 WIB dan siang pukul 
14.00 WIB, sesuai dengan pendapat Mariyah (2010) 
bahwa pemberian pakan sebaiknya dilakukan dengan 
penjatahan yang diberikna dua kali sehari dengan jadwal 
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yang tetap, dan pemberian pakan yang terlalu penuh akan 
meningkatkan pemborosan pakan serta berkurangnya 
tingkat produksi telur yang dihasilkan. 
Pemberian pakan dalam satu tahun 260.232,86 kg 
tersebut “Nur Huda Farm” menghasilkan telur sebanyak 
1.070.640,50 kg, maka nilai konversi pakannya yaitu 
2,43. Nilai konversi pakan 2,43 tersebut sudah hampir 
sesuai dengan nilai konversi pakan menurut Lohmann 
BrownManagement Guide (2007), yang menyatakan 
bahwa nilai konversi pakan ayam petelur periode layer 
yaitu 2,07. 

 
Gambar 5. Grafik fluktuasi harga pakan 

Sumber : Data primer diolah (2014 
 
      Gambar 5 menunujukan grafik fluktuasi harga pakan 
setiap kg setiap bulan pada usaha peternakan ayam 
petelur “Nur Huda Farm” yang menjadi 
respondenmemiliki harga pembelian pakan tertinggi pada 
bulan Mei dan bulan Desember pada tahun 2014 sebesar  
Rp 4.800. Harga  terendah untuk pemebelian pakan yaitu 
pada bulan Januari dengan nominal Rp 4.500.Harga 
pembelian pakan tertinggi pada tahun 2013 terdapat di 
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bulan September yaitu sebesar Rp. 4.675.Harga terendah 
untuk pembelian pakan terdapat pada bulan Januari 
sebesar Rp. 4.150.Harga pakan tahun 2012 tertinggi pada 
bulan November dan Desember dengan harga sebesar 
Rp. 4.310.Harga pakan terendah terdapat pada bulan 
Januari sebesar Rp. 4.040.Grafik fluktuasi harga pakan 
ini menunjukan bahwa perbedaan pada tahun ke tahun 
mengalami ketidak pastian untuk kenaikan harga pakan 
tergantung dengan persediaan yang ada dan kebutuhan. 
 
4.5.3 Produksi Telur 
Produksi telur merupakan salah satu komponen penting 
dalam usaha peternakan ayam petelur yang dijadikan 
responden. Pada usaha ayam petelur “Nur Huda  Farm”. 
Pengambilan telur di usaha peternaknan ayam “Nur Huda  
Farm” dilakukan dua kali dalam sehari yaitu pada pukul 
10.00 dan pukul 15.00. setelah pengambilan dilakukan 
dilakukan penimbangan untuk persiapan pengiriman ke 
konsumen. 

 
Gambar 6. Grafik produksi total telur selama 3 periode/1000 ekor 

(kg)/farm 
Sumber : Data primer diolah (2015) 



56 

Gambar 6 merupakan produksi telur yang ada di 
usaha peternakan ayam petelur yang menjadi responden 
pada “Nur Huda Farm”. Pada masing – masing tahun 
berbeda jumlah total produksi telur yang dihasilkan. Hal 
itu terjadi karena terdapatnya beberapa faktor yang 
mempengaruhi diantaranya adalah pada mortalitas, dan 
saat ayam di afkir.Perbedaan nilai yang dihasilkan 
berdasarkan pada  jumlah ayam yang berproduksi pada 
setiap harinya. Indeks yang digunakan untuk mengukur 
produksi tersebut adalah hen day production dan hen 
house production. 
 Faktor lain yang mempengaruhi produksi telur yang 
dihasilkan pada usaha peternakan ayam petelur yang 
mendaji responden adalah masa afkir ayam. Produksi  
telur  turun maka ayam tersebut akan diseleksi dan 
diafkir, pengafkiran ini kaitannya denga biaya pakan 
yang dikleuaran dan hasil produksi yang dihasilkan. 
Untuk mengurangi biaya pakan yang dikeluarkan pemilik 
usaha peternakan ayam petelur maka ayam yang 
berproduksi rendah atau umur ayam yang mencapai 24 
bulan maka akan diafkir. 
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Gambar 7. Hen day production (%) selama 3 tahun 

Sumber: Data primer diolah (2015) 
 

      Gambar 7 merupakan nilai HDP ( hen day 
production) pada usaha peternakan “Nur Huda Farm” 
pada tahun 2014 nilai HDP tertinggi terletak pada bulan 
Januari yaitu sebesar 82,7% dan paling rendah berada 
pada bulan Agustus sebesar 58,7%. HDP tahun 2013 
nilai tertinggi terdapat pada bulan Juni dengan nilai yaitu 
85 % dan HDP nilai terendah terdapat pada bulan 
September yaitu sebesar 68 %. Nilai HDP pada tahun 
2012 tertinggi terdapat pada bulan Agustus sebesar 81% 
dan nilai HDP terendah pada bulan Juni sebesar 73 %.  

Faktor yang mempengaruhi nilai hen day 
production yang dihasilkan pada usaha peternakan ayam 
petelur yang menjadi responden adalah masa afkir 
ayam.Produksi  telur  turun maka ayam tersebut akan 
diseleksi dan diafkir, penjualan ayam afkir ini kaitannya 



58 

denga biaya pakan yang dikeluaran dan hasil produksi 
yang dihasilkan. Untuk mengurangi biaya pakan yang 
dikeluarkan pemilik usaha peternakan ayam petelur maka 
ayam yang berproduksi rendah atau umur ayam yang 
mencapai 24 bulan maka akan diafkir 

 

 
Gambar 8. Grafik populasi ayam petelur (ekor/ farm) 

Sumber : Data primer diolah (2015) 
 

Gambar 8.merupakan gambar populasi pada usaha 
peternakan yang menjadi responden. Nur huda  farm 
memiliki penurunan populasi tertinggi tahun 2014 yaitu 
pada bulan Januari dengan jumlah populasi sebesar 
64.000 ekor ayam petelur  dan mengalami penurunan 
pada bulan Mei, Agustus dan Desember hingga 
berkisaran populasi 47.863 ekor ayam petelur. Jumlah 
populasi ternak pada tahun 2013 tertinggi pada bulan 
Februari berkisar antara 66.646 ekor ayam petelur dan 
mengalami penurunan pada bulan Juli berkisar jumlah 
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ternak 48.097 ekor ayam petelur. Populasi pada tahun 
2012 yang memiliki jumlah ternak tertiggi terdapat pada 
bulan Januari sebanyak 61.753 ekor ayam petelur dan 
mengalami penurunan pada bulan September sebanyak 
45.774 ekor ayam petelur.Penurunan populasi ini 
dikarenakan terjadi penurunan produksi telur, sehingga 
terjadi penjualan ayam untuk mengurangi biaya produksi 
yang dikeluarkan. 

Manajemen pemeliharaan untuk ayam petelur pada 
peternakan usaha yang menjadi responden, hampir sama. 
Nur huda  farm dan Maksum  farm  setelah terjadi 
pemanenan ayam afkir kandang akan dikosongkan untuk 
dibersihkan selama satu bulan. Pullet baru dimasukan 
kembali kedalam kandang setelah kandang dikosongkan 
selama satu bulan tersebut. 

 
4.6 Sub Sistem Hilir 
4.6.1 Pemasaran Telur 

Pemasaran telur merupakan hal pokok dalam usaha 
ini, karena pada dasarnya usaha ini adalah faktor utama 
yang mampu mengembalikan modal serta memberikan 
keuntungan. Usaha peternakan ayam petelur ini memiliki 
perbedaan cara memasarkan produknya. Produk yang 
dimiliki “Nur Huda  Farm”  pemasaran yang dilakukan 
dikirim ke luar kota malang yang telah terjadwal dengan 
total telur 5 ton baru dikirim sesuai dengan pemesanan. 
Pengiriman telur yang dilakukan “Nur Huda Farm” 
menggunakan harga pokok dari pasar di Malang, dengan 
rata – rata telur utuh terendah dalam satu tahunya 
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berkisar Rp. 14.850,-/kg dan harga tertinggi telur 
Rp.18.100,-/kg sedangkan untuk biaya transport 
pengiriman dibebankan kepada pembeli dengan rata – 
rata biaya pengirimian sebanyak Rp. 500.000,- hal ini 
tergantung naik turunya harga BBM. 

Pengiriman telur yang dilakukan oleh usaha 
peternakan “Nur Huda Farm” dikirim ke kota Surabaya, 
probolinggo, dan Lumajang. Pengiriman telur ini 
menggunakan truk yang dimiliki oleh pemilik Bapak Nur 
Huda, selaku pemilik usaha. Pemasaran telur retak tidak 
memerlukan biaya pengiriman karena sudah ada pembeli 
yang datang langsung kepeternakan. Harga jual telur utuh 
cukup tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian  
(Erviana, 2014) dimana harga tertinggi Rp. 12.800,-/kg 
dan harga terendah Rp. 12.217,-/kg. Perbedaan ini 
dikarenakan setiap bulan bahkan setiap minggu harga 
telur selalu berubah- ubah tergantung harga pasar.Kriteria 
telur dianggap abnormal terlihat dari bentuk dan warna 
yang tidak seragam seperti yang lain, cangkang yang 
retak. 

 

 
Gambar  9. Grafik fluktuasi harga telur selama 3 tahun 

Sumber : Data primer diolah (2015 
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Gambar 8 merupakan harga telur pada setiap 
tahunya mengalami kenaikan. Harga jual telur per kg 
tertinggi pada tahun 2014 adalah pada bulan juni yaitu 
Rp. 18.100 per kg , harga terendah terjadi pada bulan 
Februari yaitu Rp. 14.850 per kg. Pada tahun 2013 harga 
telur tertinggi di bulan Agustus sebesar Rp. 16.700 per 
kg, dengan harga terendah pada bulan Juni yaitu Rp. 
15.500 per kg.Tahun 2012 harga jual telur tertinggi 
terdapat pada bulan April seharga Rp. 16.350 per kg, 
dengan harga jual terendah pada bulan Juli seharga Rp. 
14.200 per kg.Harga jual pada usaha peternakan ayam 
petelur ini terlihat fluktuatif, di karenakan penentuan 
harga jual berdasarkan pasar, semakin tinggi permintaan 
maka akan tinggi harga jual dari produsen. 

 
4.7 Analisis kelayakan investasi usaha peternakan  
      dan analisis sensitivitas 
4.7.1 Modal Usaha 

Modal usaha yang digunakan di perusahaan ini 
terdiri atas dua bagian yakni modal tetap dan modal 
kerja. Modal tetap terdiri atas tanah, bangunan dan 
kendaraan sedangkan untuk modal kerja terdiri atas biaya 
listrik, telepon, vaksin dan obat – obatan, biaya lain – 
lain, pakan dan trasportasi.  

Modal dalam pengertian sehari hari adalah sejumlah 
uang yang perlu dimiliki sebagai langkah awal usaha . 
Modal tersebut dibedakan menjadi dua macam yaitu : 
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1. 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 

2. Modal tidak tetap adalah modal yang habis 
dipakai dalam satu proses produksi misalnya 
pakan, gaji pegawai, obat,listrik, telepon , dan 
lain lain. 

Soekartawi (2005) menyatakan bahwa modal tetap 
merupakan modal tidak dapat  habis di pakai pada suatu 
periode produksi, sehingga memerlukan perawatan agar 
dapat berguna dalam jangka waktu yang lama. Seperti 
halnya:tanah,bangunan, mesin, kendaraan, dan 
perlengkapan kantor, sedangkan modal kerja merupakan 
modal yang habis di pakai dalam sekali periode produksi 
seperti halnya : bunga modal, sewa tanah, penyusutan, 
upah tenaga kerja, PBB, listrik tasportasi dan lain – lain. 
Modal usaha peternakan ayam petelur “Nur Huda Farm” 
dapat di lihat pada tabel 
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Tabel 7. Struktur Modal Usaha PeternakanAyam Petelur “Nurhuda  
             Farm” 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Tabel 7. menunjukan bahwa modal yang digunakan 
pada usaha peternakan ayam petelur, selain itu tabel 7 
diatas juga merupakan total modal yang digunakan pada 
usaha peternakan ayam petelur untuk mehasilkan satu 
kilogram telur. Pada Nur huda farm untuk menghasilkan 
satu kilogram telur membutuhkan modal sebesar Rp 
13.434 atau Rp 224.725.851 setiap 1.000 ekor ayam 
petelur yang dipelihara. 

Modal tetap yang digunakan pada Nur Huda farm 
untuk 1.000 ekor ayam petelur yang dipelihara adalah Rp 
26.036.406 atau 11,59 % seluruh total modal yang 
dibutuhkan, artinya untuk mehasilkan satu kilogram telur 
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membutuhkan modal tetap sebesar Rp 1.556. Modal tetap 
tertinggi pada Nur huda farm  adalah pembelian pullet 
yaitu 9,8 %, lalu pembuatan kandang dengan persentase 
nilai 1,25 %, dan pembelian kendaraan 0,47 %. 

Total modal pada tabel 4 menunjukan bahwa 
struktur modal tertinggi pada usaha peternakan Nur huda 
farm  sebesar Rp 14.382.454.458 atau Rp 
224.725.851setiap 1.000 ekor ayam petelur yang 
dipelihara  adalah modal kerja, modal kerja memiliki 
persentase tertinggi dibandingkan dengan modal tetap 
yaitu 88,41 %, modal kerja ini meliputi total biaya tetap 
dan total biaya variabel. 

Riyanto (2010) menyebutkan bahwa modal kerja 
merupakan jumlah seluruh aktiva lancar atau bisa juga 
disebutkan bahwa modal kerja merupakan kelebihan dari 
aktiva lancar diatas hutang lancar.Jumlah modal kerja 
lebih mudah dibesar atau dikecilkan sesuai kebutuhan 
peternak (jumlah modal kerja lebih fleksibel).Rincian 
modal kerja dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan 
(susunan modal kerja relatif lebih variabel).Biaya tetap 
pada usaha peternakan ayam petelur dalam modal kerja 
pada Nur huda  farm yaitu 14,39 %. Biaya variabel  
memiliki peringkat tertinggi dalam modal kerja dengan 
peresentase sebesar 74,02 % pada usaha peternakan ayam 
petelur “Nur huda farm”. Modal kerja yang dihitung 
pada penelitian ini adalah modal yang digunakan pada 
satu tahun produksi , dikarenakan setiap tahun modal 
kerja yang dihasilkan akan diinvestasikan kepada masa 
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produksi selanjutnya. Masa produksin selanjutnya 
memiliki perbedaan umur pullet  berproduksi, masa afkir 
pullet pada kedua usaha peternakan ayam petelur ini 
adalah 24 bulan. 

Modal pada usaha peternakan  ayam petelur Nur 
Huda farm terbagi menjadi dua yaitu modal sendiri dan 
modal asing. Soekartawi (2003) menjelaskan hal yang 
sama bahwa modal dapat digolongkan berdasarkan 
sumber, bentuk, kepemilikan serta berdasarkan sifatnya. 
Berdasarkan sumbernya, modal dibagi menjadi 2, yaitu 
modal sendiri dan modal asing.Pada usaha peternakan 
ayam petelur Nur huda farm  memiliki modal asing yaitu 
subsidi pakan yang diberikan oleh produsen pakan yang 
digunakan pada usaha peternakan ayam petelur subsidi 
pakan yang diberikan kepada usaha peternakan ayam 
petelur ini tidak semua bisa mendapatkannya selain 
subsidi pakan yang diberikan produsen pakan, harga jual 
yang diberikan kepada usaha peternakan ayam petelur 
Nur Hdua farm juga memiliki harga yang berbeda, 
artinya harga pembeliaan pakan lebih murah dari pada 
ketika pembelian dilakukan di distributor produsen pakan 
tersebut. Untuk mendapatkan harga yang lebih murah 
perlu memiliki kapasitas populasi yang ditentukan oleh 
perusahaan tersebut. 
4.7.2 Biaya produksi  
Biaya produksi merupakan semua faktor produksi yang 
akan digunakan  untuk menghasilkan barang – barang 
produksi dari perusahaan tersebut. Soekartawi (2005) 
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menyebutkan bahwa biaya tetap didefinisikan sebagai 
biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan 
walaupun produksi yang didapat banyak atau 
sedikit.Biaya tidak tetap (biaya variabel) didefinisikan 
sebagai biaya yang besar-kecilnya dipengaruhi oleh 
produksi yang diperoleh. Biaya produksi yang dihasilkan 
oleh usaha peternakan ayam petelur Nur huda farm  
setiap bulan tidak stabil dikarenakan setiap bulan harga 
pakan selalu berubah ubah. Harga yang tidak stabil 
tersebut dapat membuat fluktuatif biaya operasional, 
biaya operasional yang sangat berpengaruh adalah harga 
pakan. Total biaya produksi selama tiga tahun dapat 
dilihat pada lampiran  Grafik 
 

 
 

Gambar 10. Perbandingan biaya produksi 
Sumber : Data primer diolah (2015) 
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Biaya tidak tetap usaha peternakan ayam petelur 
“Nur Huda farm” yang terdiri atas biaya listrik, telepon, 
vaksin dan obat – obatan, biaya lain-lain, pakan dan 
trasportasi. Presentase dimana biaya tidak tetap sebanyak 
76,49% dari total biaya produksi yang telah dikeluarkan. 
Presentase 73,93% dari biaya tidak tetap adalah 
pembelian bahan baku pakan karena pembeliaan pakan 
dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebesar 5,20 %. 
Yaitu pada tahun 2012 total harga pakan pertahun Rp. 
120.409.75,-/kg tahun 2013 Rp. 126.270.39,- /kg tahun 
2014 Rp. 133.651.80,-/kg tahun 2015 Rp.139.651,84/kg 
dan tahun 2016 sebesar Rp. 145.731,80,-/kg, sedangkan 
jumlah populasi ayam dari tahun 2012 – 2014 sebanyak 
189.619 ekor ayam. Biaya listrik yang dikeluarkan setiap 
tahun sebanyak Rp. 36.000.000,- untuk biaya telepon 
sebesar Rp. 6.000.000,- sedangkan biaya vaksin dan obat 
– obatan Rp. 136.296.000,- biaya pakan sebanyak Rp. 
12,174,317,350,- biaya trasportasi Rp. 182,500,000,- dan 
biaya lain – lain sebesar Rp. 60,000,000,- dalam hitungan 
tahun. Biaya yang dikeluarkan pada tahun 2014 dan 
tahun 2015 asumsikan naik 5%. 

Keuntungan kotor (EBIT) dari tahun 2012 sampai 
tahun 2014 mengalami penurunan, hal tersebut 
disebabkan karena selisih antara penerimaan dan total 
biaya yang sedikit, penerimaan dari tahun ke tahun 
mengalami kenaikan namun kenaikan penerimaan juga di 
ikuti dengan kenaikan total  biaya. Dari tahun 2015 dan 
2016 mengalami kenaikan karena penerimaan meningkat 
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banyak sedangkan biaya meningkat sedikit.Keuntungan 
kotor (EBIT) sendiri merupakan keuntungan yang belum 
dikurangi pajak.Keuntungan bersih (EAT) diperoleh dari 
keuntungan yang sudah dikurangi pajak dimana dimana 
hasil tersebut berbanding lurus dengankeuntungankotor 
(EBIT) yang diperoleh. 

 
4.7.3  Laporan Rugi Laba 

Analisis rugi laba digunakan untuk mengukur 
sebuah kinerja usaha peternakan ayam petelur dalam 
satuan satu tahun produksi dan rata rata setiap bulan pada 
usaha peternakan ayam petelur  yang digunakan sebagai 
responden. Komponen pada laporan rugi laba ini anatara 
lain biaya tetap, biaya variabel, penerimaan,dan 
pendapatan. 
 
Tabel 8. Laporan rugi laba usaha peternakan ayam petelur “Nurhuda 

Farm” 
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Lanjutan Tabel 8. Laporan rugi laba usaha peternakan ayam petelur 
“Nurhuda Farm” 

 
Sumber : Data primer diolah (2015) 
 

Laporan rugi laba dalam usaha peternakan ayam 
petelur “Nur Huda Farm” telah di hitung penerimaan, 
biaya, produksi, keuntungan kotor (EBIT) dan 
keuntungan bersih (EAT). Penerimaan yang diperoleh 
dari usaha peternakan ayam petelur “Nur Huda Fram” ini 
adalah 100%  dari penjualan telur dan ayam afkir dari 
tahun 2012 sampai tahun 2014 penerimaan diasumsikan 
mengalami kenaikan sebnayak 10%. Penerimaan 
merupakan perkalian dari jumlah unit yang di jual 
dengan harga perunit dari produksi yang dijual tersebut 
(Sjahrial, 2008). 
      Penjualan telur dan ayam afkir pada tahun 2012 – 
2014 tidak sama, karena terdapat perubahan jumlah 
populasi dan produksi telur yang semakin meningkat dari 
tahun ke tahun. 
Biaya tetap yang dikeluarkan oleh usaha peternakan “Nur 
Huda Farm” meliputi: penyusutan, PBB, sewa tanah, gaji 
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pegawai. Biaya tetap sendiri mempunyai presentase 
sebesar 5,53 % pada tahun 2014 dari total biaya produksi 
yang di keluarkan.  

Lahan yang digunakan untuk usaha peternakan 
ayam petelur merupakan tanah milik Bapak H. Nur Huda  
(pemilik usaha peternakan ayam petelur) namun, dalam 
penggunaanya tidak dijadikan sebagai aset sehingga 
produsen harus membayar sewa lahan. Total lahan yang 
di gunakan 6 ha (hektar) dengan harga sewa sebesar 
Rp.6.510,42/kg. Penggunaan lahan ini dijadikan sebagai 
tempat usaha peternakan ayam petelur dan bangunan 
mencapai 70% dari total lahan keseluruhan. Pajak PBB 
yang harus dibayarkan tiap tahunnya sebanyak Rp. 
651,04/kg. 

Karyawan di usaha peternakan ayam petelur “Nur 
Huda Farm” sebanyak 35, untuk gaji pada setiap 
karyawan mengeluarkan upah gaji sebesar Rp. 
525.000,00/kg. Usaha peternakan ayam “Nur Huda 
Farm” tidak mempunyai hutang di bank, karena 
peternakan ini mengambil pakan di java confeed dan 
sudah dipercayakan dana sebesar Rp. 200.000.000,- yang 
akan di bayar pada akhir produksi. Presentase yang tinggi 
pada usaha peternakan ayam petelur ini 79,87%  adalah 
pakan, sehingga peternakan “Nur Huda Farm” tidak 
mengalami kesulitan untuk membeli pakan maupun 
mencari pinjaman ke bank. Biaya penyusutan dalam 
usaha peternakan ayam petelur ini sebesar Rp. 
2.695.351,56/ kg dimana biaya penyusutan tersebut 
terdiri atas penyusutan peralatan, kendaraan dan 
bangunan. Tabel 7merupakan laporan rugi laba yang 
digunakan pada perusahaan yang digunakan sebagai 
repoden. Laporan rugi laba yang ada pada Nur huda  
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farm  memiliki komponen biaya antara lain biaya tetap , 
biaya variabel, penerimaan, dan pendapatan 

 
Tabel 9. Laporan rugi laba usaha peternakan ayam petelur “Nurhuda 

Farm 

 
Sumber : Data primer diolah (2015) 
 
Perhitungan proceed pada usaha peternakan “Nurhuda 
Farm” selama 3 tahun dimana perhitungan ini meliputi 
EAT dan penyusutan yang terjadi, sehingga 
menghasilkan nilai proceed. 
 
4.7.2.2 Net Present Value( NPV ) 

Net Present Value (NPV) merupakan suatu 
analisis yang digunakan untuk mengetahui suatu usaha 
dikatakan layak atau tidak layaknya dapat dilihat dari 
segi finansial.  
 
Tabel 10. Net Present Volue (NPV) pada Usaha Peternakan Ayam 
Petelur  “Nur Huda Fram” 

 
Sumber : Data primer diolah (2015) 
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Nilai NPV pada usaha peternakan ayam petelur 
“Nur Huda Farm” diperoleh dari selisih antara nilai 
sekarang (present value) dari proceed dan nilai sekarang 
(present value) investasi yang dikeluarkan. Analisis 
kelayakan finansial menunjukan bahwa NPV pada 
tingkat diskonta 6% selama 4 tahun yang diterima 
sebesar Rp. 3.831.607.824,-. Nilai tersebut merupakan 
akumulasi pendapatan bersih yang telah di diskonta 
selama 2012 sampai 2015. 

Usaha peternakan ayam petelur tersebut 
berdasarkan nilai NPV yang terdapat pada Tabel 4 
dikatakan layak untuk dikembangkan, karena nilai NPV 
yang dihasilkan lebih besar dari nol (0). Soekartawi 
(2005) menyatakan bahwa NPV lebih besar dari nol 
berarti investasi layak untuk dikembangkan. NPV kurang 
dari nol (0) berarti investasi tersebut tidak layak untuk 
dikembangkan dan apabila NPV sama dengan nol maka 
investasi tersebut berada dalam keadaan impas (BEP). 
      Penelitian Qurotun (2014) menjelaskan tentang 
Analisis Kelayakan Finansial dan Analisis Sensitivitas 
pada Usaha Pembuatan Telur Asin Kabupaten Lamongan 
menunjukan bahwa dalam perhitungan NPV  dengan 
tingkat suku bunga 6% pada produsen telur asin 
“Chozin” memiliki nilai NPV sebesar Rp.56.008.516,- 
dan untuk “Rahayu” sebesar Rp. 502.988.428,-. Diatmojo 
(2012) menambahkan bahwa pada penelitiannya yang 
telah dilakukan menghasilkan nilai NPV dengan discount 
factor 12% yaitu sebesar Rp. 14.750.373,83. Pada usaha 
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penelitian ini tentang pengemukan sapi PFH jantan di 
Kecamatan Selo layak untuk di kembangkan karena NPV 
> 0 atau positif. Hasil penelitian NPV pada usaha 
peternakan ayam petelur “Nur Huda Fram” juga 
menghasilkan nilai NPV sebesar Rp. 3.831.607.824,- 
dimana nilai ini dapat dikatakan bahwa usaha yang 
dikelola oleh “Nur Huda Fram” layak untuk 
dikembangkan. 
 
4.7.2.3 Benefit Cost Ratio (BCR)  

Analisis Benefit Cost Ratio (BCR) merupakan 
suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana 
perbandingan antara totalbenefi terhadap totalcost. Nilai 
BCR menunjukan gambaran berapa kali lipat benefit 
yang akan diperoleh dari biaya yang dikeluarkan setelah 
dikalikan dengan discount factor sebesar 6 %. Hasil BCR 
dapat menunjukan penerimaan yang diperoleh setiap 
penambahan satu rupiah pengeluaran bersih. 

 
Tabel 11. Benefit Cost Ratio (BCR) pada usaha peternakan ayam 

petelur “Nur Huda Farm” 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2015) 
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4.7.2.4 Internal Rate Return (IRR)  
Internal Rate Retrun (IRR) adalah suatu criteria 

investasi untuk mengatakan presentase keuntungan dari 
suatu proyek setiap tahun dan juga merupakan alat ukur 
kemampuan proyek dalam mengembalikan bunga 
pinjaman.Internal Rate Retrun merupakan indikator 
tingkat efesiensi dari suatu investasi. Suatu proyek atau 
investasi dapat dilakukan apabila laju pengembalianya 
lebih besar dari pada laju pengembalian apabila 
melakukan investasi di tempat lain. Nilai IRR diperoleh 
dengan mencoba beberapa nilai I (tingkat bunga) secara 
trial dan eror, sehingga diperoleh 2 buah tingkat bunga (i) 
yang menghasilkan nilai NPV negative dan NPV positif. 

 
Tabel 12. Internal Rate Return (IRR) pada usaha peternakan ayam 

petelur “Nur Huda Fram”  

 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2015) 

Hasil perhitungan IRR usaha peternakan ayam 
petelur “Nur Huda Fram” adalah sebesar 14,96%, maka 
dengan ini dapat disimpulkan bahwa investasi kelayakan 
usaha peternakan ini layak dikembangkan jika dilihat dari 
segi perhitungan IRR seperti diatas. 
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IRR yang dihasilkan pada usaha peternakan ayam 
petelur “Nur Huda Farm” mempunyai nilai yang lebih 
besar dari suku bunga (6%) yang berlaku menunjukan 
bahwa usaha peternakan ayam petelur “Nur Huda Farm” 
layak untuk di kembangkan. Pada nilai IRR lebih besar 
sama dengan social discount rate, maka usaha tersebut 
dikatakan layak. Sedangkan jika IRR kurang dari social 
discount rate-nya maka usaha tersebut tidak dilaksanakan 
(Riyanto,2001).  

Hasil penelitian yang dihasilkan pada usaha 
peternakan ayam petelur “Nur Huda Farm” mempunyai 
nilai IRR yang segnifikan yaitu 30,02% sehingga usaha 
ini dapat dikembangkan. Pada hasil penelitian Qurotun 
(2014) menunjukan bahwa hasil nilai IRR pada “Chozin” 
sebesar 8,72% sedangkan pada “Rahayu” sebesar 
10,98%. Penelitian Diatmojo (2012) menunjukan bahwa 
nilai IRR yang dihasilkan sebesar 46,3%, maka usaha 
pengemukan sapi PFH jantan di Kecamatan Selo layak 
untuk dikembangkan. IRR menunjukan kemampuan 
suatu proyek untuk menghasilkan retrun atau tingkat 
keuntungan yang dapat dicapai. 

Kriteria investasi IRR ini memberikan pedoman 
bahwa suatu usaha akan dipilih apabila IRR lebih besar 
dari social discount rate dan juga sebaliknya, apabila 
IRR lebih kecil dari social discount rate maka usaha 
tidak akan dipilih ( Umar, 2005). 
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4.7.2.4 Payback Period (PBB) 
Payback period adalah jangka waktu yang 

diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran 
investasi yang menggunakan aliran cash netto atau 
proceed. Waktu yang diperlukan agar dana yang yang 
ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali 
seluruhnya. Analisis payback period dalam studi 
kelayakan perlu di tampilkan, karena untuk mengetahui 
seberapa lama usaha atau proyek yang dikerjakan dapat 
mengembalikan investasi.Hasil perhitungan analisis 
kelayakan investasi ayam petelur “Nur Huda Farm 
diperoleh nilaipayback period yaitu 2 tahun 4 bulan. 
Waktu pengembalian investasi usaha peternakan ayam 
petelur “Nur Huda Fram” ketika umur 2 tahun 4 bulan, 
dengan demikian usaha peternakan ayam petelur tersebut 
layak untuk dikembangkan karena waktu pengembalian 
investasinya lebih rendah dari umur yang dijalankan. 
Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Sjahrial (2008) 
yang menyatakan bahwa semakin pendek waktu yang 
dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi yang 
dikeluarkan, maka bisnis tersebut semakin layak untuk 
dikembangkan. 
Penelitian Diatmojo (2012) menunjukan bahwa pada 
usaha pengemukan sapi PFH jantan di Kecamatan Selo 
adalah 1,61 yang artinya jangka waktu pengembalian 
investasinya adalah 1,61 tahun. Penelitian Qurotun 
(2014) menambahkan bahwa pada penelitiannya 
menunjukan nilai payback period selama 5 tahun 10 hari. 
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Hasil penelitian yang telah dilakukan pada usaha 
peternakan ayam petelur ”Nur Huda Fram” mempunyai 
waktu yang cukup jika dibandingkan dengan hasil 
penelitian Qurotun (2014), namun jika dibandingkan 
dengan penelitian Diatmojo (2012) mempunyai waktu 
yang lebih lama. Lama maupun tidaknya jangka waktu 
pengembalian investasi yang telah dikeluarkan hal itu 
disebabkan oleh faktor investasi yang dikeluarkan dan 
proceed yang telah diperoleh. 
 
4.8 Penerimaan 

Penerimaan merupakan hasil yang didapatkan 
untuk mendaptakan keuntungan. Penerimaan adalah 
segala sesuatu yang dihasilkan oleh proses produksi yang 
disebut pendapatan kotor usaha tani atau nilai produksi 
yang didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani 
dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun 
yang tidak dijual. Pada usaha peternakan ayam petelur 
Nur huda farm adalah penrimaan telur normal per kg , 
penerimanaan telur abnormal per butir , dan penerimaan 
ayam afkir ketika ayam telah mencapai umur 24 
bulan.Penerimaan pada penjualan kotoran ayam tidak di 
ikutkan di dalam penerimaan, karena hal itu menjadi nilai 
plus bagi orang kandang sebagai tambahan. 
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Tabel 13. Penerimaan dari tahun 2012 – 2014 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2015) 

Tabel 13 menunjukan penerimaan rata rata setiap 
bulan pada usaha peternakan ayam petelur “Nur huda” 
memiliki rata rata per bulan pada tahun 2012 sebesar 
Rp.1.461.561.906,78setiap 1.000 ekor ayam petelur yang 
dipelihara atau 16.128 setiap kg telur. Tahun 2013 rata – 
rata per bulan Rp. 1.581.060.401 setiap 1.000 ekor ayam 
petelur yang dipelihara atau 16.943 setiap kg telur. Pada 
tahun 2014 rata – rata yang dimiliki yaitu sebesar Rp. 
1.457.981.733 setiap 1.000 ekor ayam petelur yang 
dipelihara atau 15.917 setiap kg telur.Perbedaan  
penerimaan yang dihasilkan oleh usaha peternakan ayam 
telur tersebut dikarenakan pemananenan ayam afkir yang 
berbeda.  
      Penerimaan yang ada pada “Nur hudaadalah pada 
telur normal, telur abnormal, dan ayam afkir.Soekartawi 
(2005) menyebutkan bahwa penerimaan perusahaan 
bersumber dari penjualan hasil usaha, seperti panen 
tanaman dan barang olahannya serta panen dari peternak 
dan barang olahannya. 
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Gambar 11. Penerimaan telur normal % selama 3 tahun 

Sumber : Data primer diolah (2014) 

Gambar 11 dan merupakan persentase penerimaan 
telur normal yang dihasilkan pada  usaha peternakan 
ayam petelur Nur huda. Penerimaan yang tertinggi 
dihasilkan pada tahun 2014 bulan Juli berkisar Rp. 
1.672.271.206 setiap 1000 ekor ayam petelur yang 
dipelihara atau sebesar Rp. 18.100 per kg. Hasil terendah 
pada bulan Desember sebesar Rp. 1.112.155.487 setiap 
1000 ekor ayam petelur yang dipelihara atau Rp. 10.505 
per kg. Penerimaan tertinggi pada tahun 2013 terletak 
pada bulan Mei sebesar Rp. 1.635.946.923 setiap 1000 
ekor ayam petelur yang dipelihara atau Rp. 16.150 per 
kg. Nilai terendah pada penerimaan ayam di bulan 
Januari yakni menghasilkan sebanyak Rp. 1.247.819.088 
setiap 1000 ekor ayam atau Rp. 15.750 per kg. Pada 
tahun 2012 nilai tertinggi terdapat pada bulan Juli dimana 
hasil berkisar Rp. 1.754.855.442 setiap 1000 ekor ayam 
petelur yang dipelihara atau Rp. 16.600 per kg. Hasil 
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terendah pada tahun ini terdapat pada bulan Agustus 
sebesar Rp. 1.562.444.078 per 1000 ekor ayam petelur 
yang dipelihara atau Rp. 16.600 per kg. 

Perbedaan  nilai penerimaan telur normal ini terjadi 
karena nilai hen day production (HDP) yang berbeda 
setiap bulannya serta jumlah telur retak yang dijual. 
Faktor  yang mempengaruhi tinggi rendahnya indek HDP 
adalah umur ternak dan pakan yang diberikan oleh 
peternak tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi tinggi 
rendahnya penerimaan yang dihasilkan adalah penjualan 
ayam afkir (Mulyatini, 2010). 
 

 
Gambar 12. Penerimaan telur abnormal 

Sumber : Data primer diolah (2014) 
 

Gambar 12 merupakan persentase penerimaan telur 
abnormal yang dihasilkan oleh usaha peternakan ayam 
petelur “Nur huda”. Hasil tahun 2014 penerimaan yang 
tertinggi dihasilkan pada bulan Februari sebesar 0.21% 
atau Rp. 2.945.280setiap 1000 ekor ayam petelur atau 
sebesar 31,49 per kg. Nilai penerimaan telur terendah 
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terdapat pada bulan Mei sebesar 0.14% atau Rp. 
2.208.960 setiap 1000 ekor ayam petelur atau sebesar 
26,99 per kg. Tahun 2013 nilai penerimaan tertinggi 
terdapat pada bulan Februari sebesar 0.21% atau Rp. 
2.941.440 setiap 1000 ekor ayam petelur yang dipelihara 
atau sebesar 36,89 per kg. Penerimaan terendah terdapat 
pad bulan Mei dengan hasil sebesar 0.13% atau Rp. 
2.206.080 setiap 1000 ekor ayam petelur atau sebesar 
21,36 per kg. Pada tahun 2012 hasil tertinggi penerimaan 
terdapat pada bulan Juni dengan presentase sebesar 0.28 
% atau Rp. 2.397.600 setiap 1000 ekor ayam petelur atau 
sebesar 49,24 per kg. Hasil terendah dihasilkan pada 
bulan Juli sebesar 0.12% atau Rp. 2.139.930 setiap 1000 
ekor ayam petelur atau 21,95 per kg. 

 
4.9 Analisis Pendapatan 
 
Tabel 14.  Rata - rata pendapatan bersih EAT 

 
Sumber : Data primer diolah (2015) 
 

Tabel 14 menunjukan rata rata pendapatan bersih  
dalam satu tahun dan pendapatan dalam satu tahun 
produksi di “Nur huda” pada tahun 2014 meiliki 
pendapatan rata rata selama setahun sebesar Rp. 
53.515,64 setiap satu kg produksi yang dihasilkan atau 
Rp. 69.072.641,59 setiap 1.000 ekor ayam petelur yang 
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dipelihara. Tahun  2013 memiliki rata rata pendapatan 
bersih sebesar Rp. 75.074,29 setiap satu kg telur yang 
dihasilkan atau Rp. 101.599.489,50 setiap 1.000 ekor 
ayam petelur yang dipelihara. Hasil dari tahun 2012 
pendapatan rata – rata setahun sebesar Rp. 58.899,24 
setiap satu kg telur yang dihasilkan atau Rp. 
81.004.257,40 setiap 1000 ekor ayam petelur yang 
dipelihara. Perbedaan pendapatan bersih ini dikarenakan 
pada penerimaan yang dihasilkan berbeda – beda 
 

 
Gambar 13. Perbandingan EAT yang didapatkan 

Sumber : Data primer diolah (2015) 
 
Gambar 13 menunjukan pendapatan bersih atau 

EAT ( Earning After Tax) yang didapatkan di dua 
responden yang digunakan untuk penelitian. Pada tahun 
2014 bulan Januari memiliki nilai tertinggi sebesar Rp. 
1.127.284.263,04 setiap 1000 ekor ayam petelur yang 
dipelihara atau Rp. 12.201 per kg. Nilai terendah terdapat 
pada bulan Februari berkisar Rp. 1.084.022.032,00 setiap 
1.000 ekor ayam petelur yang dipelihara atau Rp. 8.280 
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per kg. Tahun 2013 bulan Juli memiliki nilai tertinggi 
sebisar Rp. 813.645.349,27 setiap 1000 ekor ayam 
petelur yang dipelihara atau Rp. 10.200 per kg. Nilai 
terendah terdapat pada bulan November sebesar Rp. 
90.660.236,25 setiap 1.000 ekor ayam petelur yang 
dipelihara atau Rp. 9.250 per kg. Tahun 2012 
menunjukan bahwa pendapatan bersih tertinggi terjadi 
pada bulan Juli yaitu Rp. 981.542.815,38 setiap 1.000 
ekor ayam petelur yang dipelihara atau Rp. 10.067 per 
kg. Pendapatan terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 
berkisar Rp. 863.660.968 setiap 1.000 ekor ayam petelur 
yang dipelihara atau Rp. 9.617 per kg produksi yang 
dihasilkan. Perbedaan pendapatan ini dipengaruhi 
beberapa faktor antara lain,  biaya produksi, penerimaan 
yang dihasilkan oleh peternakan yaitu total produksi yang 
dihasilkan, serta jumlah penjualan ayam afkir. 

 
4.10 Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas ini merupakan analisis yang 
digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi jika ada 
perubahan biaya variable yang nantinya dapat membuat 
usaha tersebut tidak layak untuk dikembangkan. Biaya 
pembelian bahan baku pakan untuk ayam petelur di “Nur 
Huda Farm” pernah mengalami kenaikan 3%.  
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Tabel 15. Analisis Sensitivitas ketika harga bahan baku pakan naik 3 
% pada usaha peternakan ayam petelur “Nur Huda Farm” 

 
Sumber : Data primer diolah (2015) 
 

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada usaha 
peternakan ayam petelur “Nurhuda” dengan kenaikan 
harga bahan baku pakan sebesar 3 % membuat usaha ini 
tetap layak dikembangkan. Pada presentase kenaikan 
hasil perhitungan NPV sebesar 51,95 % berarti pada 
kenaikan pakan mengalami tingkat sensitivitas. 
Presentase kenaikan dari hasil perhitungan BCR 9,01 % 
sedangkan pada perhitungan IRR presentase kenaikan 
sebesar 24,46 % dan pengembalian jangka waktu 
investasi usaha peternakan ayam petelur pada 3 tahun 5 
bulan. 

 
 
 



85 

Tabel 16. Struktur Modal Usaha Peternakan Ayam Petelur “Nurhuda 
Farm” ketika bahan baku pakan naik 3 % 

 
Sumber : Data primer diolah (2015) 
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Tabel 17. Laporan rugi laba usaha peternakan ayam petelur 
“Nurhuda Farm” ketika bahan baku pakan naik 3% 

 

 
Sumber : Data primer diolah (2015) 
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Tabel 18.Proceed usaha peternakan ayam petelur “Nur Huda”  
selama 3 tahun ketika bahan    baku pakan naik 3 % 

 
Sumber : Data primer diolah (2015) 

Perhitungan proceed pada usaha peternakan 
“Nurhuda Farm” selama 3 tahun ketika bahan baku 
pakan naik 3 % dimana perhitungan ini meliputi EAT 
dan penyusutan yang terjadi, sehingga menghasilkan nilai 
proceed.  
 
4.10.1 Net Present Value (NPV)  

Net Present Value (NPV) merupakan suatu analisis 
yang digunakan untuk mengetahui suatu usaha dikatakan 
layak atau tidak layaknya dapat dilihat dari segi finansial.  

 
Tabel 19. Perhitungan Net Present Value (NPV) ketika harga bahan 

baku pakan naik 3 %  pada usaha peternakan ayam petelur   
“Nur Huda Farm” 

 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2015)   



88 

Kenaikan harga bahan baku pakan 3 % menjadikan 
usaha ayam petelur tetap mendapatkan keuntungan, 
namun tidak seperti biasanya. Dikatakan layak untuk 
dikembangkan karena nilai NPV jika dinaikan 3 % 
menghasilkan nilai lebih > 1. Bahan baku pakan dalam 
pemeliharaan ayam petelur merupakan salah satu input 
utama dalam suatu usaha ini untuk menghasilkan 
produksi yang lebih banyak dan berkualitas. Kenaikan 
harga bahan baku tersebut membuat produsen harus siap 
dan pandai dalam menejemen suatu usahanya jika 
sewaktu – waktu terjadi kenaikan pada bahan baku 
pakan. Hal tersebut mengantisipasi terjadinya 
kebangkrutan yang akan di alami oleh peternak.  

 Usaha peternakan ayam petelur dapat berjalan 
dengan baik dan memberikan keuntungan dari produksi 
telurnya, semua itu tergantung bagaimana cara peternak 
dalam pemeliharaan dan memenejemen suatu usaha. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan pada usaha 
peternakan “Nur Huda Farm” tersebut dengan kenaikan 
harga bahan baku 3 % memberikan gambaran kedepanya 
untuk lebih siap dalam mengatasi situasi dan kondisi 
yang ada. Kenaikan harga bahan baku pakan ini 
menjadikan usaha peternakan di “Nur Huda Farm” 
mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karena harga 
bahan baku pakan fluktuatif ( naik-turun). Hasil 
penelitian dari Qurotun (2014) pada usaha “Chozin” yang 
menyatakan bahwa dengan perubahan kenaikan harga 
bahan baku itik 5% sehingga menyebabkan produsen 
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mengalami kerugian dan usaha tersebut tidak layak untuk 
dikembangkan. 
 
4.10.2 Benefit Cost Ratio (BCR)  

Analisis Benefit Cost Ratio (BCR) merupakan 
suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana 
perbandingan antara totalbenefi terhadap totalcost. Nilai 
BCR menunjukan gambaran berapa kali lipat benefit 
yang akan diperoleh dari biaya yang dikeluarkan setelah 
dikalikan dengan discount factor sebesar 6 %. Hasil BCR 
dapat menunjukan penerimaan yang diperoleh setiap 
penambahan satu rupiah pengeluaran bersih. 
 
Tabel 20. PerhitunganBenefit Cost Ratio  (BCR) ketika harga bahan 

baku pakan naik 3 % pada usaha peternakan ayam petelur  
“Nur Huda Farm” 

 
Sumber : Data primer diolah (2015) 
 
4.10.3 Internal Rate of Retrun (IRR)  

Internal Rate Retrun (IRR) adalah suatu criteria 
investasi untuk mengatakan presentase keuntungan dari 
suatu proyek setiap tahun dan juga merupakan alat ukur 
kemampuan proyek dalam mengembalikan bunga 
pinjaman.Internal Rate Retrun merupakan indikator 
tingkat efesiensi dari suatu investasi 
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Tabel 21. Internal rate of Retrun (IRR) ketika bahan baku pakan naik 
3 % pada usaha peternakan ayam petelur di “Nurhuda 
Farm” 

 
Sumber : Data primer diolah (2015) 
 

Hasil perhitungan IRR usaha peternakan ayam 
petelur “Nur Huda Fram” adalah sebesar 11,30 %, maka 
dengan ini dapat disimpulkan bahwa investasi kelayakan 
usaha peternakan ini layak dikembangkan jika dilihat dari 
segi perhitungan IRR seperti diatas. Nilai IRR dikatakan 
layak jika memiliki nilai lebih besar dari suku bunga 
bank yang berlaku. IRR merupakan perhitungan tingkat 
suku bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi 
dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih dimasa 
mendatang. 

 
4.10.4 Payback Period (PBP) 

Payback period adalah jangka waktu yang 
diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran 
investasi yang menggunakan aliran cash netto atau 
proceed. Waktu yang diperlukan agar dana yang yang 
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ditanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali 
seluruhnya. 
Tabel 22. Payback period (PBP) ketika bahan baku 

pakan naik 3 % pada usaha peternakan  ayam 
petelur “NurHuda Farm” 

 
Sumber : Data primer diolah (2015) 
 

Hasil perhitungan analisis kelayakan investasi 
ayam petelur “Nur Huda Farm diperoleh nilaipayback 
period yaitu 3 tahun 5 bulan.Waktu pengembalian 
investasi usaha peternakan ayam petelur “Nur Huda 
Fram” ketika umur 3 tahun 11 bulan, dengan demikian 
usaha peternakan ayam petelur tersebut layak untuk 
dikembangkan karena waktu pengembalian investasinya 
lebih rendah dari umur yang dijalankan. Hasil tersebut 
sesuai dengan pendapat Sjahrial (2008) yang menyatakan 
bahwa semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk 
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mengembalikan nilai investasi yang dikeluarkan, maka 
bisnis tersebut semakin layak untuk dikembangkan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 KESIMPULAN  

1. Usaha peternakan ayam petelur “Nurhuda” layak 
untuk dikembangkan dengan jumlah populasi 
sebanyak 64.000 ekor ayam petelur. Berdasarkan 
perhitungan total modal yang mencapaiRp. 
7.656,31 per kg, total biaya produksi mencapai Rp. 
11.614,27 penerimaan yang dihasilkan mencapai 
Rp. 17.237,42 keuntungan yang didapatkan Rp. 
4.459,64 dalam kg telur. 

2. Usaha peternakan “Nur Huda Farm” menunjukan 
bahwa usaha ini layak untuk di kembangkan 
berdasarkan nilai NPV Rp. 3.831.607.824 nilai 
BCR 1,21 IRR 14,96% dan PBP kembali pada 2 
tahun 4 bulan lebih cepat kurang dari umur 
ekonomis.        

3. Usaha peternakan ayam petelur “Nur Huda Farm” 
yang menunjukan tingkat sensitivitas pada tingkat 
kenaikan harga bahan baku pakan sebesar 3 %. 
Kenaikan harga bahan baku pakan membuat usaha 
peternakan ini tidak mengalami kerugian, dan 
masih layak untuk dikembangkan namun terjadi 
penurunan pada nilai NPV Rp. 1.841.153.343, 
BCR 1,09 IRR 11,30 % dan PBP kembali pada 3 
tahun 11 bulan yang semakin lama tingkat 
pengembalian. 
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5.2 SARAN  
1. Sebaiknya peternakan “Nur Huda Farm” 

mempunyai alternative perolehan sumber pakan 
guna mengantisipasi ketersediaan pakan sebagai 
bahan baku, manakala terjadi kelangkaan pakan 

2. Untuk peternak sebaiknya memperluas area 
pemasarannya didaerah dekat sekitar Malang agar 
meminimalisir biaya trasportasi. 

3. Untuk peternakan ayam petelur “NurHuda  Farm” 
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang 
nantinya dapat dijadikan sebagai masukan untuk 
kemajuan peternakan ayam petelur. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Modal Usaha Peternakan Ayam Petelur Tahun 2014 
“Nur Huda Farm” 
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Lampiran 2. Payback Period (PBP) pada usaha peternakan ayam 
petelur “Nurhuda Farm” 

PBP Modal Awal 18.599.724.458 

 
Proceed 2012 6.728.632.974,65 

 
sisa 11.871.091.483,35 

 
Proceed 2013 6.895.964.936,11 

 
sisa 4.975.126.547,24 

 
Proceed 2014 6.095.563.608,58 

 
sisa -1.120.437.061,34 

 
Proceed 2015 6.095.563.608,58 

 
sisa -7.216.000.669,93 

Sumber : Data primer diolah (2015) 

Analisis paybak period dalam studi kelayakan perlu 
di tampilkan, karena untuk mengetahui seberapa lama 
usaha dapat mengembalikan investasi. Hasil perhitungan 
analisis kelayakan investasi ayam petelur “Nur Huda 
Farm diperoleh nilai payback period yaitu 2 tahun 4 
bulan. 
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Lampiran 10. Perhitungan PBP (Pay Back Period) ketika bahan baku 

pakan naik 3% pada usaha peternakan ayam petelur 

“Nurhuda” 

 
 

Analisis payback period dalam studi kelayakan 
perlu di tampilkan, karena untuk mengetahui seberapa 
lama usaha dapat mengembalikan investasi. Hasil 
perhitungan analisis kelayakan investasi ayam petelur 
“Nur Huda Farm diperoleh nilai payback period yaitu 3 
tahun 11bulan 
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Lampiran 11. Perhitungananalisiskelayakanfinansial 
 
1. Net Present Value (NPV) 

 
NPV =   Total PV proceed – Total Outlay 
         =   Rp. 22.431.332.282 – Rp. 18.599.724.458 
         =   Rp. 3.831.607.824 

 
 

2. Benefit Cost Ratio (BCR) 
 

BCR =    

         =    
         =   1,21  

 
3. Internal Rate of Return (IRR) 

padausahapeternakanayampetelur “Nurhuda Farm”  
 

IRR =    +  x (  

 
        =   6% +  x (16 % -11 %) 

 
        =   6% +  x (5 %) 

        =   14,96 % 
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4. Payback Period (PBP) 
padausahapeternakanayampetelur“Nurhuda Farm” 

 
PBP =    

 
        =  2 +   

 
         =   2 + 4,14 tahun 
 
         =   2, 4 atau 2 tahun 4 bulan 
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Lampiran 12. 
Perhitungananalisiskelayakanfinansialketikabahanba
kupakannaik 3% 
 
1. Net Present Value (NPV) 

 
NPV =   Total PV proceed – Total Outlay 
         =   Rp. 20.760.260.635 – Rp. 18.919.107.292 
         =   Rp. 1.841.153.343 

 
 

2. Benefit Cost Ratio (BCR) 
 
BCR =    

          =    

           =   1,09 
 
3. Internal Rate of Retrun (IRR)  

  
  IRR   =    +   x (  

 
=   6% +  x (16 % -11 %) 

 
=    6% +  x (5 %) 

                    =     11,30 % 
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4. Payback Period (PBP) pada usaha peternakan 
ayam petelur “Nurhuda Farm” ketika bahan baku 
naik 3%  

 
PBP =    

 
        =  3 +   

 
         =   3 +  11,3 tahun 
 
         =  3,11 atau 3 tahun  11 bulan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


