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ABSTRACT 

The research was conducted on 1
st
 February 2019 – 5

th
 

April 2019 at Bogor Regency, West Java Province. The 

purpose of this research were to identify 1) capital structure, 2) 

revenue structure, 3) production cost, and 4) profit cost layer 

farming business and financial analysis involving BEP, R/C 

and rentability. Sampling research was around 37 respondents 

and by using purposive sampling technique. Respondents were 

grouped into three strata involving stratum I (<40.000 birds, 

n=24), stratum II (42.500-12.000 birds, n=10) and stratum III 

(>130.000 birds, n=3). Primary data collection using by 

questionnaires, interview and direct observation and the 

secondary data were obtained from the related institutions. 

Descriptive and quantitative techniques were used to analyze 

the data. The results showed an analysis of profitability that 

the main source of sale the eggs in stratum I IDR. 5.694, 

stratum II IDR. 6.737 dan stratum III IDR. 6.961. R/C Ratio of 

each stratum I-III respectively was 1,47, 1,59 and 1,61. Value 

of rentability in stratum III was 39,61 % and 79,56 %, stratum 
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II was 34,95 % and 68,70 %, stratum I was 25,69 % and 55,31 

%. Based on financial analysis, it can be concluded that the 

layer farming business in Bogor Regency had a significant 

worthy to apply and got profit. 

 

Keywords : Analysis, financial, R/C ratio, rentability, BEP 
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RINGKASAN 

Jumlah konsumsi telur ayam ras di Indonesia cukup besar 

dibandingkan telur itik/itik manila yaitu Rata-rata konsumsi 

per kapita sebanyak 99,796 butir. Selain itu pengeluaran per 

kapita sebulan penduduk Indonesia untuk telur dan susu lebih 

besar yaitu sebesar Rp. 28.025,00 dibandingkan pengeluaran 

untuk daging yaitu sebesar Rp. 20.526,00. Peningkatan jumlah 

permintaan telur merupakan suatu peluang usaha bagi peternak 

ayam petelur untuk mengembangkan skala usaha dengan 

meningkatkan produksinya menjadi skala yang lebih besar.  

Produktivitas peternakan ayam ras petelur dapat mengalami 

fluktuatif dikarenakan dipengaruhi oleh berbagai faktor 

internal dan eksternal. Keberhasilan usaha peternakan juga 

dipengaruhi oleh peternak dalam mengembangkan modal yang 

tujuannya memperoleh keuntungan yang dapat dipertahankan 

bahkan ditingkatkan. 

Tujuan dari penelitian ini antara lain mengetahui struktur 

modal, struktur penerimaan, biaya produksi dan struktur 

keuntungan usaha ayam petelur pola mandiri dan melakukan 

analisis finansial usaha peternakan ayam petelur pola mandiri 

yang ditinjau dari Break Even Point (BEP), Revenue Cost 
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ratio (R/C ratio) dan rentabilitas. Penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan bahan 

pertimbangan usaha peternakan ayam petelur dalam 

pengembangan usahanya maupun di Kabupaten Bogor 

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat 

pada 1 Febuari – 5 April 2019. Penentuan lokasi diambil di 

daerah Jawa Barat dan Kabupaten Bogor dengan sengaja 

(purposive) Penentuan populasi penelitian ditentukan dengan 

metode stratified random sampling. Data didapat dengan cara 

wawancara menggunakan kuesioner terstruktur dan di 

observasi untuk mengetahui kejadian yang sesungguhnya. 

Sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 37 responden, setelah dihitung terdapat 3 strata yaitu 

strata 1  (1.300 ekor – 40.000 ekor, n=24), strata II  

(42.500 ekor – 12.000 ekor, n=10), strata III (130.000 ekor – 

252.000 ekor, n=3). Data yang dikumpulkan pada penelitian 

ini dianalisis secara deskriptif kuantitatif, menggunakan 

analisis ekonomi meliputi Break Even Point (BEP), Revenue 

Cost ratio (R/C ratio) dan Rentabilitas.  

Hasil dari penelitian ini adalah biaya produksi yang 

mempengaruhi paling besar pada biaya tetap yaitu biaya 

tenaga kerja strata I sebesar 6,83 %, strata II sebesar 4,70 % 

dan strata III sebesar 2,26%. Biaya tidak tetap yang 

dikeluarkan tertinggi di Kabupaten Bogor di ketiga strata yaitu 

biaya pakan pada strata I sebesar  82,51%, strata II sebesar  

80,95 %  dan strata III sebesar Rp. 80,24 %. Penerimaan 

tertinggi total penjualan pada strata I, II dan III yaitu telur utuh 

sebesar 94,13%, 95,27% dan 97,43%. Pendapatan yang 

dihasilkan dari total penjualan di Kabupaten Bogor dalam satu 

tahun yaitu strata I sebesar  Rp. 5.694/kg, strata II Rp. 

6.737/kg dan strata III sebesar Rp. 6.961/kg. BEP Harga jual 
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telur pada strata I, II, III sebesar Rp. 13.929, Rp. 12.720,-, Rp. 

12.212,-. BEP Unit pada strata I, II, III sebesar 195.122 kg, 

662.646 kg, 2.025.427 kg yang artinya hasil BEP Harga dan 

BEP Unit artinya usaha peternakan ayam petelur di Kabupaten 

Bogor memperoleh keuntungan.  Nilai R/C ratio pada ketiga 

strata >1, yaitu pada strata III sebesar 1,71, strata II sebesar 

1,59 dan strata I sebesar 1,47, sehingga usaha peternakan 

ayam petelur dapat dikatakan layak dijalankan. Nilai 

rentabilitas tertinggi yaitu pada strata III sebesar 39,61 % dan 

79,56 %, strata II sebesar 34,95 % dan 68,70 %, dan nilai 

rentabilitas terendah yaitu pada strata I sebesar 25,69 % dan 

55,31%. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah penggunaan struktur 

modal usaha yang paling efisien adalah pada strata III 

dikarenakan jumlah modal yang dikeluarkan lebih rendah 

dibanding strata II dan I, komponen biaya produksi pada 

peternakan ayam petelur di Kabupaten Bogor paling besar 

dipengaruhi oleh biaya tidak tetap berupa biaya pakan. 

Besarnya penerimaan yang diperoleh peternakan ayam petelur 

tertinggi pada strata III yang didapat dari penjualan telur utuh, 

sedangkan pendapatan tertinggi diperoleh peternakan ayam 

petelur strata III sebesar Rp. 6.961/kg. Peternakan strata III 

memiliki nilai BEP harga lebih baik dikarenakan memiliki 

nilai keuntungan lebih tinggi dibandingkan strata I dan II, 

sedangkan nilai BEP unit tertinggi adalah strata III. Nilai R/C 

dari ketiga strata >1 yang artinya usaha peternakan dari ketiga 

strata peternakan ayam petelur dapat dikatakan layak untuk 

dijalankan, sedangkan bila ditinjau dari standar nilai 

rentabilitas ekonomi dan rentabilitas usaha pada strata I 

termasuk kategori cukup dan rendah, strata II termasuk 

kategori baik dan cukup dan strata III termasuk kategori baik 
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dan sangat baik. Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, 

beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain peternak 

perlu memperhatikan manajemen keuangan, struktur modal 

serta biaya produksi yang bersifat fluktuatif untuk mengurangi 

resiko pada perolehan pendapatan, penerimaan, nilai BEP, R/C 

dan Rentabilitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai Negara agraris, sebagian besar 

peduduk bermatapencaharian sebagai petani sehingga 

sektor pertanian (khususnya peternakan) memegang 

peranan penting. Usaha peternakan memiliki peran 

penting yang strategis dalam upaya pemantapan 

ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein 

hewani, pemberdayaan ekonomi masyarakat, memacu 

pembangunan wilayah dan berbagai keperluan industri. 

Pembangunan sektor peternakan ditujukan untuk 

peningkatan kebutuhan protein hewani dan industri 

dalam negeri, peningkatan ekspor serta peningkatan 

pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan 

peningkatan pendapatan terlebih masyarakat pedesaan. 

Salah satu cara pemenuhan kebutuhan protein hewani 

adalah dengan konsumsi telur, dikarenakan kandungan 

protein telur unggul sebagai sumber asam amino bagi 

manusia yaitu sebesar 12,80 % (Widyantara dan Ardani, 

2017). 

Usaha peternakan ayam ras khususnya ras petelur 

mengalami perkembangan yang sangat pesat dan 

umumnya bersifat komersial yang disebabkan 

masyarakat sudah banyak mengetahui dan mengerti 

tentang manfaat yang dapat diperoleh dari usaha 

peternakan tersebut. Perkembangan peternakan ayam ras 

petelur ini juga didorong oleh kondisi di sektor pertanian 
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yang menyediakan bahan pakan yang sangat diperlukan 

untuk industri peternakan seperti kacang-kacangan, padi-

padian, dan jagung. Peningkatan jumlah permintaan telur 

ayam meningkat seiring dengan jumlah populasi 

penduduk yang terus meningkat. Selain itu, jumlah 

permintaan telur ayam di Indonesia semakin meningkat 

seiring dengan pertambahan konsumsi per kapita telur 

ayam (ras maupun buras). Didukung dari data 

Widaningsih (2016) pada tahun 2015 diperkirakan 

konsumsi telur sebesar 5,55 kg per kapita/tahun dan akan 

terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai 6,43 

kg/kapita/tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 

2,98%/tahun. Selain itu, menurut Anonim
A
 (2016) bahwa 

pengeluaran per kapita sebulan penduduk Indonesia 

untuk telur dan susu lebih besar yaitu sebesar Rp. 

28.025,00 dibandingkan pengeluaran untuk daging yaitu 

sebesar Rp. 20.526,00. Perkembangan peternakan ayam 

ras juga dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi telur di 

Indonesia dari tahun ke tahun sehingga produksi telur 

ikut meningkat (Purwaningsih, 2014). Peningkatan 

jumlah permintaan ini merupakan suatu peluang usaha 

bagi peternak ayam petelur untuk mengembangkan skala 

usaha dengan meningkatkan produksinya menjadi skala 

yang lebih besar.  

Widaningsih (2016) menjelaskan bahwa Indonesia 

merupakan Negara yang menduduki produksi telur 

terbesar peringkat ke-8 dengan rata-rata produksi sebesar 

1,2 juta ton/tahun dan memberikan kontribusi sebesar 
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1,70% terhadap total produksi telur dunia. Pada tahun 

2015-2020 diperkirakan rata-rata kenaikan produksi telur 

ayam meningkat 3,16% per tahun, sedangkan permintaan 

telur ayam rata-rata meningkat 4,21% per tahun. 

Produksi telur ayam ras pada tahun 2017 diperkirakan 

akan mengalami kenaikan sebesar 2,23% dari tahun 

sebelumnya, dan pada tahun 2018 diperkirakan produksi 

telur ayam ras meningkat sebesar 2,13%, tahun 2019 

akan naik 2,08% dan 2020 akan naik 2,04%. Selama 

kurun waktu 2015 – 2020 secara rata-rata produksi telur 

ayam ras meningkat 2,50% per tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa Indonesia masih harus 

meningkatkan produksi telur dengan meningkatkan 

produktivitas sehingga pada masa mendatang diharapkan 

bisa menjadi negara dengan produktivitas telur ayam 

yang tinggi di dunia.   

Kabupaten Bogor memiliki populasi pemasok 

terbesar komoditi ayam petelur di Provinsi Jawa Barat 

yaitu sebesar 4.826.000 ekor (BPS
A
, 2018)., produksi 

telur unggas sebesar 751.842.540 ekor ayam ras petelur 

dan 22.780.082 ekor ayam buras (BPS
B
, 2018). Usaha 

peternakan ayam petelur merupakan suatu usaha yang 

dijalankan secara berkelanjutan dan teratur di suatu 

tempat dan memiliki jangka waktu tertentu untuk 

menghasilkan produk peternakan khususnya telur serta 

upaya untuk mengumpulkan, mengedarkan dan 

memasarkan produk yang telah ditetapkan jumlahnya. 

Usaha peternakan ayam petelur dapat dilakukan dengan 
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pola kemitraan maupun mandiri. Keberhasilan usaha 

peternakan ayam petelur dipengaruhi oleh jumlah ternak 

yang dipelihara maupun sistem manajemen yang baik. 

Produktivitas peternakan ayam ras petelur dapat 

mengalami fluktuatif maupun sebaliknya, hal tersebut 

dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal yaitu 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. Selain faktor di atas, keberhasilan usaha 

peternakan juga dipengaruhi oleh peternak dalam 

mengembangkan modal yang tujuannya memperoleh 

keuntungan yang dapat dipertahankan bahkan 

ditingkatkan hingga tahun-tahun mendatang (Salele, 

Roimpandey, Massie dan Waleleng., 2014). Besarnya 

penerimaan dikurangi biaya produksi yang disebut 

pendapatan dapat digunakan sebagai tolok ukur 

pengelolaan suatu usaha. Analisis finansial merupakan 

salah satu upaya untuk menunjukan nilai pendapatan dan  

kelayakan usaha. Analisis finansial dapat dihitung 

dengan menggunakan analisa Break Even Point (BEP), 

Revenue Cost ratio (R/C ratio)  dan Rentabilitas.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada 

diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Bagaimana struktur modal usaha ayam petelur di Kabupaten 

Bogor ? 

2. Bagaimana struktur penerimaan, biaya produksi dan 

keuntungan usaha ayam petelur di Kabupaten Bogor? 

3. Bagaimana analisis finansial usaha peternakan ayam petelur 

ditinjau dari Break Even Point (BEP), Revenue Cost ratio 

(R/C ratio), dan rentabilitas? 

 

1.3. Tujuan 

1. Untuk mengetahui struktur modal usaha ayam petelur pola 

mandiri. 

2. Untuk mengetahui struktur penerimaan, biaya produksi dan 

struktur keuntungan usaha ayam petelur pola mandiri. 

3. Untuk melakukan analisis finansial usaha peternakan ayam 

petelur pola mandiri yang ditinjau dari break even point 

(BEP), revenue cost ratio (R/C ratio) dan rentabilitas. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Bagi Peternak dan Pemerintah 

1) Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan usaha 

peternakan ayam petelur dalam pengembangan 

usahanya. 

2) Sebagai bahan pengembangan usaha peternakan ayam 

petelur di Kabupaten Bogor. 

1.4.2. Manfaat Bagi Peneliti 

1) Menambah wawasan dan ilmu yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

2)  Salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana 

peternakan Universitas Brawijaya. 
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1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

Ayam dapat memenuhi kebutuhan protein hewani. Dilihat 

dari aspek reproduksinya, ayam petelur cukup produktif untuk 

dijadikan usaha karena pemeliharaannya cukup cepat. Ayam 

dapat menghasilkan telur  pada fase layer pada umur ±19 

minggu, sehingga telur dapat dijadikan pemasok protein 

hewani yang efisien dan efektif dikarenakan harga terbilang 

murah dan cepat. Selain itu, usaha ayam memiliki potensi 

sebagai usaha ternak yang menguntungkan dikarenakan dapat 

memanfaatkan telur dan dagingnya sebagai obyek usaha. 

Telur merupakan salah satu komoditas ternak yang 

berperan penting yang ditinjau dari segi ekonomi dan gizi. 

Usaha ayam petelur mempunyai prospek usaha yang cukup 

efektif dan efisien, karena usaha ayam petelur mudah 

dikembangkan, dan cepat dihasilkan. Ketersediaan permintaan 

pasar, selain kuantitas produsen diharapkan dapat memenuhi 

secara kualitas. 

Usaha peternakan ayam petelur merupakan suatu kegiatan 

mengelola, mengatur pemeliharaan ayam petelur secara 

berkelanjutan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. 

Mendirikan usaha peternakan dapat dilakukan dengan pola 

kemitraan maupun secara mandiri. Pola tersebut merupakan 

upaya untuk mendapatkan suatu modal sehingga usaha 

peternakan dapat berjalan secara berkelanjutan. Modal 

berdasarkan penggunaan dapat diklasifikasikan menjadi modal 

kerja dan modal tetap. Modal kerja merupakan modal yang 

digunakan untuk biaya usaha peternakan ayam ras petelur 

komersial (Fadilah dan Fatkhuroji, 2013). Modal kerja dapat 

dibagi menjadi biaya tetap dan variabel. Biaya tetap pada 

umumnya meliputi sewa tanah, pajak, penyusutan, gaji 

karyawan. Biaya variabel berupa Day Old Chick (DOC), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

pakan, obat – obatan. Sedangkan pada modal tetap (modal 

investasi) merupakan modal yang menggunakan biaya 

pengadaan pada keperluan prasarana dan sarana usaha bersifat 

tetap (Fadilah dan Fatkhuroji, 2013). Modal tetap meliputi 

kandang dan gudang, peralatan kandang, kantor, tanah.  

Budidaya ayam petelur dapat menghasilkan telur, feses dan 

ayam afkir. Hasil akhir tersebut dijual dan didistribusikan ke 

tangan konsumen hingga mendapatkan penghasilan yang  

disebut penerimaan.  Usaha peternakan, termasuk ayam 

petelur dipengaruhi oleh tiga komponen penting yaitu 

breeding, feeding, dan manajemen. Manajemen, 

pengembangan usaha peternakan ayam petelur dapat 

dilakukan dengan cara evaluasi finansial usaha. Evaluasi 

finansial tersebut dapat dihitung melalui perhitungan 

keuntungan, BEP, R/C ratio dan rentabilitas.  R/C dapat 

dihitung berdasarkan biaya produksi dan penerimaan. 

Perhitungan evaluasi finansial dapat dilihat melalui indikator 

masing – masing rumus perhitungan tersebut yang telah 

ditentukan. Usaha yang layak, efisien dan berkelanjutan telah 

memenuhi syarat standar. Sedangkan apabila belum, perlu 

dilakukan evaluasi supaya usaha peternakan tersebut lebih 

layak untuk dikembangkan dan berkelanjutan.  

Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 

sebagai berikut. 
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Peternakan ayam petelur di Kabupaten Bogor 

Mandiri 

Modal 

Modal Tetap Modal Kerja 

Biaya Produksi 

Biaya Tetap Biaya Variabel 

1. sewa tanah 

2. Pajak 

3. Penyusutan 

4. Gaji 

Karyawan 

 

1. DOC/Pullet 

2. Pakan 

3. Obat - 

obatan 

 

1. Kandang 

dan gudang 

2. Peralatan 

kandang 

3. Kantor 

4. Tanah 

Penerimaan 

1. Telur 

2. Feses 

3. Ayam Afkir 

Keuntungan 

 

BEP R/C Rentabilitas 

Usaha Layak dikembangkan 

 

Usaha Tidak Layak dikembangkan 

 

 Gambar 1. Kerangka Konsep Pemikiran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Usaha Peternakan Ayam Petelur 

2.1.1. Ayam Petelur 

Ayam petelur dibedakan menjadi 2 jenis yaitu tipe medium 

yang menghasilkan telur kerabang coklat dan tipe ringan 

menghasilkan telur kerabang putih (North dan Bell, 1990). 

Ayam ras petelur tipe ringan atau ayam ras petelur putih 

adalah ayam ras petelur yang khusus dibudidayakan sebagai 

penghasil telur saja sehingga menghasilkan produksi daging 

sedikit. Ayam ras petelur tipe medium disebut juga sebagai 

ayam ras tipe dwiguna.  Disebut sebagai ayam ras tipe 

dwiguna karena mampu menghasilkan telur dan daging yang 

relatif banyak. Ayam dalam negeri atau sering kita kenal 

dengan sebutan ayam kampung atau ayam buras, kemampuan 

bertelur berkisar 46 butir per tahun. Ayam ras  petelur 

merupakan strain ayam yang mampu bertelur sebanyak 300 

butir lebih per tahunnya dari hasil perkawinan silang (silang 

dalam maupun silang luar) antara bangsa berbagai bangsa 

ayam hutan. Ayam hutan merah (Galus-galus bankiva), ayam 

hutan ceton (Galus lafayetti), ayam hutan kelabu (Galus 

soneratti), dan ayam hutan hijau (Galus varius, Galus 

javanicus), (Abidin, 2003).   

Pertumbuhan ayam petelur dibagi atas tiga fase, yakni fase 

starter atau masa pertumbuhan (umur 1 hari – 6 minggu), fase 

grower atau pullet (umur 6 – 15 minggu), dan fase layer atau 

masa bertelur (umur 15 – 82/89 minggu atau afkir) 

(Wardhany, Cholissodin dan Santoso, 2017).  

Ayam strain ISA Brown memiliki ciri-ciri periode  bertelur 

pada    umur    18-80    minggu,    puncak produksi  umur 30-
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31 mencapai  95%,  jumlah  telur  351  butir,  rata–rata berat 

telur 63,1 g/butir, bobot telur pada awal bertelur umur 18 

minggu yaitu 43  g. Bobot  telur  ayam ISA  Brown mulai 

meningkat   saat   memasuki   umur   21   minggu, berlanjut  

pada  umur  36  minggu,  dan  relatif  stabil di   umur   50   

minggu. Kelebihan lain strain Isa Brown adalah produktivitas 

tinggi (selain produksi telur juga produksi daging), konversi 

ransum rendah, kekebalan dan daya hidup tinggi, dan 

pertumbuhan yang baik (Anonim
B
, 2015).  

Anonim
C
 (2003) menjelaskan Lohman memiliki ciri-ciri 

ayam    petelur strain Lohman Brown cepat mencapai  dewasa  

kelamin  yaitu  pada  umur  18 minggu   sehingga   50%   

produksi   dapat   dicapai pada  umur 140-150 hari. Ayam 

betina strain Lohman memiliki umur awal produksi pada 19--

20 minggu dan pada umur 22 minggu produksi telur mencapai 

50 %. Selain itu, berat tubuh strain Lohman pada umur 20 

minggu sekitar 1,6-1,7 kg dan akhir produksi 1,9-2,1 Kg. 

Puncak produksi strain Lohman mencapai 92-93 %, dengan 

FCR sebesar 2,3-2,4 serta tingkat kematiannya sampai dengan 

2-6 %. 

Strain Hyline memiliki ciri-ciri pada masa produktif terjadi 

pada umur 18-90 minggu, puncak produksi dapat mencapai 

96%, rata-rata berat telur pada masa puncak produktif (umur 

28 minggu) sebesar 59,0-61,4 g/butir, bobot telur pada awal 

bertelur pada umur 18 minggu memiliki bobot telur 48,8-50,0 

g (Anonim
D
, 2014) 

 

2.1.2. Sistem Perkandangan 

Sistem perkandangan pada unggas pada umumnya terdapat 

2 sistem yaitu Open House dan Close House. Kelebihan dari 

Close House adalah kapasitas atau populasi jauh lebih banyak, 
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ayam lebih terjaga dari gangguan luar baik fisik, cuaca, 

maupun serangan penyakit, terhindar dari polusi, keseragaman 

ayam lebih bagus, dan pakan lebih efisien. Kandang tipe ini 

juga memberikan kemudahan karena kondisi angin akan lebih 

terkontrol dibandingkan dengan kandang tipe terbuka, dan 

kelemahan dari kandang Close House adalah membutuhkan 

investasi dan beban operasional yang cukup tinggi untuk 

membangunnya. Selain itu kandang Close House harus 

disertai dengan infrastruktur dan penguasaan teknologi yang 

baik. Kelebihan dari Kandang Open House adalah biaya 

operasional yang cukup murah untuk membangun kandang 

terbuka, dan untuk memaksimalkan fungsi ventiliasi karena 

intensitas angin relatif tinggi dan juga untuk memaksimalkan 

cahaya matahari yang juga memaksimalkan intensitas yang 

tinggi. Kelemahan kandang Open House adalah kandang yang 

sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dari luar seperti 

panas kelembapan udara dan angin. Kandang Close House 

memiliki cukup banyak sirkulasi udara yang baik didalam 

kandang Close House akan lebih baik dibandingkan dengan 

kandang Open House yang kurang akan ventilasi. Suhu dan 

kelembaban di kandang Close House akan lebih rendah, 

sedangkan di kandang Open House akan lebih tinggi (Marom, 

Kalsum dan Ali, 2017). 

Sistem lantai kandang unggas pada umumnya adalah 

sistem litter dan slat (baterai). Menurut Achmanu dan 

Muharlien (2011) menyatakan bahwa kandang litter adalah 

kandang yang lantainya diberi hamparan litter. Litter berfungsi 

untuk menyerap air agar lantai kandang tidak basah oleh 

kotoran ayam, oleh karena itu bahan yang digunakan untuk 

litter harus mempunyai sifat mudah menyerap air, tidak 

berdebu dan tidak basah. Keuntungan dari kandang sistem 
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litter adalah penggelolaan kandang lebih mudah dan dapat 

member kehangatan pada anak ayam. Sistem kandang baterai 

merupakan sistem kandang yang lantainya terbuat dari bilah-

bilah bambu, atau kayu atau kawat yang memiliki celah-celah 

sehingga kotoran jatuh ke bawah.  

 

2.1.4. Pakan dan Minum 

Pakan juga mempengaruhi keberhasilan usaha peternakan, 

dimana 75% dari total biaya produksi, dihabiskan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan pakan. Pakan yang baik adalah pakan 

yang mengandung gizi yang dibutuhkan oleh ternak unggas 

sesuai dengan jenis dan bangsa unggas, umur, bobot badan.  

Jenis kelamin dan fase produksi. Penampilan produksi ayam 

ras petelur dapat dilihat dari konsumsi ransum, konversi 

ransum, dan produksi telur. Pemberian pakan ayam petelur 

berumur diatas 5 bulan mengkonsumsi ransum 100 – 125 gram 

per ekor per hari (Walukow, Laihad, Leke dan Montong, M. 

2017). Sistem pemberian pakan yang sudah ditentukan, yaitu 

120 g per ekor per hari. Apabila pakan yang diberikan lebih 

dari 120 g ekor -1 hari-1 kemungkinan hasilnya akan berbeda, 

karena kemampuan konsumsi pakan setiap ekor ayam tidak 

sama dan konsumsi pakan ayam pada suhu 18oC akan lebih 

baik jika dibandingkan dengan ayam yang berada pada suhu 

30
o
C (Setiawati, Afnan dan Ulupi, 2016) 

Pakan ayam diberikan 3 kali sehari yaitu pagi, siang dan 

sore dengan jumlah 120 g ekor -1 hari-1. Air minum diberikan 

adlibitum (Setiawati, dkk, 2016). Ayam memperoleh air dari 3 

sumber yaitu air minum, air dari bahan makanan, dan air dari 

hasil oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein. Ransum 

komersial unggas mengandung air lebih kurang 10 %, jadi 

kebutuhan air bagi ayam sebagian besar berasal dari air 
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minum. Konsumsi air pada ayam petelur umumnya 

dipengaruhi oleh umur, temperatur lingkungan, produksi, 

konsumsi ransum dan kesehatan ayam. Suhu paling baik air 

yang diberikan pada ayam petelur adalah 21
o
-23

o
C akan 

menghasilkan performan paling baik pada ayam petelur 

periode grower (Risnajati, 2011) 

 

2.2. Usaha Peternakan Ayam Petelur Sistem Mandiri 

Keuntungan yang diperoleh dari usaha ternak ayam 

mandiri lebih besar dibandingkan pola kemitraan, namun 

keseluruhan resiko usaha ditanggung oleh peternak. Peternak 

mandiri melakukan pembayaran biaya sarana produksi 

peternakan (sapronak) lebih tinggi dari pada peternak pola 

kemitraan. Hal ini disebabkan karena peternak mandiri 

melayani sapronak terhadap plasma berasal dari berbagai 

sumber (bukan perusahaan sendiri) sehingga dapat 

menentukan harga sendiri untuk mendapatkan keuntungan 

lebih tinggi (Suwarta, Irham dan Hartono, 2010) 

Firdaus (2015) menjelaskan bahwa modal sendiri terdiri 

dari : 

a. Modal saham. Saham adalah tanda bukti pengambil bagian 

atau peserta dalam suatu perseroan terbatas. Saham dapat 

berupa : 

1) saham biasa (common stock) 

2) saham preferen (preferred stock) 

3) saham preferen kumulatif (cumulative preferred stock) 

b. Cadangan yang diperoleh dari keuntungan suatu perusahaan 

selama beberapa waktu yang telah dilalui atau sedang 

berjalan. Cadangan yang termasuk modal sendiri berupa : 

1) cadangan ekspansi, 

2) cadangan modal kerja, 
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3) cadangan selisih kurs, dan 

4) cadangan umum: untuk kejadian tak terduga 

c. Laba ditahan (retained earning). Keuntungan yang 

diperoleh dari keuntungan suatu perusahaan sebagian 

dibayarkan deviden dan sebagian lainnya ditahan. Apabila 

penahanan keuntungan tersebut sesuai tujuan tertentu 

disebut cadangan. Sebaliknya, apabila belum, laba tersebut 

merupakan laba ditahan. 

 

2.3. Modal 

2.3.1. Modal Berdasarkan Sumber 

Perolehan dana dapat dicari dari berbagai sumber dana 

yang ada, sumber modal tergantung dari jumlah modal yang 

dibutuhkan dan kebijakan pemilik usaha. Hal yang perlu 

dipertimbangkan yaitu untung atau rugi dalam penggunaannya 

(Kasmir dan Jakfar, 2009) 

Sumber-sumber modal usaha yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan  (Sudaryono, 2015), antara lain : 

1) Tabungan pribadi: sumber modal utama, dapat berupa 

deposito maupun harta lain (perhiasan emas atau surat 

berharga). Tabungan pribadi memiliki resiko kecil 

dikarenakan tidak memberikan beban bila digunakan dalam 

modal awal suatu usaha. Kemampuan mandiri (self-

suffiency) para wirausahawan lebih banyak menggunakan 

tabungan pribadi sebagai modal usahanya dibandingkan 

meminjam dari pihak lain. 

2) Teman dan anggota keluarga merupakan pilihan selanjutnya 

setelah memilih tabungan pribadi. Karena sumber modal 

ini memberi peluang terhadap pendanaan usaha dan lebih 

mudah dalam persyaratan. Hal ini sifat jujur dan 
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professional dalam berbisnis sangat penting seperti pada 

mitra bisnis lainnya. 

3) Pengadaian merupakan modal usaha dapat diperoleh dari 

harta benda yang dimiliki sebagai jaminan, seperti mobil, 

motor, perhiasan emas. Nilai pinjaman dapat mencapat 

95% dari nilai barang, dengan suku bunga relatif rendah. 

4) Investor swasta merupakan individu yang memiliki harta 

benda berkecukupan ataupun lebih. Investor dalam 

mempercayai akan melihat dari segi trackrecord, 

kepribadian atau dari segi kelayakan usaha. Bentuk 

pinjaman berupa pinjaman murni, penyertaan modal, 

kepemilikan saham, bergantung kesepakatan awal. 

5) Mitra merupakan bentuk modal usaha untuk memperoleh 

dana usaha maupun pengembangan usaha. Hal yang harus 

dipertimbangkan dari penyerahan usaha berupa laba dan 

resiko kehilangan kontrol yang dapat terjadi. 

6) Pinjaman bank merupakan sumber modal usaha lainnya 

yang bersumber dari kredit bank. Jenis yang dapat 

diperoleh dari bank adalah (Sudaryono, 2015) : 

a. Kredit Usaha, yaitu kredit untuk memenuhi kebutuhan 

modal usaha atau membiayai usaha yang prospektif, 

seperti bidang pertanian, perdagangan, peternakan, 

perikanan, pendidikan, industri rumah tangga dan jasa. 

b. Kredit Konsumsi, yaitu kredit yang dipergunakan untuk 

biaya konsumtif, seperti kredit kepemilikan rumah 

(KPR) atau kredit kendaraan bermotor (KKB). Suku 

bunga kredit lebih besar dibandingkan kredit usaha. 

c. Kredit Serba Guna, yaitu kredit yang dapat digunakan 

untuk tujuan apapun, baik untuk usaha maupun 

konsumsi. Salah satu produk kredit ini merupakan kredit 

tanpa agunan bahwa nasabah menyerahkan surat 
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pengangkatan pegawai, penghasilan tetap, maupun 

ijazah. 

d. Perusahaan Modal Ventura, merupakan organisasi 

swasta yang berorientasi memberikan sejumlah modal 

usaha kepada peternak yang memiliki potensi laba yang 

tinggi (300% - 500% per tahun) maupun pertumbuhan 

yang berkelanjutan. Modal usaha ini memiliki manfaat 

sebagai perlibatan perusahaan modal ventura yakni 

kredibilitas. 

 

2.3.2. Modal Berdasarkan Penggunaan 

Modal usaha peternakan ayam ras petelur, secara garis 

besar dibagi menjadi 2, yaitu : 

1) Modal Investasi (Modal Tetap) 

Fadilah dan Fatkhuroji (2013) menjelaskan bahwa modal 

yang menggunakan biaya pengadaan pada keperluan prasarana 

dan sarana usaha bersifat tetap. Prasarana dan sarana tersebut 

dipakai dalam jangka waktu 5 hingga 15 tahun lebih. Total 

modal yang digunakan untuk investasi termasuk ke dalam 

biaya total biaya penyusutan (depreciation) dengan jangka 

waktu sesuai dengan masing – masing ketentuan perusahaan. 

Biaya penyusutan (depreciation) dihitung dalam setiap 

perhitungan biaya produksi per kg telur (cost egg production) 

Secara garis besar, modal investasi usaha peternakan ayam 

ras petelur komersial digunakan sebagai berikut : 

1. Modal pengadaan lahan beserta infrastruktur  

2. Modal kandang, gudang, tempat karyawan dan peralatan 

lainnya. 

3. Modal sarana transportasi  
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2) Modal Kerja  

Biaya modal kerja usaha peternakan terdiri dari biaya tidak 

tetap (variable cost) dan biaya tetap (fixed cost). Biaya tetap 

merupakan biaya yang tidak dipengaruhi oleh naik turunnya 

produksi yang dihasilkan, seperti biaya tenaga kerja, 

penyusutan, bunga bank, asuransi dan lain sebagainya. Biaya 

tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli 

bahan baku, upah tenaga kerja, biaya transportasi, biaya 

pemasaran dan sebagainya (Ibrahim, 2003). Menurut Fadilah 

dan Fatkhuroji (2013) menjelaskan bahwa modal yang 

digunakan untuk biaya usaha peternakan ayam ras petelur 

komersial. Modal kerja terdiri dari biaya operasional atau 

biaya sapronak seperti DOC, pakan, obat-obatan dan vaksin. 

Modal kerja disebut biaya tidak tetap (variable cost). 

1. Modal untuk pembelian DOC atau pullet ayam petelur; 

2. Modal pembelian pakan; 

3. Modal pembelian desinfektan, obat-obatan dan vaksin; 

4. Modal biaya operasional (Factory Over Head atau FOH) 

yang dikeluarkan termasuk biaya listrik, minyak atau 

gas, sekam, gaji karyawan dan biaya perawatan;  

5. Modal untuk keperluan lain termasuk biaya penyusutan 

kandang atau bangunan, penyusutan peralatan, bunga 

pinjaman bank, bonus serta management fee. 

Management fee dikeluarkan jika dalam usaha tersebut 

menggunakan jasa konsultan atau semua karyawan 

dipakai oleh pihak penyewa.  

Modal kerja diperlukan untuk biaya operasional perusahaan 

sehari – hari, misalnya untuk membeli bahan baku, membayar 

upah dan gaji, perawatan dan pemeliharaan, pembayaran 

listrik, telepon, air dan sebagainya. Modal kerja yang masuk 

operasi perusahaan akan kembali melalui penerimaan 
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penjualan, kemudian digunakan untuk membiayai operasi 

berikutnya (Awat dan Muljadi, 1996).  

 

2.4. Aktiva 

Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi 

diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari 

transaksi atau peristiwa masa lalu. Aktiva berdasarkan neraca 

dapat diklasifikasi menjadi lancar dan tidak lancar. Aktiva 

lancar merupakan kas dan aktiva lainnya yang diharapkan 

akan dapat dikonversi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi 

dalam waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal 

perusahaan, tergantung pada rentang waktu. Sedangkan aktiva 

tidak lancar merupakan aktiva yang tidak memenuhi definisi 

aktiva lancar. Aktiva tidak lancar mencangkup berbagai pos, 

yaitu investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak 

berwujud, dan aktiva tidak lancar lainnya. Aktiva tidak lancar 

akan dilaporkan dalam neraca sebesar harga perolehan (biaya 

historis) (Hery, 2014). 

Setiap bentuk badan usaha dari berukuran kecil hingga 

besar untuk mendukung kegiatan operasional akan 

memanfaatkan aktiva. Seperti aktiva operasi yang dimiliki 

perusahaan adalah aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud, 

yang merupakan aktiva operasi tidak lancar (jangka panjang). 

Aktiva tetap (fixed assets) adalah aktiva yang secara fisik 

dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen 

serta memiliki masa kegunaan (useful life) yang panjang. 

Aktiva tetap merupakan aktiva yang berwujud (intangible 

assets), yang tidak memiliki wujud fisik dan dihasilkan 

sebagai akibat dari sebuah kontrak hukum, ekonomi maupun 

kontrak sosial (Hery, 2011). 
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Kasmir dan Jakfar (2009) menguraikan biaya pembelian 

aktiva tetap terdiri dari : 

1) Aktiva tetap berwujud antara lain 

 Tanah 

 Mesin-mesin 

 Bangunan 

 Peralatan 

2) Aktiva tetap tidak berwujud antara lain 

 Good will 

 Hak cipta 

 Lisensi 

 Merek dagang 

 

2.5. Kewajiban (Hutang) 

Istilah piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan 

diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari 

pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa 

secara kredit (untuk piutang pelanggan yang terdiri atas 

piutang usaha dan memungkinkan piutang wesel), 

memberikan pinjaman (untuk piutang karyawan, debitur yang 

biasanya langsung dalam bentuk piutang wesel dan piutang 

bunga), maupun sebagai akibat kelebihan pembayaran kas 

kepada pihak lain (untuk piutang pajak) (Hery, 2014).  

Selain klasifikasi umum seperti diatas, piutang dapat 

diklasifikasikan sebagai piutang lancar dan tidak lancar. 

Piutang lancar dihasilkan dari kegiatan normal bisnis 

perusahaan, yaitu penjualan secara kredit barang atau jasa ke 

pelanggan. Piutang dibuktikan dengan sebuah janji tertulis 

secara formal oleh pelanggan untuk membayar (Hery, 2012). 
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Ditambahkan Sari (2013) menjelaskan bahwa piutang 

berasal dari bahasa inggris (Account receivable) adalah salah 

satu jenis transaksi akuntasi yang mengurusi penagihan 

konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, 

atau suatu organisasi untuk barang atau layanan yang telah 

diberikan pada tagihan dan mengirimkan tagihan tersebut 

kepada konsumen yang akan dibayar dalam suatu tenggang 

waktu yang disebut terima kredit atau pembayaran.  Kieso, 

Jerry dan Warfield (2007) menyatakan yang dimaksud dengan 

piutang adalah klaim uang, barang, atau jasa kepada pelanggan 

atau pihak-pihak lainnya. 

 

2.6. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah salah satu bagian penentu harga 

pokok produk sekaligus mengetahui penentuan harga dan 

dapat menentukan seberapa besar pengembalian modal yang 

sudah dikeluarkan sehingga menghasilkan laba (Lasut, 2015). 

Biaya produksi (cost of production) adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk membuat sejumlah barang atau jasa. Biaya 

produksi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik 

(Hanggana, 2009). 

Biaya bahan baku yaitu biaya yang dikeluarkan untuk 

membeli bahan baku yang telah digunakan untuk 

menghasilkan suatu produk jadi tertentu. Biaya tenaga 

kerja langsung yaitu biaya yang dikeluarkan untuk 

membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam 

proses produksi, sedangkan untuk biaya overhead 

merupakan biaya-biaya selain biaya bahan baku langsung 

dan biaya tenaga kerja langsung dibutuhkan dalam proses 
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produksi. Biaya overhead yaitu biaya bahan penolong, 

biaya tenaga kerja penolong dan biaya pabrikase lain 

(Rahayu, 2015). 

Lambajang (2013) menjelaskan bahwa biaya sebagai suatu 

pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, 

untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan 

memberikan keuntungan atau manfaat pada saat ini atau masa 

yang akan datang. Kesimpulan dari pendapat tersebut bahwa 

biaya merupakan suatu pengorbanan sumber daya ekonomi 

untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat pada saat ini 

atau masa yang akan datang. Biaya-biaya dari suatu 

pengorbanan dibentuk oleh nilai dari banyaknya kapasitas 

produksi yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang. 

Nurdin (2010) menjelaskan bahwa dalam kegiatan produksi 

untuk mengubah input menjadi output, perusahaan atau 

perseorangan tidak hanya menentukan input apa saja yang 

diperlukan, tetapi juga harus mempertimbangkan harga dari 

input tersebut yang merupakan biaya produksi dari output. 

Produksi menunjuk pada jumlah input yang dipakai dan 

jumlah fisik output yang dihasilkan, sedangkan biaya produksi 

menunjukkan pada perolehan input tersebut (nilai uangnya). 

Biaya adalah nilai dari faktor-faktor produksi yang 

dipergunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Penggunaan faktor-faktor produksi perusahaan memerlukan 

pengeluaran yang disebut dengan biaya produksi, sebagai 

pengorbanan untuk mendapatkan output yang diinginkan. 

Biaya merupakan faktor utama dalam menentukan jumlah 

barang atau jasa yang akan dijual. 

Jannah (2018) menjelaskan bahwa biaya produksi adalah 

biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan 
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penyediaan jasa. Biaya produksi digolongkan dalam tiga jenis 

yang terdiri dari: 

1. Biaya bahan baku merupakan bahan secara langsung 

digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu 

macam produk jadi siap untuk dipasarkan. 

2. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya-biaya bagi 

para tenaga kerja langsung ditempatkan dan didayagunakan 

dalam menangani kegiatan-kegiatan proses produk jadi 

secara langsung diterjunkan dalam kegiatan produksi 

menangani segala peralatan produksi dan usaha itu dapat 

terwujud. Sesuai dengan fungsi yang ada di perusahaan, 

biaya tenaga kerja langsung dikelompokkan ke dalam: 

1). Biaya tenaga kerja produksi: 

2). Biaya tenaga kerja pemasaran:  

3). Biaya tenaga kerja administrasi dan umum 

4). Biaya overhead pabrik  

Biaya overhead pabrik merupakan biaya dari bahan tidak 

langsung, tenaga kerja tidak langsung dan semua biaya 

pabrikasi lainnya yang tidak dapat dibebankan langsung 

kepada produk tertentu. Secara sederhana, dapat dinyatakan 

bahwa biaya overhead pabrik mencakup semua biaya produksi 

kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya 

overhead dapat dibebankan kepada barang jadi dengan dua 

cara yaitu dengan biaya sesungguhnya dan biaya taksiran. 

Penggunaan biaya sesungguhnya memang sesuai dengan 

standar akuntansi tetapi banyak hal sulit dilakukan karena sulit 

menentukan pembebanannya kepada barang jadi. Pada 

umumnya sering digunakan cara kedua karena lebih mudah. 

Biaya taksiran dihitung dengan cara menaksir tingkat produksi 

dalam satu periode kemudian menaksir jumlah biaya yang 

akan dikeluarkan pada tingkat produksi tersebut 
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2.7. Penerimaan 

Penerimaan adalah perkalian antara produksi dengan harga 

jual dari suatu unit usaha yang diperoleh dengan harga jual. 

Penerimaan peternak ayam petelur umumnya berasal dari 

penjualan telur, penjualan feses, ayam afkir, dan karung 

(Parasdya, Mastuti dan Djatmiko, 2013).  

Nurdin (2010) menguraikan besarnya penerimaan hasil 

usaha tergantung dari jumlah barang yang dapat dihasilkan 

dan harga jual yang diperoleh. Tinggi rendahnya harga di 

pasaran tidaklah selalu dapat dikuasai atau ditentukan oleh si 

pengusaha itu sendiri, akan tetapi biaya produksi (cost) sedikit 

banyak dapat diatur sendiri. Seluruh jumlah pendapatan yang 

diterima oleh perusahaan dari menjual barang yang 

diproduksikannya dinamakan hasil penjualan total (TR) yaitu 

dari perkalian total revenue. 

Tumoka (2013) menjelaskan bahwa pendapatan kotor atau 

penerimaan total adalah nilai produksi komoditas pertanian 

secara keseluruhan sebelum dikurangi biaya produksi. 

Penerimaan merupakan hasil kali antara jumlah produksi dan 

harga masing-masing petani dalam satu periode penanaman. 

 

2.8. Pendapatan 

Konsep pendapatan dari suatu investasi penting untuk 

dipahami, mengingat besar kecilnya pendapatan dan risiko 

dapat diukur dengan cara yang berbeda. Pendapatan diperoleh 

dari suatu investasi dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan 

rupiah atau dalam satuan relatif (persentase).  

Soekardono (2009) menjelaskan tentang pengertian 

berbagai konsep pendapatan usaha tani, yaitu : 

1) Pendapatan kotor usahatani (Gross Farm Income = 

GFI) 
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Pendapatan kotor merupakan nilai produksi dari total 

dalam jangka waktu tertentu, baik berupa hasil yang dijual 

maupun tidak dijual. Pendapatan kotor dapat meliputi : 

(1) dijual 

(2) dikonsumsi rumah tangga petani 

(3) digunakan dalam usahatani untuk bibit atau pakan 

ternak 

(4) digunakan untuk pembayaran 

(5) disimpan digudang pada periode akhir tahun 

Semua produk penghasilan sebelum pembukuan tetapi 

dijual atau digunakan atau masih disimpan pada saat tahun 

pembukuan, tidak dimasukkan ke dalam pendapatan kotor 

untuk menghindari adanya perhitungan ganda,. 

Secara umum, pendapatan kotor usaha peternakan dalam 

satu tahun periode pembukuan terdiri dari : 

(a) penjualan ternak 

(b) nilai ternak yang digunakan untuk konsumsi rumah 

tangga, pembayaran upah dan atau hadiah 

(c) nilai ternak pada akhir tahun pembukuan 

(d) nilai hasil ternak seperti telur, wool dan feses 

(e) pembelian ternak  

(f) nilai ternak pada awal pembelian 

(g) nilai ternak yang diperoleh dari pembayaran, upah dan 

atau hadiah 

 

2) Pendapatan bersih usahatani (Net Farm Income = NFI) 

Pendapatan bersih merupakan selisih antara pendapatan 

kotor dan pengeluaran total. Pengeluaran total adalah nilai 

semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan pada 

proses produksi. Pendapatan bersih diukur dari imbalan 

penggunaan faktor produksi kerja, pengelolaan, dan modal 
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baik modal milik sendiri maupun modal pinjaman yang 

diinvestasikan. Pendapatan bersih usahatani adalah 

keuntungan kegiatan usahatahi satu tahun dan menunjukan 

imbalan (return) kepada pemilik untuk tenaga, manajemen, 

dan modal yang digunakan. 

 

2.9. Analisis Finansial 

Analisis finansial merupakan salah satu cara untuk 

mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Analisis finansial 

dihitung dengan menggunakan investasi perusahaan, biaya-

biaya yang dikeluarkan dan manfaat selama proses produksi 

berlangsung (Ulfa, Sarengat dan Santoso, 2014). Analisis 

finansial dapat digunakan suatu perusahaan untuk memberikan 

informasi kepada peternak tentang besarnya keuntungan 

usahanya dan efisien tidaknya penggunaan modal yang telah 

diinvestasikan, memberikan informasi kepada pemerintah 

setempat dalam upaya pembinaan dan pengembangan usaha 

peternakan ayam niaga petelur (Parasdya, dkk., 2013). 

Analisis finansial digunakan untuk menunjukkan nilai 

keuntungan dan kelayakan suatu usaha. Suatu usaha dikatakan 

untung dan layak untuk dikembangkan apabila telah 

memenuhi syarat untung dan syarat layak sesuai dengan 

kriteria investasinya (Sunarya, Abidin dan Kalsum, 2016). 

Titik berat analisis finansial adalah aspek keuangan, terutama 

lalu lintas uang (cash flow) yang terjadi selama kegiatan 

usaha. Indikator yang dipilih perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan jenis dan skala usaha (Lakamisi dan Usman, 2016). 

 

2.10. Laba 

Nawawi, Andayani dan Dinar (2017) menjelaskan bahwa 

laba merupakan hasil penerimaan penjualan bersih setelah 
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dikurangi biaya-biaya, biaya disini berupa biaya tetap dan 

biaya variabel, biaya tetap merupakan biaya yang jumlah 

totalnya akan sama dan tetap tidak berubah sedikitpun 

walaupun jumlah barang yang di produksi dan di jual berubah-

ubah dalam kapasitas normal biaya tetap pada peternakan 

ayam petelur di Desa Cihaur antara lain: Tanah/lahan, ternak, 

baterai, tempat minum, tempat pakan, bangunan, peralatan 

(mesin pemecah jagung, pencampur pakan, alat timbang, 

ember, bakul dan peti/ wadah penampungan telur). 

 

2.11. Revenue Cost Ratio (R/C ratio) 

Analisis rasio penerimaan atas biaya (R/C ratio) 

merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbandingan 

antara total penerimaan dan total biaya yang dikeluarkan. 

Rasio total penerimaan atas total biaya mencerminkan 

seberapa besar pendapatan yang diperoleh setiap satu satuan 

biaya yang dikeluarkan (Mardani, Nur dan Satriawan, 2017). 

Lebih lanjut Asnidar dan Asrida (2017) menjelaskan bahwa 

R/C adalah perbandingan antara total penerimaan dengan total 

biaya dengan rumusan sebagai berikut : 

Revenue Cost Ratio (R/C) = 
  

  
  

Jika R/C Ratio > 1, maka usaha yang dijalankan mengalami 

keuntungan atau layak untuk dikembangkan. Jika R/C ratio < 

1, maka usaha tersebut mengalami kerugian atau tidak layak 

untuk dikembangkan (Asnidar dan Asrida, 2017). Selanjutnya 

jika R/C ratio = 1, maka usaha berada pada titik impas (Break 

Even Point).  Hal tersebut sesuai dengan (Supartama, Antara 

dan Rustam, 2013) Kriteria keputusan: R/C > 1, usahatani 

menguntungkan (tambahan manfaat/penerimaan lebih besar 

dari tambahan biaya), R/C < 1, usahatani rugi (tambahan biaya 
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lebih besar dari tambahan penerimaan), R/C = 1, usahatani 

impas (tambahan penerimaan sama dengan tambahan biaya). 

 

2.12. Analisis Break Even Point (BEP) 

Break even point adalah titik impas ketika total revenue = 

total cost. Dilihat dari jangka waktu pelaksanaan, terjadi titik 

impas pokok atau TR = TC tergantung pada lama arus 

penerimaan sebuah proyek dapat menutupi segala biaya 

operasional dan pemeliharaan beserta biaya modal lain. 

Semakin lama sebuah perusahaan mencapai titik impas pokok, 

semakin besar kerugian karena keuntungan yang diterima 

masih menutupi biaya yang telah dikeluarkan, sebaliknya 

apabila semakin besar keuntungan yang diterima, maka 

semakin cepat waktu pengembalian biaya. Indikator layak atau 

tidaknya perusahaan atau suatu gagasan yang dikembangkan 

juga tergantung pada kemampuan investor dalam pengelolaan 

dana, disamping hasil analisis ekonomi yang cukup 

mendukung (Ibrahim, 1998).  

Analisis BEP membutuhkan pemisahan biaya variabel dan 

biaya tetap dalam range tertentu. Artinya analisis BEP 

digunakan perencanaan jangka pendek sesuai dengan 

kebutuhan kapasitas produksi.  BEP dapat diketahui dengan 

tingkat produksi dan tingkat pendapatan bersih yang 

dinyatakan dalam rupiah (Harmono, 2009). Awat dan Muljadi 

(1996) menjelaskan bahwa BEP adalah keadaan seluruh 

penerimaan atau Total Revenue (TR) untuk menutup seluruh 

pengeluaran atau Total Cost (TC) atau BEP terjadi pada 

keadaan TR = TC artinya perusahaan tidak memperoleh 

keuntungan atau kerugian (impas). Apabila perusahaan 

mengetahui kondisi BEP, maka akan dapat : 
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1) Menetapkan penjualan minimal agar perusahaan tidak 

mengalami kerugian dalam biaya tetap dan biaya variabel 

tertentu; 

2) Mengendalikan biaya tetap maupun biaya variabel pada 

tingkat penjualan tertentu agar perusahaan tidak mengalami 

kerugian; 

3) Merencanakan dana yang diperlukan unsur-unsur biaya 

variabel. 

 

2.13. Rentabilitas  

Rentabilitas merupakan alat analisis yang digunakan oleh 

manajemen perusahaan untuk menghasilkan laba dengan 

menggunakan modalnya (Widyanto, 2011). Rentabilitas 

adalah suatu perusahaan yang menunjukkan perbandingan 

antara laba dengan total biaya yang menghasilkan laba 

tersebut. Cara menilai rentabilitas suatu perusahaan 

bergantung terhadap laba dan total biaya yang akan 

dibandingkan. Rentabilitas digunakan sebagai alat pengukur 

efisiensi penggunaan modal dalam perusahaan yang 

bersangkutan sehingga setiap perusahaan dalam perhitungan 

rentabilitasnya berbeda-beda (Budi, Yektiningsih dan 

Priyanto, 2015). 

Rasio rentabilitas merupakan indikator kesuksesan 

perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara 

produktif dalam memperoleh keuntungan, dengan demikian 

rentabilitas perusahaan dapat diketahui dengan perbandingan 

laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva 

atau jumlah modal perusahaan tersebut. Semakin tinggi rasio 

ini maka semakin efisien fasilitas perusahaan (Simamora, 

2000). 
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Nawawi, dkk. (2017) menjelaskan kriteria persentase 

rentabilitas usaha adalah sebagai berikut : 

1. Rentabilitas 1-25% = buruk. 

2. Rentabilitas 26-50% = rendah. 

3. Rentabilitas 51-75% = cukup. 

4. Rentabilitas 76-100% = baik. 

5. Rentabilitas 100% = sangat baik. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di peternakan ayam petelur di 

Kabupaten Bogor pada tanggal 1 Febuari – 5 April 2019. 

Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 

beberapa persyaratan yang telah ditentukan (sifat-sifat, 

karakteristik, ciri dan kriteria) sampel mencerminkan 

populasinya (Kurniawan, 2014), yakni : 

1. Kabupaten Bogor memiliki jumlah populasi ayam 

petelur terbesar di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 

33,78 % (Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, 2016 

dalam BPS, 2018).   

2. Kabupaten Bogor memiliki jumlah produksi telur 

terbesar di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 33,78 % 

(BPS, 2018).   

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode Penelitian menggunakan metode survei yaitu 

metode penelitian yang dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan–pertanyaan kepada peternak terkait baik secara 

langsung maupun menggunakan kuesioner terstruktur (dapat 

dilihat pada lampiran 1) untuk mendapatkan keterangan 

terhadap suatu persoalan. 

 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode stratified 

random sampling. Sampel yang diambil oleh peneliti dipilih 

secara obyektif dengan tujuan yang ingin dicapai. Tahapan 

pengambilan sampel sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Tahap 1 : Penentuan populasi menggunakan metode stratified 

random sampling bahwa pembagian populasi 

menjadi beberapa sub-populasi atau strata dan 

diambil secara acak sederhana dalam masing-masing 

strata (Kurniawan, 2014). Metode ini dapat 

digunakan untuk meningkatkan akurasi sampel 

dengan cara membedakannya berdasarkan unsur-

unsur populasi tertentu. Sampel yang diambil dari 

setiap sub-populasi akan mempunyai tingkat 

keterwakilan yang lebih tinggi, dibandingkan dengan 

dua metode yang sebelumnya. Penentuan stratanya 

harus dilakukan dengan menggunakan kerangka 

sampel yang informasinya lengkap dan akurat. Pada 

tahap ini dilakukan penentuan ukuran sampel. 

Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini 

menggunakan rumus slovin sebagai berikut 

(Kurniawan, 2014): 

n = 
 

      

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Batas toleransi kesalahan 0,15 (15%) 

Jumlah total peternak di Kabupaten Bogor sebanyak 

93 peternak maka besarnya jumlah sampel (n) adalah 

sebagai berikut: 

n = 
  

           
 

n = 30.0727 dibulatkan menjadi 30 peternak 

Tahap 4 : Diketahui seluruh jumlah peternak di Kabupaten 

Bogor menggunakan rumus slovin sebanyak 30 

peternak. Gay, Mills dan Airasian (2009) 
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mengatakan bahwa penelitian metode deskriptif, 

memiliki syarat populasi minimal 10%, populasi 

yang relatif kecil minimal 20% penelitian korelasi 

syarat minimal sebesar 30 responden. Sampel 

diambil paling sedikit 30, 60, 90, 120 atau 

kelipatannya.   

Tahap 5 : Dilakukan stratifikasi atau pengelompokan 

menjadi tiga berdasarkan skala usahanya. 

Pengelompokan tersebut bertujuan untuk 

memudahkan dalam perhitungan analisis finansial. 

Data akan dikelompokkan menjadi strata I, strata 

II, dan strata III.  Penentuan skala usaha dibagi atas 

skala kecil (strata I), skala menengah (strata II), 

dan skala besar (strata III) dengan menggunakan 

rumus (Eviana, 2014) : 

Strata = 
    

 
 

Keterangan 

X = populasi ternak terbanyak 

Y = populasi ternak sedikit 

Strata = 
                         

 
 

Strata = 83.566,67 

Strata = 83.570 ekor 

 

Strata I = 1.300 ekor – 41.785 ekor 

Strata II = 41.786 ekor – 125.400 ekor  

Strata III = 125.401 ekor – 252.000 ekor 
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3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Jenis dan sumber data 

Data merupakan suatu hal yang dapat memecahkan 

permasalahan pada penelitian. Pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara langsung kepada responden dengan 

kuesioner terstruktur pada Lampiran 1. Pengumpulan sumber 

data dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data Primer 

Data primer adalah berupa data yang diperoleh secara 

langsung dari penyebaran kepada responden yang dianggap 

sebagai pemilik populasi. Data ini berasal dari responden atau 

subyek dari hasil pengisian kuesioner, wawancara maupun 

observasi yang dilakukan peneliti tentang data yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data 

primer sebagai berikut: 

a. Observasi Lapangan 

Pengumpulan data dengan melihat dan mengamati secara 

langsung pada objek penelitian, kondisi serta pada hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian. Data observasi lapang yang 

diperoleh untuk mengetahui sikap dan perilaku subjek 

(Kurniawan, 2014). 

b. Wawancara (Interview) dan Kuisioner 

Metode pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka 

secara langsung terhadap subyek penelitian terkait dengan 

permasalahan. Wawancara harus dikerjakan secara sistematis 

denngan suatu pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan 

berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan 

dengan jenis wawancara berstruktur yaitu wawancara yang 

telah disusun pertanyaan (Kurniawan, 2014).  Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan oleh sistem yang sudah tersedia. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi 

meliputi gambar, buku-buku, literatur, artikel dan tulisan-

tulisan ilmiah.  Data ini dapat diperoleh dari bagian 

administrasi instansi untuk mendapatkan informasi yang 

mendukung sebagai acuan. Adapun metode pengumpulan data 

sekunder: 

a. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara menyelidiki bagan, struktur 

organisasi, arsip-arsip, foto yang berhubungan dengan topik 

penelitian. 

b. Studi Literatur 

Metode pengumpulan data sekunder dengan mempelajari 

buku, jurnal, home page/web guna memperoleh informasi 

yang berhubungan dengan teori-teori dan konsep-konsep 

terutama yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Deskriptif merupakan 

penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena 

secara lebih rinci atau  membedakannya dengan fenomena 

yang lain (Siyoto dan Sodik, 2015).  Kuantitatif merupakan 

pengujian analisis data berkaitan dengan angka dan uji 

statistik. Uji statistik berdasarkan rumus atau identifikasi yang 

akan diteliti (Kurniawan, 2014). 

Analisis data penelitian yang akan dilakukan antara lain : 

a) Perhitungan Biaya Produksi 

Menurut Nurdin (2010) rumus perhitungan penerimaan 

sebagai berikut : 

 Total Cost = Total Fixed Cost + Total Variable Cost 
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Total Revenue = Quantity x Price of quantity 

 

Pendapatan = Total Revenue – Total Cost  
 

Keterangan  

Total Cost  =  Total biaya produksi yang dikeluarkan 

usaha peternakan ayam petelur 

(Rp/tahun) 

Total Fixed Cost = Total biaya tetap dari penjumlahan sewa 

tanah, pajak bumi dan bangunan, biaya 

penyusutan, biaya gaji karyawan, bunga, 

dan pajak (Rp/tahun) 

Total Variable Cost = Total Biaya operasional berasal dari 

penjumlahan biaya pakan, obat-obatan, 

vaksin, biaya administrasi, listrik dan air 

(Rp/tahun) 

 

b) Perhitungan Penerimaan 

Menurut Nurdin (2010) rumus perhitungan penerimaan 

sebagai berikut : 

 

 

Keterangan 

 Total Revenue = Total penerimaan yang diperoleh  

  telur, feses, karung bekas 

  (Rp/tahun) 

 Quantity = Jumlah produk (Unit) 

 Price of quantity = Harga per satuan unit (Rp/Unit) 

 

c) Perhitungan Pendapatan (Laba) 

Menurut Nurdin (2010) rumus perhitungan penerimaan 

sebagai berikut : 
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Keterangan :  

 Total Revenue = Total Penerimaan yang diperoleh 

  telur, feses, karung bekas 

  (Rp/tahun) 

 Total Cost = Total biaya produksi yang 

  dikeluarkan oleh peternak ayam 

  petelur (Rp/tahun) 

 

d) R/C Ratio 

Menurut Asnidar dan Asrida (2017) rumus perhitungan 

penerimaan sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

R/C ratio > 1 = Usaha efisien dan menguntungkan 

R/C ratio = 1 =  Usaha tidak menguntungkan dan tidak 

mengalami kerugian 

R/C ratio < 1 = Usaha tidak efisien dan tidak 

menguntungkan 

R = Penerimaan (Rp/tahun) 

C = Cost/biaya produksi (Rp/tahun) 

 

e) Perhitungan Analisis Finansial 

Menurut Sularso, Hartono dan Utami (2013) rumus 

perhitungan penerimaan sebagai berikut :  

BEP unit =  

Pada tingkat unit  dalam keadaan BEP dapat ditentukan 

sebagai berikut : 

 

 

R/C Ratio =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 

 

BEP Hasil =  
Biaya produksi total

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑡
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Keterangan : 

BEP = Break Even Point (Unit) 

Biaya Produksi Total =  Total biaya produksi yang 

dikeluarkan usaha peternakan ayam 

petelur (Rp/tahun) 

Harga Jual Per Unit = Rata-rata harga jual telur (Rp/tahun) 

 

BEP Harga =  

Pada tingkat unit  dalam keadaan BEP dapat ditentukan 

sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

 BEP = Break Even Point (Rp/tahun) 

 Biaya Produksi Total = Total biaya produksi yang 

  dikeluarkan usaha peternakan 

  ayam petelur (Rp/tahun) 

 Hasil Produksi = Jumlah produksi telur (Kg/tahun) 

 

f) Perhitungan Rentabilitas 

Perhitungan ini bersumber Nawawi, dkk. (2017), rumus 

perhitungan rentabilitas sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Kriteria persentase rentabilitas usaha menurut Nawawi, 

dkk. (2017), adalah sebagai berikut : 

1. Rentabilitas 1-25% = buruk. 

BEP Harga =  
Biaya produksi total

Hasil produksi 
 

 

Rentabilitas ekonomi = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐿𝑢𝑎𝑟 
 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎 

 

x 100 % 

Rentabilitas Usaha = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 x 100 % 

x 100 % 
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2. Rentabilitas 26-50% = rendah. 

3. Rentabilitas 51-75% = cukup. 

4. Rentabilitas 76-100% = baik. 

5. Rentabilitas 100% = sangat baik  

 

3.6. Batasan Istilah 

1. Hasil produksi adalah hasil dari kegiatan usaha 

peternakan ayam petelur baik yang dijual maupun 

dikonsumsi seperti telur ayam utuh, telur ayam retak, 

karung bekas dan feses. 

2. Analisis finansial adalah analisis kelayakan yang 

melihat dari sudut pandang peternak sebagai pemilik. 

3. Modal adalah investasi yang dilakukan pemilik 

perusahaan. 

4. Modal kerja adalah semua pengeluaran yang diperlukan 

dalam usaha peternakan ayam petelur untuk 

menghasilkan keuntungan. Modal kerja berupa biaya 

tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). 

5. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berbeda seiring 

dengan adanya perubahan kuantitas pada unit produksi. 

6. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi seiring 

dengan perubahan pada jumlah unit produksi. 

7. Penerimaan adalah penerimaan total dari hasil penjualan 

telur utuh, telur retak, feses, dan karung.  

8. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh 

perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan 

produk dan/atau jasa kepada pelanggan. 

9. R/C adalah indikator penentuan kelayakan dari suatu 

proyek atau suatu usaha. 
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10.  BEP adalah titik dimana pendapatan dari usaha sama 

dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian 

atau keuntungan. 

11. Rentabilitas adalah merupakan suatu perbandingan 

antara laba dalam operasi perusahaan dengan modal 

yang dihasilkan dalam bentuk persentase. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Keadaan Umum Peternakan di Kabupaten Bogor 

4.1.1. Letak dan Keadaan Geografis 

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas ± 298.838,31 Ha. 

Secara geografis terletak di antara 6º18' 6º47'10” LS dan 

106º23'45”- 107º 13'30” BT,  dengan  tipe  topografi  wilayah  

yang  bervariasi,  dari  dataran  yang relatf  rendah  di  bagian  

utara  hingga dataran  tinggi di bagian  selatan, dataran rendah 

sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15 – 100 meter di atas 

permukaan laut (dpl), merupakan kategori ekologi hilir. 

Dataran bergelombang sekitar 43,62% berada pada ketinggian 

100 – 500 meter dpl, merupakan kategori ekologi tengah. 

Sekitar 19,53% daerah pegunungan berada pada ketinggian 

500 - 1.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu. 

Daerah penggunungan tinggi sekitar 8,43% berada pada 

ketinggian  1.000  –  2.000  meter  dpl,  merupakan kategori  

ekologi  hulu  dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000 – 

2.500  meter dpl, merupakan kategori hulu. 

Batas-batas wilayah  Kabupaten Bogor adalah  sebagai  

berikut : 

 Sebelah  Utara : Kabupaten  Tangerang,  Kota Tangerang 

   Selatan, Kota Depok, Kabupaten/Kota 

   Bekasi; 

 Sebelah Barat : Kabupaten Lebak; 

 Sebelah Timur : Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur 

   dan Kabupaten Purwakarta; 

 Sebelah  Selatan : Kabupaten  Sukabumi  dan  Kabupaten 

   Cianjur; 

 Bagian Tengah : Kota Bogor. 
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Kondisi topografi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa 

dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan 

penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, yang 

terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Gabungan batu tersebut 

termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air dimana 

kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis 

pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila 

mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, 

jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas 

agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, 

Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Beberapa wilayah 

rawan terhadap tanah longsor. Secara klimatalogi, wilayah 

Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian 

Selatan dan iklim tropis basah di bagian Utara, dengan rata -

rata curah tahunan 2.500–5.00 mm/tahun, kecuali di wilayah 

bagian Utara dan sebagian kecil wilayah Timur curah hujan 

kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah 

Kabupaten Bogor adalah 20º-30ºC, dengan suhu rata-rata 

tahunan sebesar 25º. Kelembaban udara 70% dan kecepatan 

angin cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 m/detik dengan 

evaporasi di daerah terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm/bulan 

(Anonim
E
, 2018). 

 

4.1.2. Luas Wilayah 

Wilayah Kabupaten Bogor pada umumnya dibagi menjadi 

3 yaitu Barat, Tengah dan Timur. Sebaran wilayah responden 

yang diambil pada wilayah barat yaitu Kecamatan Rumpin dan 

Kecamatan Cigudeg. Kecamatan Rumpin dan Kecamatan 

Cigudeg memiliki luas wilayah sebesar 11.775,00 Ha dan 

728,00 Ha (Anonim
F
, 2017) yang terdiri dari 14 desa dan 16 

desa. Keadaan Topografi wilayah Kecamatan Rumpin dan 
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Cigudeg terletak pada ketinggian 86 mdpl dan 369 mdpl 

(Anonim
G
, 2017). Pada wilayah Tengah yaitu Kecamatan 

Caringin, Kecamatan Gunung sindur, Kecamatan Babakan 

Madang, Kecamatan Tajurhalang dan Kecamatan Parung. 

Kecamatan pada wilayah tengah ini memiliki luas wilayah 

sebesar 7.741,38 Ha, 4.881,00 Ha, 9.220,00 Ha, 350,00 Ha 

dan 7.376 Ha (Anonim
F
, 2017) yang terdiri dari 12 desa, 11 

desa, 9 desa, 7 desa dan 9 desa. Keadaan Topografi wilayah 

tengah terletak pada ketinggian 455 mdpl, 106 mdpl, 224 

mdpl, 162mdpl dan 127 mdpl (Anonim
G
, 2017). Pada Wilayah 

Timur yaitu Kecamatan Jonggol dan Kecamatan Cariu yang 

memiliki luas wilayah sebesar 9.720,00 Ha dan 9.210,00 Ha 

(Anonim
F
, 2017) terdiri dari 14 desa dan 10 desa. Keadaan 

Topografi wilayah Timur terletak pada ketinggian 110 mdpl 

dan 107 mdpl (Anonim
G
, 2017). Luas lahan yang ada terbagi 

ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan 

seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, 

perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Lahan wilayah 

penelitian sebagian besar umumnya masih didominasi dengan 

lahan pertanian, perkebunan maupun peternakan. Kecamatan 

diatas dipilih sebagai penelitian memiliki alasan penting 

sebagai wilayah untuk pengembangan usaha ternak, khususnya 

usaha peternakan ayam petelur dan salah satunya Kecamatan 

Rumpin merupakan sentra produksi ayam petelur. Beberapa 

alasan penting di antaranya adanya potensi sumber daya alam 

dan sumber daya manusia yang tersedia dan potensial untuk 

dikembangkan, jumlah ternak yang cukup besar, dan letak 

geografi yang strategis. Populasi ayam ras petelur dan jumlah 

peternak ayam petelur pada Kecamatan yang pilih pun cukup 

besar dapat dilihat pada Lampiran 7. 
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4.2. Profil Peternak di Kabupaten Bogor 

Usaha peternakan ayam petelur merupakan salah satu 

sumber penghasilan bagi masyarakat di Kabupaten Bogor. 

Peternakan ayam Petelur di Kabupaten Bogor dibagi menjadi 

3 strata yaitu strata I, strata II dan strata III. Responden yang 

diambil dari wilayah Barat sebanyak 17 responden, wilayah 

Tengah sebanyak 15 responden dan wilayah Timur sebanyak 5 

responden. Sebaran jumlah responden sudah memenuhi 

representative dikarenakan jumlah responden diambil 

berdasarkan total populasi peternak yang didasarkan pada data 

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor seperti 

pada wilayah barat wilayah barat sebanyak 43 peternak, 

wilayah tengah 42 peternak dan wilayah timur sebanyak 7 

peternak. Perhitungan data penelitian dapat digeneralisasikan.  

Profil peternak di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada 

Tabel 1-4. 

4.2.1. Tingkat Pendidikan Peternak 

Tingkat pendidikan peternak di Kabupaten Bogor yaitu 

tidak tamat SD sebanyak 1 orang, SD sebanyak 3 orang, SMP 

sebanyak 3 orang, SMA sebanyak 11 orang, dan Perguruan 

tinggi sebanyak 18 orang. Data mengenai peternak 

berdasarkan tingkat pendidikan  dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Sumber : Data Primer diolah (2019) 

(2019) 

Tabel 1. Jumlah Peternak Berdasarkan Tingkat Pendidikan di 

Kabupaten Bogor 

 

 

Persentase tingkat pendidikan terakhir tertinggi di 

Kabupaten Bogor pada strata I, II dan III yaitu Perguruan 

Tinggi sebesar 41,67 %, 60,00 % dan 66,67%. 

Pendidikan terakhir peternak di Kabupaten Bogor 

sebagian besar adalah Perguruan Tinggi yang berasal dari 

kedokteran hewan, peternakan, pendidikan, ekonomi 

maupun ilmu komputer. Dampaknya, tingkat pendidikan 

yang rendah seringkali mengakibatkan keterbatasan akses 

terhadap informasi dan pengetahuan baru tentang banyak 

hal. Responden dengan tingkat pendidikan yang rendah 

mungkin memiliki pengetahuan minim tentang 

manajemen pemeliharaan ternak yang baik dan benar. 

Kondisi ini bisa menghalangi proses pembangunan di 

pedesaan karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan khususnya dengan perkembangan 

teknologi baru (Nugroho, 2011). Ditambahkan Anggraini 

Pendidikan 
Strata I Strata II Strata III 

(n=24) % (n=10) % (n=3) % 

Tidak 

Tamat SD 

1 4,17 0 0 0 0 

SD 3 12,50 0 0 0 0 

SMP 3 12,50 0 0 0 0 

SMA 6 25,00 4 40,00 1 33,33 

Perguruan 

Tinggi 

(D3/D4/S1/

Profesi) 

10 41,67 6 60,00 2 66,67 

Total 24 100 10 100 3 100 
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dan Putra (2017) menjelaskan Pendidikan merupakan 

salah satu faktor yang berperan penting dalam 

pembangunan suatu wilayah. Penduduk di suatu wilayah 

memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka akan 

memiliki kemampuan dalam pengembangan 

pembangunan di wilayahnya. Pendidikan di suatu 

wilayah dipengaruhi antara lain oleh kesadaran akan 

pentingnya pendidikan,keadaan sosial ekonomi, dan 

sarana pendidikan yang ada. Tingkat pendidikan manusia 

pada umumnya menunjukkan daya kreativitas manusia 

dalam berfikir dan bertindak. Maryam, Paly dan Astati 

(2016) menjelaskan semakin tinggi tingkat pendidikan 

peternak maka akan semakin tinggi kualitas sumberdaya 

manusia, yang pada gilirannya akan semakin tinggi pula 

produktivitas kerja yang dilakukannya. Semakin 

tingginya pendidikan peternak maka diharapkan kinerja 

usaha peternakan akan semakin berkembang. 

 

4.2.2. Jumlah Peternak berdasarkan Jenis Kelamin 

Total peternak usaha peternakan ayam petelur 

berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bogor sebanyak 

11 perempuan dan 26 laki-laki atau sebesar 29,73 % 

perempuan dan 70,27 % laki-laki. Data mengenai 

peternak berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

Tabel 2. 
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Tabel 2. Jumlah Peternak Berdasarkan Jenis Kelamin di 

Kabupaten Bogor 
Jenis 

Kelamin 
Strata I Strata II Strata III 

 (n=24) % (n=10) % (n=3) % 

Perempuan 5 20,83 5 50,00 1 33,33 

Laki-laki 19 79,17 5 50,00 2 66,67 

Total 24 100,00 10 10,00 3 100,00 

Sumber : Data Primer diolah (2019) 

 

Presentase jenis kelamin tertinggi di Kabupaten Bogor 

pada strata I, dan III adalah laki-laki sebesar 79,15% dan 66,67 

%. Data tersebut menunjukan bahwa peternak di Kabupaten 

Bogor dari strata I dan strata III sebagian besar didominasi 

dengan jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin didominasi oleh 

laki-laki ini membuktikan budaya patrialistik di Kabupaten 

Bogor masih cukup kental. Pendekatan kinerja terdapat kinerja 

golongan kuat dan lemah. Ikatan kerja kuat mengacu kepada 

pria dikarenakan pria memiliki tenaga fisik lebih kuat 

dibanding wanita dan kinerja lemah mengacu kepada wanita. 

Ditambahkan Widyasari, Syahlani dan Santosa (2007) 

menjelaskan pekerjaan yang didominasi oleh jenis kelamin 

laki-laki ini tidak hanya terjadi dibidang peternakan saja, tetapi 

terjadi pula hampir setiap bidang pekerjaan terutama pekerjaan 

yang tergolong membutuhkan tenaga fisik besar. Sirajuddin, 

dkk, (2014) menjelaskan bahwa dimana kenyataannya laki-

laki lebih dominan dalam menjalankan usaha peternakan dan 

laki-laki juga bekerja lapang, sebab kebanyakan laki-laki 

berperan sebagai kepala rumah tangga sekaligus jadi sumber 

mata pencaharian keluarga. Jumlah presentase pada strata II 

seimbang yaitu sebesar 50,00 % dan 50,00 %. Jumlah 

responden pada strata II seimbang dikarenakan banyaknya 

perempuan yang ingin membantu pendapatan suaminya untuk 
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memenuhi kebutuhan keluarga. Anggraini dan Putra (2017) 

menjelaskan peranan perempuan dengan berbagai aktifitas 

kerja sehari-hari baik yang dilakukan secara terencana maupun 

tidak pada sasarannya mempunyai nilai ekonomis, terutama 

bila dikaitkan dengan pendapatan dalam usaha membantu 

keluarga untuk menambah nafkah yang bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Perlu adanya dukungan 

masyarakat yang semakin tinggi terhadap perluasan 

kesempatan berkarya bagi perempuan khususnya di pedesaan 

(Saleh dan Yunilas, 2004). 

 

4.2.3. Jumlah Peternak Berdasarkan Usia 

Total peternak usaha peternakan ayam ras petelur di 

Kabupaten Bogor berdasarkan usia, rentang usia 41-55 tahun 

lebih besar dibandingkan rentang usia 25-40 tahun dan 56-76 

tahun. Data mengenai peternak berdasarkan usia dapat dilihat 

pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Jumlah Peternak Berdasarkan Usia di Kabupaten 

Bogor 
Usia   Strata I Strata II Strata III 

(tahun) (n=24) % (n=10) % (n=3) % 

25 – 40 7 29,16 0 0,00 1 33,33 

41 – 55 13 54,17 8 80,00 2 66,67 

56 – 76  4 16,67 2 20,00 0 0,00 

Total 24 100,00 10 100,00 3 100,00 

Sumber : Data Primer diolah (2019) 

 

Presentase usia tertinggi di Kabupaten Bogor yaitu pada 

strata I, II dan III adalah usia 41-55 tahun sebesar 54,17 %, 
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80,00% dan 66,77 %. Penduduk dalam kelompok usia usia 41-

55  tahun, umumnya memiliki tingkat produktifitas lebih 

tinggi, sehingga masih semangat dan kuat untuk bekerja. 

Presentase tertinggi kedua penduduk berusia 56-76 tahun 

sudah post produktif, sehingga kemampuan fisik, pola pikir 

dan inovasi dalam usaha sudah menurun. Umur juga erat 

kaitannya dengan pola pikir peternak dalam menentukan 

sistem manajemen yang akan diterapkan dalam kegiatan usaha 

peternakan. Sesuai dengan pendapat Adiwilaga (1982) 

menjelaskan usia produktifitas masyarakat dibedakan atas tiga 

golongan usia yaitu < 25 tahun yang merupakan usia pra 

produktif, usia antara 25-55 tahun merupakan usia produktif, 

dan besar dari 55 tahun yang merupakan usia post produktif. 

Utami, Baba dan Sirajuddin (2016) menjelaskan bahwa faktor 

umur dapat mempengaruhi jumlah kepemilikan ternak kerbau 

sebab peternak yang berusia produktif memiliki tenaga yang 

cukup banyak dibandingkan dengan peternak yang tidak 

produktif dalam menjalankan usaha ternak kerbaunya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Suwarta, dkk. (2012) bahwa semakin 

bertambah umur peternak mengakibatkan produktivitas usaha 

ternak semakin menurun. Selain itu, semakin tua umur 

peternak dapat mempengaruhi keputusan peternak dalam 

menentukan volume usaha ternaknya, yakni semakin rendah. 

Ditambahkan oleh Waris, Badriyah dan Wahyuning (2015) 

menjelaskan umur peternak yang produktif mempengaruhi 

kemampuan fisik dan pola fikir sehingga sangat potensial 

dalam mengembangkan usaha ternaknya. Anggraini dan Putra 

(2017) menjelaskan umur merupakan salah satu indikator yang 

menunjukkan kemampuan fisik seseorang. Orang yang 

memiliki umur yang lebih tua fisiknya lebih lemah 

dibandingkan dengan orang yang berumur lebih muda. Umur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

seorang peternak dapat berpengaruh pada produktifitas kerja 

mereka dalam kegiatan usaha peternakan. 

 

4.2.4. Jumlah Peternak Berdasarkan Lama Beternak 

Total peternak usaha peternakan ayam ras petelur di 

Kabupaten Bogor berdasarkan lama beternak terbesar pada 

lama pengalaman 1-15 tahun. Data mengenai peternak 

berdasarkan lama beternak dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Jumlah Peternak Berdasarkan Lama Beternak di 

Kabupaten Bogor  
Lama 

Beternak 
Strata I Strata II Strata III 

(tahun) (n=24) % (n=10) % (n=3) % 

1 – 15 17 70,83 6 60,00 1 33,34 

16 – 30 6 25,00 3 30,00 1 33,33 

31 – 45  1 4,17 1 10,00 1 33,33 

Total 24 10,00 10 100,00 3 100,00 

Sumber : Data primer diolah (2019) 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada strata I pengalaman 

peternak tertinggi adalah 1-15 tahun dengan jumlah sebanyak 

72.22 %, strata II 1-15 tahun dengan presentase 58.33% dan 

strata III sebagian besar pengalaman beternak 1 – 15 tahun dan 

presentase 57.14% lama usaha adalah lamanya seorang 

pengusaha atau pedagang menjalankan usahanya. Pengalaman 

terbilang masih muda banyaknya tertarik dengan usaha 

peternakan, seperti lulusan sarjana ekonomi yang mengikuti 

usaha ayam petelur atau tuntutan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga dikarenakan prospek usaha peternakan baik dalam 

jangka panjang. Rahmawati, Muksin dan Rizal (2016) 

menjelaskan prospek usaha peternakan ayam  ras  petelur di 
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Indonesia dinilai sangat baik dilihat dari pasar dalam negeri 

maupun luar negeri, jika ditinjau dari sisi penawaran dan 

permintaan. Sebaiknya peternak lebih mengikuti kegiatan-

kegiatan peternakan seperti penyuluhan, sharing dengan 

peternak lain dan lain-lain. Pengalaman dalam usaha ternak 

dapat mempengaruhi kemampuan dalam mengelola usaha 

ternak, dengan pengalaman yang cukup lama peternak 

memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap usaha ternak 

yang dijalankannya (Indrayani dan Andri, 2018). 

 

4.3. Pemeliharaan Ayam Petelur di Kabupaten Bogor 

Keberhasilan usaha peternakan tidak terlepas dari bibit, 

pakan dan manajemen pemeliharaan. Faktor penting yang 

dapat mempengaruhi besarnya biaya yaitu pemilihan bibit 

ayam, jumlah ayam dan pakan. 

4.3.1. Bibit Ayam Petelur 

Ayam dalam negeri atau kampung atau ayam buras, 

memiliki kemampuan bertelur berkisar 46 butir per tahun, 

sedangkan ayam petelur kemampuan bertelurnya mencapai 

±300 butir per tahun. Seiring dengan meningkatnya 

permintaan pasar dalam negeri akan kebutuhan telur serta 

diikuti dengan perkembangan teknologi persilangan, kini ayam 

petelur dalam negeri sudah dapat menyerupai ayam petelur 

dari luar negeri yang memiliki kemampuan produksi telur jauh 

lebih tinggi dari ayam buras (Nurcholis, Hastuti dan Sutiono, 

2009). 

Ayam petelur merupakan strain ayam yang dapat 

memproduksi telur sebanyak ± 300 butir lebih per tahun. 

Ayam petelur pada dasarnya adalah ayam ras hasil perkawinan 

silang (silang dalam maupun silang luar) antara bangsa 

berbagai bangsa ayam hutan. Ayam hutan merah (Galus-galus 
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bankiva), ayam hutan ceton (Galus lafayetti), ayam hutan 

abuabu (Galus soneratti), dan ayam hutan hijau (Galus varius, 

Galus javanicus), (Abidin, 2003). Akibat perbedaan 

kemampuan memproduksi telur, maka tatalaksana 

pemeliharaannya ayam petelur jauh berbeda dengan 

pemeliharaan ayam buras (Nurcholis, dkk., 2009). 

 

Tabel 5. Jenis Bibit Ayam Petelur di Kabupaten Bogor 

Jenis Bibit Jumlah responden Presentase (%) 

Lohman 13   35,14 

ISA Brown 19   51,35 

Hyline 5   13,51 

Total 37 100,00  

Sumber : Data Primer diolah (2019) 

 

Secara umum, ayam ras petelur dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu tipe medium menghasilkan telur kerabang coklat 

dan tipe ringan menghasilkan telur kerabang putih (North dan 

Bell 1990).  Ayam ras petelur yang dibudidayakan di 

Kabupaten Bogor saat ini adalah tipe medium dengan jenis 

sebagian besar Lohman dan ISA Brown. Strain ISA Brown 

diciptakan di Inggris tahun 1972 dan Lohman diciptakan di 

Jerman tahun 1977. Ayam jenis ISA Brown memiliki ciri-ciri 

periode  bertelur  ayam  strain  ISA  brown  terjadi    pada    

umur    18-80    minggu,    puncak produksi  mencapai  95%,  

jumlah  telur  351  butir,  rata–rata berat telur 63,1 g/butir, 

bobot telur pada awal bertelur pada umur 18 minggu dengan 

bobot telur  43  g. Bobot  telur  ayam ISA  brown mulai 

meningkat   saat   memasuki   umur   21   minggu, berlanjut  

pada  umur  36  minggu,  dan  relatif  stabil di   umur   50   

minggu   (Anonim
A
, 2015). Anonim

B
 (2012) menjelaskan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Lohman memiliki ciri-ciri ayam    petelur strain    Lohman 

Brown cepat mencapai  dewasa  kelamin  yaitu  pada  umur  

18 minggu   sehingga   50%   produksi   dapat   dicapai pada  

umur 140-150 hari. Lokasi pengambilan bibit pada setiap 

peternakan berbeda-beda dan tidak tetap sebagian besar 

peternak mengambil bibit dari PT. Charoen Phokpand, PT. 

Cheil Samsung Indonesia, PT. Malindo, PT. New Hope, PT. 

Sierad Produce, PT. Wonokoyo Jaya Corporindo. 

 

4.3.2. Pakan dan Minum 

Pemberian pakan yang perlu diperhatikan sesuai kebutuhan 

ayam petelur, karena manajemen pakan yang baik akan 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi telur.  Selain 

itu, pakan dapat mempengaruhi keberhasilan usaha 

peternakan, apabila biaya pakan yang dikeluarkan lebih besar 

dibandingkan dengan penerimaan maka akan menekan 

keuntungan yang diperoleh peternakan tersebut. Usaha 

peternakan harus menekankan manajemen pakan dengan biaya 

minimum namun kebutuhan nutrisi ayam yang dapat 

terpenuhi. 

Peternakan ayam petelur di Kabupaten Bogor 

menggunakan merk pakan yang tidak tetap dan perusahaan 

yang tidak tetap. Penggunaan pakan yang dilakukan tidak 

secara kontinu dikarenakan harga yang fluktuatif. Pembelian 

produk pakan melalui distributor pakan maupun langsung dari 

perusahaan pakan secara tidak kontinu menggunakan dari 

produsen yang sama. Pemberian pakan oleh peternak di 

Kabupaten Bogor berbeda-beda yaitu pada DOC diberikan 

secara adlibitum, pada ayam pullet dan ayam petelur diberikan 

2 kali sampai 3 kali sehari dengan persentase pemberian pakan 

sebanyak 40% pagi dan 60% sore hari. Pemberian pakan yang 
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diberikan oleh peternak di Kabupaten Bogor adalah pada DOC 

diberikan secara adlibitum dan pada pullet maupun layer rata-

rata 115 gram/ekor/hari–120 gram/ekor/hari. Walukow, dkk. 

(2017) menjelaskan bahwa ayam petelur berumur diatas 5 

bulan mengkonsumsi ransum 100–125 gram per ekor per hari.  

Pemberian minum pada peternakan di Kabupaten Bogor 

dilakukan secara adlibitum melalui paralon yang 

disambungkan dengan nipple drinker sehingga dapat teralirkan 

dengan baik. Konsumsi air pada ayam petelur dipengaruhi 

oleh umur, suhu lingkungan, produksi, konsumsi ransum dan 

kesehatan ayam.  Suhu paling baik air yang diberikan pada 

ayam petelur adalah 21
o
-23

o
C akan menghasilkan performan 

paling baik pada ayam petelur periode grower (Risnajati, 

2011). 

 

4.3.3. Sarana Produksi (Vaksin dan obat-obatan) 

Penyediaan sarana produksi dalam bidang kesehatan pada 

usaha peternakan di Kabupaten Bogor sebagian besar memiliki 

kesamaan pada produsen yang memproduksi. Produsen 

penyedia vaksin dan obat-obatan sebagian besar berasal dari 

PT. Medion, PT. Biotis Prima Agrisindo dan PT. Mensana 

yang biasa diberikan pada ayam petelur yaitu ND, AI, ILT, 

Gumboro. Pemberian vaksin diberikan tergantung pada 

program yang ditetapkan peternak. 

Penyediaan vitamin sebagian besar berasal dari PT. Agro 

Makmur Sentosa. Pemberian vitamin dilakukan pada 2 

minggu, 3 minggu, 1 bulan atau setelah diberikan vaksin 

tergantung program yang telah ditetapkan setiap peternakan. 

Jenis vitamin yang biasa digunakan peternakan ayam petelur 

di Kabupaten Bogor yaitu AA, Elektrolit, Supralit, masavit 

AA. 
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4.3.4. Perkandangan 

Jenis kandang peternakan ayam petelur di Kabupaten 

Bogor menggunakan Open House atau kandang terbuka yang 

dibangun menggunakan konstruksi bambu, besi, seng dan 

dilengkapi peralatan kandang yang meliputi tempat pakan, 

tempat minum, tandon, mesin pompa air, lampu, serta 

peralatan kandang lain yang mendukung. Kandang terbuka 

atau Open House adalah pengaturan kandang yang dapat 

dipengaruhi oleh kondisi alam atau lingkungan. Kandang 

Open House dalam segi biaya operasional memiliki biaya 

yang cukup murah dalam pembangunan, dikarenakan 

memaksimalkan fungsi ventilasi karena intensitas angin relatif 

tinggi dan memaksimalkan cahaya matahari yang juga 

memaksimalkan intensitas yang tinggi (Susanti, Dahlan dan 

Wahyuning, 2016).  

Model atap yang dibuat model gable atau monitor dengan 

berbahan dari genteng maupun asbes. Tipe lantai yang 

digunakan peternakan ayam petelur sebagian besar tidak 

menggunakan litter dikarenakan sistem perkandangan yang 

digunakan adalah kandang panggung sehingga feses mudah 

dibersihkan. Luas kandang yang dimiliki peternak beragam, 

tergantung pada banyaknya jumlah ayam petelur yang 

dipelihara.  

Model kandang peternakan ayam petelur di Kabupaten 

Bogor menggunakan baterai yang terbuat dari bambu maupun 

kawat. Kandang baterai memiliki kelebihan yaitu 

memudahkan dalam pengambilan telur dikarenakan ada 

tempat khusus telur setelah ayam berproduksi, memudahkan 

dalam membersihkan kandang dan memudahkan seleksi 

selama masa produksi hingga afkir. Kandang baterai dapat 
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berisi satu atau lebih dari satu ekor ayam. Kandang baterai 

yang berisi 2 (dua) ekor atau kandang kelompok berhubungan 

dengan kepadatan ayam di dalam kandang. Kelebihan kandang 

berkelompok yaitu dapat menampung ayam lebih banyak dan 

efisien dalam penggunaan tempat (Rozali, Muharlien dan 

Prayogi, 2017). Lebih lanjut Sondakh, Najoan, Tangkau dan 

Utiah (2015) menambahkan bahwa pemeliharaan pada 

kandang baterai memudahkan pembuangan feses sehingga 

dapat meminimalisir penyebaran penyakit. Kepadatan kandang 

yang digunakan peternak di Kabupaten Bogor yaitu 1 set 

kandang baterai memiliki 4 kotak baterai dengan 1 kotak rata-

rata berisi 2 atau 3 ekor, sehingga rata-rata kepadatan yang 

dibuat oleh peternak adalah 8 ekor hingga 12 ekor m
-2

. Fadilah 

dan Fatkhuroji (2013) menjelaskan standar kepadatan ayam 

petelur grower ideal adalah 15 kg/ m
-2

 atau setara dengan 6-8 

ekor ayam pedaging dan 12-14 ekor m
-2

 ayam petelur grower 

(pullet). Gustira, Riyanti dan Kurtini (2015) menjelaskan 

kepadatan kandang ayam petelur saat masa grower adalah 8 

ekor m
-2

, sedangkan kondisi kepadatan kandang di lapangan 

atau di peternakan umumnya menggunakan kepadatan 

kandang 7-8 ekor m
-2

. 

 

4.4. Hasil Produksi 

Pengambilan telur pada usaha peternakan ayam petelur di 

Kabupaten Bogor sebagian besar dilakukan tiga kali. Telur 

pertama diambil pukul 10.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB, 

pengambilan kedua dilakukan pada siang hari pukul 13.00 

WIB sampai pukul 14.00 WIB dan pengambilan ketiga 

dilakukan pada pukul 15.00 WIB sampai 16.00 WIB telur 

kemudian diletakan egg tray setelah itu dilakukan 

penimbangan telur dan diseleksi di gudang telur untuk 
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persiapan pendistribusian ke konsumen. Kriteria telur pada 

peternakan ayam petelur terbagi menjadi 3 jenis yaitu telur 

normal (utuh) dan telur retak untuk mempermudah saat 

penjualan. Setiap kriteria telur akan berbeda pula harganya. 

4.4.1. Produksi Telur Utuh 

Produksi telur utuh dapat mempengaruhi paling besar pada 

keuntungan usaha peternakan ayam petelur di Kabupaten. 

Semakin baik manajemen produksi telur utuh semakin besar 

keuntungan yang diperoleh. Grafik mengenai produksi telur 

utuh dapat dilihat pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Grafik Jumlah Produksi Telur Utuh (Kg/bulan) 

Sumber : Data Primer diolah (2019) 

 

Gambar 2 menunjukkan grafik produksi telur utuh (Kg) 

peternakan ayam petelur di Kabupaten Bogor produksi telur 

tertinggi yaitu pada strata I mencapai 370.815 Butir/ekor/tahun 

atau sebesar 24.721 kg/farm/tahun. Pada strata II produksi 

telur sebesar 1.385.400 butir/ekor/tahun atau sebesar 92.360 

kg/farm/tahun dan skala III yaitu sebesar mencapai 4.215.500 
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Butir/ekor/tahun atau sebesar 281.033 kg/farm/tahun. Asumsi 

dalam 1 (satu) kg telur berisi sekitar 15-18 butir telur. 

 

Tabel 6. Hen Day Production (HDP) Peternakan Ayam Petelur 

di Kabupaten Bogor 

Rata-rata 

(Tahun) 

I II III 

% % % 

HDP 78,68 78,27 82,79 
Sumber : Data Primer diolah (2019) 

 

Rata-rata nilai Hen Day Production pada strata I, II dan III 

di Kabupaten Bogor adalah 78,68%, 78,27% dan 82,79 dapat 

dilihat pada Tabel 8. Salele, dkk. (2014) menjelaskan secara 

biologis (alami) produksi ayam ras petelur fase I (umur 6-18 

bulan) berbeda dengan fase II (umur 19-24 bulan). Produksi 

telur pada fase I rata-rata di atas 70% per hari (hen day), 

sedangkan produksi pada fase II di bawah 60 % dan terus 

menurun sampai di bawah 40 % per hari. Hen Day Production 

atau produksi telur harian adalah salah satu ukuran 

produktivitas ayam petelur dengan cara menghitung produksi 

telur harian; perhitungannya adalah jumlah telur dibagi jumlah 

ayam saat itu x 100% biasa dihitung selama 1 bulan (rata-rata 

selama 1 bulan). Cara menghitung produksi telur dapat 

digunakan Hen Day Indeks sebagai kriterianya, yaitu dengan 

cara membagi jumlah produksi telur dengan jumlah ayam 

dikali 100% (Hastuti, Prabowo dan Syihabudin, 2018). 

Peternak akan mengafkir apabila Hen Day Production tidak 

mencapai 60%. 
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4.4.2. Produksi Telur Retak 

Abnormalitas telur ditentukan dari bentuk telur yang tidak 

semestinya. Bentuk telur dikelompokkan menjadi lonjong, 

agak bulat, dan oval. Telur retak pada kerabang mengartikan 

terjadi abnormalitas terhadap telur. Produksi telur retak dapat 

mempengaruhi pada keuntungan usaha peternakan ayam 

petelur di Kabupaten Bogor. Semakin rendah produksi telur 

retak semakin baik manajemen pemeliharaan. Grafik 

mengenai produksi telur retak dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Grafik jumlah produksi telur retak di Kabupaten 

Bogor (Kg/bulan) 

Sumber : Data Primer diolah (2019) 

 

Gambar 3 merupakan grafik rata-rata produksi telur retak 

(Kg/farm/skala) di peternakan ayam petelur di Kabupaten 

Bogor. Grafik tersebut menunjukan produksi tertinggi telur 

retak pada strata I yaitu bulan Oktober, sedangkan pada strata 

II yaitu bulan November dan strata III yaitu bulan Oktober. 

Faktor- faktor yang menyebabkan telur retak paling umum 

yaitu pakan, suhu dan kesalahan-kesalahan dari peternaknya. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Ja
n

Fe
b

M
ar

A
p

r

M
e

i

Ju
n

i

Ju
li

A
gu

s

Se
p

t

O
kt

N
o

v

D
e

s
Strata III

Strata II

Strata I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

4.4.3. Pemasaran Telur 

Penjualan telur dilakukan setiap hari dalam 1x untuk 

menjaga kualitas telur tetep baik. Pendistribusian telur 

umumnya dilaksanakan sendiri maupun diambil oleh 

distributor dengan menggunakan mobil pickup seperti mobil 

engkel dan double. Lokasi pemasaran telur umunya dijual 

disekitar daerah peternakan, Bogor, Jakarta, Banten dengan 

tempat sasaran utama yaitu minimarket, pasar, restoran, 

maupun warung-warung sekitar peternakan tersebut. Kriteria 

penjualan telur dilaksanakan berdasarkan grading yang telah 

diseleksi sebelum dipasarkan. Grade AA dan A dipasarkan 

pada toko swalayan dan hotel, grade B dipasarkan ke agen 

telur disekitar dan dan grade C dijual melalui konsumen yang 

datang ke lokasi. Penilaian kualitas telur di Kabupaten Bogor 

sebagian besar berdasarkan kualitas eksternalnya. Kualitas 

eksternal meliputi kebersihan kerabang, keutuhan kerabang, 

tekstur, warna dan bentuk telur (Riyanti dan Purwaningsih, 

2004). Cara pemasaran yang dilakukan peternak di Kabupaten 

Bogor yaitu dengan media komunikasi melalui handphone 

atau telepon yang sudah menjadi langganan untuk datang ke 

peternakan. 
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Gambar 4. Grafik harga (Rp/kg) telur Januari – Desember 

2018 di Kabupaten Bogor 

Sumber: Data Primer diolah (2019) 

 

Gambar 4 menunjukkan bahwa harga telur tertinggi pada 

juni 2018 sebesar 22.000 dan tertinggi kedua pada Desember 

2018 sebesar Rp. 20.750,-. Bulan Juni dipengaruhi oleh hari 

raya Idul Fitri dan pada tahun bulan Desember dipengaruhi 

oleh hari raya Natal dan tahun baru Masehi, menurut peternak 

saat hari besar harga telur mengalami kenaikan, dikarenakan 

permintaan dipasar meningkat. 

 

4.5. Modal Usaha 

Modal dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekayaan, 

baik berupa barang maupun uang yang digunakan untuk 

menghasilkan produk secara langsung maupun tidak langsung 

pada proses produksi. Sumber modal pada peternakan ayam 

petelur di Kabupaten Bogor berasal dari modal sendiri dan 

modal pinjaman. Jenis modal yang digunakan usaha 
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peternakan ayam petelur di Kabupaten Bogor berupa modal 

tetap dan modal tidak tetap. 

 

Tabel 7. Total Modal Peternak Ayam Petelur di Kabupaten 

Bogor 

Struktur 

Modal 

Strata I Strata II Strata III 

Rp/Farm 

Rp/K

g % Rp/Farm 

Rp/K

g % Rp/Farm 

Rp/K

g % 

I. Modal 

Tetap          

Banguna

n 
656.139.58

3 

  

2.354  9,86 

1.676.360.0

00  1.638  7,77 

 

3.380.066.6

67  1.055  5,66 

Peralata

n 
831.601,82

5  2.984  12,50 

2.172.383.3

80  2.123  10,07 

3.462.176.3

33  1.080  5,80 

Kendara

an 
262.166,66

7  941  3,94 

 

600.050.000  586  2,78 

1.002.500.0

00 313  1,68 

Ternak 

(Pullet)  
1.120.250.0

00  4.020 16,84 

4.290.600.0

00  4.192  19,88 

 

12.640.000.

000 3.944 21,16 

            

           

Total 

Modal 

Tetap 
2.870.158.0

75 

10.29

9 43,15 

8.739.393.3

80 8.539 40,50 

20.484.743.

000 6.392 34,29 

II. 

Modal 

Kerja          

A. Biaya 

Tetap 

 

395.661.24

2   1.420  5,95 

 

1.008.862.3

07   986  4,67 

1.820.554.9

54  568  3,05 

B. Biaya 

Variabel 

 

3.385.614.3

52  

 

12.14

9  50,90 

 

11.832.556.

241  

 

11.56

1  54,83 

37.430.200.

000 

 

11.68

0  62,66 

Total 

Modal 

Kerja 
3.781.275.5

93 

 

13.56

8  56,85 

12.841.418.

547 

 

12.54

7  59,50 

39.250.754.

954 

 

12.24

8  65,71 

Total 

Modal 
6.651.433.6

68 

 

23.86

8  

100.0

0 

21.580.811.

927 

  

21.08

6 

100,0

0 

59.735.497.

954 

 

18.64

1  

100,0

0 

Sumber : Data Primer diolah (2019) 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa total modal yang digunakan 

dibagi menjadi dua yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal 

tetap tertinggi pada ketiga yaitu pullet sebesar 4.020/kg telur, 

4.192/kg telur dan 3.944/kg telur. Sedangkan modal tetap 

paling efisien pada ketiga strata yaitu kendaraan sebesar 

941/kg telur, 586/kg telur dan 313/kg telur, selama 1 tahun 

setiap kg telur membutuhkan modal tetap sebesar Rp. 

10.299/kg telur, Rp. 8.539/kg telur dan Rp. 6.392/kg telur  . 

Modal tetap merupakan jenis modal yang dapat digunakan 
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secara beruang-ulang, seperti ternak, peralatan kandang, 

bangunan, dan kendaraan. 

Modal kerja merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

membeli kebutuhan dana sebagai operasi peternakan jangka 

pendek atau dalam satu kali produksi misalkan pakan, sewa 

tanah, vaksin, listrik air, dan PBB. Modal kerja paling efisien 

pada biaya tetap yaitu strata III sebesar Rp. 568/kg telur atau 

3,05 %.  Semua komponen modal sangat dibutuhkan baik 

modal tetap maupun modal kerja untuk berlangsungnya 

produksi peternakan. Total modal paling efisien adalah pada 

strata III yaitu sebesar Rp. 18.641,- pada setiap 1 kg telur, 

selanjutnya strata II yaitu sebesar Rp. 21.086,-/kg telur dan 

total modal paling tinggi pada strata I yaitu sebesar Rp. 

23.868,-/kg telur dalam satu tahun. 

 

4.6. Analisis Biaya 

4.6.1. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah salah satu bagian penentu harga 

pokok produk sekaligus mengetahui penentuan harga dan 

dapat menentukan seberapa besar pengembalian modal yang 

sudah dikeluarkan sehingga menghasilkan laba (Lasut, 2015). 

Biaya produksi tidak dapat dipisahkan dari biaya tetap dan 

biaya tidak tetap. Biaya produksi adalah total pengeluaran 

peternakan untuk memperoleh hasil produksi. Biaya produksi 

digunakan di peternakan ayam petelur adalah biaya tetap dan 

tidak tetap. Biaya tetap dalam penelitian ini meliputi biaya 

penyusutan peralatan, penyusutan bangunan, penyusutan 

kendaraan maupun penyusutan ternak, selain itu biaya tetap 

dihitung berdasarkan gaji tenaga kerja dan  pajak bumi 

bangunan. Biaya tidak tetap meliputi obat-obatan, vaksin, 
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listrik, air dan biaya administrasi. Grafik persentase biaya 

produksi dalam satu tahun dapat dilihat pada tabel 8. 

 

Tabel 8. Biaya Produksi Peternakan Ayam Petelur di 

Kabupaten Bogor 

Item 
Strata I Strata II Strata III 

Rp/Kg % Rp/Kg % Rp/Kg % 

1. Biaya 

Tetap 

      

Tenaga Kerja  981,98  6,83  660,57  4,70  326,78  2,26 

Penyusutan  428,96  2,99  317,58  2,26  238,45  1,65 

Sewa Lahan  24,80  0,17  23,27  0,17  4,94  0,03 

PBB  8,82  0,06  7,57  0,05  2,88  0,02 

Pajak 

Penghasilan 

 776,58  5,40  1.485,32  10,57  2.179,61  15,10 

Total biaya 

tetap 

 2.221,14  15,46  2.494,31  17,75  2.752,66  19,07 

2. Biaya 

Variabel 

      

Pakan 11.856,68  82,51  11.377,79  80,95  11.580,42  80,24 

Obat   46,61  0,32  31,42  0,22  17,47  0,12 

Vaksin  91,34  0,64  81,37  0,58  32,45  0,22 

Listrik dan 

air 

 143,89  1,00  65,66  0,47  47,43  0,33 

Administrasi  10,19  0,07  4,87  0,03  2,37  0,02 

Total biaya 

variabel 

12.148,71  84,54  11.561,10  82,25  11.680,15  80,93 

Biaya 

Produksi 

14.369,85  100,00  14.055,41  100,00  14.432,81  100,0

0 

Sumber : Data Primer diolah (2019) 

*1 kg telur = 15 butir 

 

Tabel 8 merupakan biaya produksi pada usaha peternakan 

ayam petelur di Kabupaten Bogor. Biaya yang mempengaruhi 

paling besar pada biaya tetap yaitu biaya tenaga kerja strata I 

sebesar 6,83 %, strata II sebesar 4,70 % dan strata III sebesar 

2,26%. Biaya tidak tetap yang dikeluarkan tertinggi di 

Kabupaten Bogor di ketiga strata yaitu biaya pakan pada strata 

I sebesar  82,51 %, strata II sebesar  80,95 %  dan strata III 

sebesar 80,24 %. Hal ini sesuai dengan Susilorini, Sawitri dan 

Muharlien (2008) yang menyatakan bahwa pakan merupakan 

biaya terbesar dalam usaha ayam petelur sekitar 70% sampai 
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80%, agar mendapatkan keuntungan yang maksimal maka 

harus mengefisiensikan penggunaan. Ditambahkan oleh 

Mariyah (2010) menjelaskan komponen biaya untuk 

pembelian pakan merupakan komponen terbesar dalam biaya 

operasional budidaya ayam petelur, sehingga peternak harus 

lebih berhati-hati dan teliti dalam pengalokasian biaya. 

Perbedaan persentase biaya tetap ini dipengaruhi oleh biaya 

penyusutan kandang dan biaya tenaga kerja (Andri, Wati dan 

Suresti, 2011), sedangkan biaya tidak tetap dipengaruhi atau 

biaya variabel dapat dipengaruhi oleh jumlah output 

(Cahyaningsih dan Utomo, 2017). Biaya tetap memiliki 

karakteristik atau sifat yang tidak berubah karena perubahan 

output atau aktivitas produksi, sehingga jumlahnya tetap 

konstan selama jangka pendek. Kurniawan (2017) 

menjelaskan Fixed cost memiliki karakteristik jumlah biaya 

total yang tetap, walaupun cost driver-nya berubah. Variable 

cost memiliki ciri jumlah biaya total yang berubah secara 

proporsional terhadap perubahan cost driver-nya. Kedua sifat 

atau perilaku tersebut berlaku dalam suatu rentang yang 

relevan (relevant range) atas cost driver-nya. 
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Tabel 9. Harga Pakan per Bulan Usaha Peternakan Ayam 

Petelur di Kabupaten Bogor 

Bulan 

Strata I Strata II Strata III 

Harga 

(Rp/bulan) 

Harga 

(Rp/bulan) 

Harga 

(Rp/bulan) 

Januari 5.500 5.250 5.000 

Febuari 5.600 5.400 5.500 

Maret 5.600 5.500 5.200 

April 5.500 5.400 5.000 

Mei 5.500 5.300 5.100 

Juni 5.650 5.400 5.100 

Juli 5.700 5.600 5.400 

Agustus 5.400 5.300 5.100 

September 5.650 5.400 5.200 

Oktober 5.700 5.600 5.500 

November 5.700 5.800 5.650 

Desember 6.300 6.200 5.850 

Sumber: Data Primer diolah (2019) 

 

Tabel 9 menunjukkan bahwa harga pakan terjadi fluktuatif, 

harga pakan pada setiap wilayah dan pada strata masing-

masing hampir sama, dan harga pakan tertinggi terjadi pada 

bulan Desember dengan persentase tertinggi yaitu strata I 

sebesar Rp. 6.300,-/bulan, strata II sebesar Rp. 6.200,- dan 

strata III sebesar Rp. 5.850,-/bulan hal itu dikarenakan terjadi 

kenaikan harga jagung. Harga pakan yang tinggi akan 

mempengaruhi terhadap pengeluaran usaha peternakan yang 

semakin naik, harga pakan merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi dalam keuntungan peternak. 

 

4.6.2. Penerimaan 

Penerimaan adalah perkalian antara produksi yang 

diperoleh dari suatu unit usaha yang diperoleh dengan harga 

jual. Penerimaan peternak ayam petelur umumnya berasal dari 

penjualan telur, penjualan feses, ayam afkir, dan karung 
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(Parasdya, dkk., 2013). Penerimaan usaha peternakan ayam 

petelur di Kabupaten Bogor diperoleh dari hasil penjualan 

telur ayam utuh, penjualan telur retak dan penjualan feses. 

Harga penjualan telur mengalami fluktuatif dengan rata-rata 

Rp. 19.379. Tabel penerimaan usaha peternakan ayam petelur 

di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Rata-rata Penerimaan Usaha Peternakan Ayam 

Petelur di Kabupaten Bogor 
Item Strata I  Strata II   Strata II 

Rp  % Rp % Rp % 

Telur 

Utuh 
5.257.038.225 

97,38 19.401.479.640 98,03 60.927.576.000 98,85 

Telur 

Retak 
111.082.500 

2,06 334.800.000 1,69  630.775.000 1,02 

Feses  21.812.500 0,40 39.588.000 0,20 57.600.000 0,09 

Karung 

Bekas 
 8.746.500 

0,16 14.712.000 0,07  22.400.000 0,04 

Total  5.398.679.725 100,00 19.790.579.640 100,00 61.638.351.000 100,00 

Sumber : Data Primer diolah (2019) 

 

Tabel 10 menunjukkan bahwa penerimaan tertinggi total 

penjualan pada strata I, II dan III yaitu telur utuh sebesar 

97,38%, 98,03% dan 98,85% atau sebesar Rp. 5.257.038.225, 

Rp. 19.401.479.640 dan Rp. 60.927.576.000. Hal ini sesuai 

dengan Sularso, dkk. (2013) menjelaskan sumber penerimaan 

terbesar dalam usaha peternakan ayam petelur U.D HS Indra 

Jaya yaitu 94,6 % dari total penerimaan.  

 

4.6.3. Pendapatan  

Pendapatan adalah besar kecilnya yang diperoleh dapat 

digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pengelolaan suatu 

usaha (Maulana, Prasetyo dan Sarenggat, 2017). Rumus 

pendapatan yang biasa digunakan Nurdin (2010) adalah total 

penerimaan dikurangi dengan hasil biaya produksi. 

Pendapatan yang dihasilkan pada peternakan ayam petelur di 
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Kabupaten Bogor berasal dari hasil produksi masing-masing 

peternakan seperti telur utuh, telur retak dan feses Usaha 

peternakan dikatakan berhasil atau mengalami keuntungan 

apabila jumlah pendapatan bernilai positif, apabila bernilai 

negatif berarti usaha peternakan ayam petelur tersebut 

mengalami kerugian. Pendapatan usaha peternakan ayam 

petelur di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Rata-rata pendapatan Usaha Peternakan Ayam 

Petelur di Kabupaten Bogor 

Keterangan 
Strata I Strata II Strata III 

Rp/tahun 

Produksi 

Telur (Kg) 

278.681 1.023.480 3.204.600 

Total 

Penerimaan 

5.398.679.725 19.790.579.640 61.638.351.000 

Penerimaan 

Telur 

5.368.120.725 19.736.279.640 61.558.351.000 

Biaya 

Produksi 

(TC) 

 3.781.275.593  12.841.418.547 39.250.754.954 

Pendapatan   1.617.404.132 6.949.161.093  22.387.596.046   

Pendapatan 

per Kg telur 

 5.694   6.737   6.961  

Sumber. Data Primer diolah (2019) 

 

Tabel 11 merupakan pendapatan usaha ayam petelur dalam 

satu tahun. Pendapatan yang dihasilkan dari total penjualan di 

Kabupaten Bogor dalam satu tahun yaitu strata I sebesar Rp. 

1.617.404.132, strata II sebesar Rp.   6.949.161.093, strata III 

sebesar Rp. 22.387.596.046  yang berarti dalam 1 kg telur 

memperoleh pendapatan strata I sebesar  Rp. 5.694/kg, strata 

II Rp. 6.737/kg dan strata III sebesar Rp. 6.961/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

4.7. Analisis Usaha 

4.7.1. Break Even Point (BEP) 

Break even point adalah titik impas ketika total revenue = total 

cost. Dilihat dari jangka waktu pelaksanaan, terjadi titik impas 

pokok atau TR = TC tergantung pada lama arus penerimaan 

sebuah proyek dapat menutupi segala biaya operasional dan 

pemeliharaan beserta biaya modal lain. Semakin lama sebuah 

perusahaan mencapai titik impas pokok, semakin besar 

kerugian karena keuntungan yang diterima masih menutupi 

biaya yang telah dikeluarkan, sebaliknya apabila semakin 

besar keuntungan yang diterima, maka semakin cepat waktu 

pengembalian biaya. Nilai BEP usaha peternakan ayam petelur 

di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

Tabel 12. Nilai rata-rata BEP pada Peternakan Ayam Petelur 

di Kabupaten Bogor 

Str
ata 

Biaya Produksi Harga 

telur 
Produksi BEP 

(Rp) Rp/Kg kg/farm/hr kg/farm/thn 
Harga 

(Rp) 

Unit (Kg) 

I 3.781.275.593 19.379 774 278.681 13.929 195.122 
II 12.841.418.547 19.379 2.843 1.023.480 12.720 662.646 

III 39.250.754.954 19.379 8.902 3.204.600 12.212 2.025.427 

Sumber : Data Primer diolah (2019) 

 

Tabel 12 menunjukkan bahwa BEP Harga jual telur pada 

strata I, II, III sebesar Rp. 13.929, Rp. 12.720,-, Rp. 12.212,-. 

Nilai BEP terbaik dihasilkan pada strata III, dikarenakan 

semakin rendah nilai semakin efisien yang menandakan 

keuntungan yang diambil peternak semakin besar. BEP Unit 

pada strata I, II, III sebesar 195.122 kg, 662.646 kg, 2.025.427 

kg yang artinya peternak harus mencapai batas titik impas 

apabila kurang dari hasil pada tabel di atas usaha peternakan 

ayam petelur di Kabupaten Bogor mengalami kerugian. BEP 
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Unit tertinggi dihasilkan pada strata III dikarenakan jumlah 

ternak yang dipelihara pun lebih banyak dibandingkan strata I 

dan II. Hasil BEP Harga dan BEP Unit artinya usaha 

peternakan ayam petelur di Kabupaten Bogor memperoleh 

keuntungan. 

 

4.7.2. Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

Analisis rasio penerimaan atas biaya (R/C ratio) merupakan 

salah satu cara untuk mengetahui perbandingan antara total 

penerimaan dan total biaya yang dikeluarkan. Rasio total 

penerimaan atas total biaya mencerminkan seberapa besar 

pendapatan yang diperoleh setiap satu satuan biaya yang 

dikeluarkan (Mardani, dkk, 2017). Jika R/C Ratio > 1, maka 

usaha yang dijalankan mengalami keuntungan atau layak 

untuk dikembangkan. Jika R/C Ratio < 1, maka usaha tersebut 

mengalami kerugian atau tidak layak untuk dikembangkan 

(Asnidar dan Asrida, 2017). Nilai R/C usaha peternakan ayam 

petelur dapat dilihat pada Tabel 13. 

 

Tabel 13. Rata-rata Nilai R/C Ratio di Kabupaten Bogor 

Item 

Strata 

I II III 

Rp/tahun 

Penerimaan 5.398.679.725  19.790.579.640  61.638.351.000 

Biaya 

Produksi 
3.781.275.593  12.841.418.547 39.250.754.954 

R/C 1,43 1,55 1,58 

Sumber : Data Primer diolah (2019) 

 

Tabel 13 menunjukkan nilai R/C ratio pada ketiga strata 

>1, sehingga usaha peternakan ayam petelur dapat dikatakan 

layak dijalankan. R/C ratio pada strata III memiliki ratio 

paling tinggi yaitu sebesar 1,58 dibandingkan strata I (1,43) 
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dan strata II (1,55), hal ini dikarenakan jumlah penerimaan 

lebih besar. Berdasarkan penelitian Nawawi, dkk. (2017) 

menjelaskan skala usahanya nilai R/C Ratio pada skala usaha 

kecil nilai yang tertinggi adalah pada skala usaha 1500 ekor 

dengan nilai R/C Ratio 1,33 dan skala menengah yang 

tertinggi adalah skala usaha 3640 ekor nilai R/C Ratio 1,14 

dan skala besar nilai yang paling tinggi adalah pada skala 

11.500 ekor dengan nilai R/C Ratio 1,74. 

 

Tabel 14. Rata-rata Nilai R/C Ratio per Bulan Usaha 

Peternakan Ayam Petelur 

Bulan I II III 

Januari 1,55 1,71 1,71 

Febuari 1,43 1,58 1,58 

Maret 1,46 1,62 1,64 

April 1,28 1,43 1,45 

Mei 1,50 1,67 1,70 

Juni 1,59 1,77 1,81 

Juli 1,49 1,64 1,67 

Agustus 1,45 1,57 1,61 

September 1,38 1,50 1,54 

Oktober 1,25 1,34 1,38 

November 1,16 1,23 1,33 

Desember 1,41 1,53 1,59 

Sumber : Data Primer Diolah (2019) 

 

Tabel 14 nilai R/C terendah pada ketiga strata yaitu pada 

bulan November dikarenakan harga pakan mengalami 

kenaikan dan produksi telur sedang mengalami penurunan, 

sedangkan nilai R/C tertinggi pada bulan Juni dikarenakan 

harga telur pada bulan juni mengalami kenaikan dan produksi 

telur masih tinggi. 
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4.7.3. Rentabilitas 

Rentabilitas digunakan sebagai alat pengukur efisiensi 

penggunaan modal dalam perusahaan yang bersangkutan 

sehingga setiap perusahaan dalam perhitungan rentabilitasnya 

berbeda-beda 

 

Tabel 15. Rata-rata Nilai Rentabilitas Usaha Peternakan Ayam 

Petelur di Kabupaten Bogor 
Strata  I II III 

Rp/Tahun 

Laba (EBIT) 1.617.404.132 6.949.161.093 22.387.596.046 

Laba Bersih 

(EAT) 

1.423.359.669 5.532.618.382 15.671.317.232 

Modal Usaha 6.651.433.668   21.580.811.927 59.735.497.954 

Rentabilitas 

Ekonomi (%) 
23,85 32,23 37,85 

Rentabilitas 

Usaha (%) 
49,59 63,31 76,50 

Sumber : Data Primer diolah (2019) 

 

Tabel 15 menunjukkan hasil penelitian pada usaha 

peternakan ayam petelur di Kabupaten Bogor nilai rentabilitas 

tertinggi yaitu pada strata III sebesar 37,85 % dan 76,50 %, 

pada strata II memiliki rentabilitas sebesar 32,23 % dan 63,31 

%. Nilai rentabilitas terendah yaitu pada strata I sebesar 23,85 

% dan 49,59 %. Hasil penelitian rentabilitas Eviana, dkk. 

(2014) menjelaskan pada strata I 18,60%, rentabilitas pada 

strata II sebesar 19,30% dan rentabilitas strata III sebesar 

24,60%. Standar rentabilitas ekonomi dan usaha pada strata I 

termasuk kategori buruk dan rendah, sedangkan pada strata II 

termasuk kategori rendah dan cukup  dan strata III termasuk 

kategori cukup dan baik yang berarti strata I dan II masih 

belum produktif dalam mengelola harta yang dimilikinya, 
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kriteria tersebut sebanding dengan Nawawi, dkk. (2017) yang 

menjelaskan bahwa kriteria persentase rentabilitas usaha yaitu 

rentabilitas 1-25% = buruk, rentabilitas 26-50% = rendah, 

rentabilitas 51-75% = cukup, rentabilitas 76-100% = baik, 

rentabilitas 100% = sangat baik. Rentabilitas usaha pada strata 

I dan II terbilang rendah dikarenakan peternak dikenakan 

biaya pajak penghasilan menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) sebesar  5% 

- 30 % per tahunnya, biaya pajak peternak terbilang tinggi 

yang tidak seimbang dengan harga pakan mengalami 

fluktuatif. 
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