
1 
 

ANALISIS EKONOMI USAHA PETERNAKAN AYAM 
PETELUR DI UD. HS INDRA JAYA DESA PONGGOK 

KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR 
 

SKRIPSI 
 

Oleh : 

 
Edy Sularso 

NIM. 0810550101 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 
FAKULTAS PETERNAKAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
2013 



2 
 

ANALISIS EKONOMI USAHA PETERNAKAN AYAM 
PETELUR DI UD. HS INDRA JAYA DESA PONGGOK 

KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR 
 

SKRIPSI 
 

Oleh : 

 

Edy Sularso 

NIM. 0810550101 

 
 

 
 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 
 
 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 
FAKULTAS PETERNAKAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
2013 



i 
 

RIWAYAT HIDUP 
 

Penulis dilahirkan di Tulungagung pada tanggal 18 
Juni 1989 sebagai putra pertama dari pasangan Bapak Kusdi 
dan Ibu Nanik Setiani. Awal pendidikan formal penulis dimulai 
dari bangku Sekolah Dasar Bungur 1 Tulungagung  1995 dan 
lulus pada tahun 2001. Tahun 2005 lulus dari SMPN 1 
Kauman Tulungagung. Selanjutnya penulis melanjutkan 
pendidikan menengah di SMAN 1 Gondang Tulungagung dan 
lulus pada tahun 2008. Pada tahun 2008, penulis diterima di 
Fakultas Peternakan Brawijaya Malang, melalui jalur Seleksi 
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

KATA PENGANTAR 
 

 Segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan 
skripsi yang berjudul Analisis Ekonomi Pada  Usaha 
Peternakan Ayam Petelur di UD. HS Indra Jaya Desa Ponggok 
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali 
ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang 
sedalam-dalamnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Hartono, MS selaku 
pembimbing utama yang telah banyak memberikan 
banyak pengarahan dan bimbingan serta kesabaran 
dalam membimbing selama penyusunan skripsi. 

2. Ibu Ir. Hari Dwi Utami, MS.M.Appl.Sc.Ph.D selaku 
Dosen pembimbing pendamping yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan serta 
kesabaran dalam membimbing selama penyusunan 
skripsi. 

3. Bapak Prof.Dr.Ir. Kusmartono selaku Dekan 
Fakultas Peternakan, Ibu Dr.Ir Sucik Maylinda, MS 
selaku ketua Program Studi Peternakan dan segenap 
Staf yang telah banyak memberikan pengarahan dan 
membantu dalam kelancaran tugas akhir penulis. 

4. Bapak Samsudin selaku pemilik peternakan yang 
telah banyak membantu dalam proses penelitian. 

5. Bapak dan Ibu penulis yang selalu memberikan 
segenap dukungan moral maupun finansial serta 
do’a yang selalu mengalir hingga penulis dapat 



iii 
 

menyelesaikan pendidikan di Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya. 

6. Teman-teman angkatan’08 Fakultas Peternakan 
Brawijaya yang telah banyak memberikan inspirasi 
dan dukungan kepada penulis serta mengajarkan 
banyak arti kehidupan. 

7. Adinda yang selalu memberi dukungan serta 
semangat. 

 
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang 

terbaik kepada semua yang telah banyak membantu dalam 
segala proses penyusunan tugas akhir skripsi ini. Akhirnya 
penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak. 

 
 
    Malang, Juni 2013 

 

 Penulis 
 

 

 

 

 

 
 
 



iv 
 

ECONOMIC ANALYSIS OF LAYER 
AT “HS INDRA JAYA” ENTERPRISE AT 
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  ABSTRACT 

 
 Research was conducted at “HS Indra Jaya” at 
Ponggok village Ponggok subdistrict Blitar regency. The 
reseach objective was to investigate farm feasibility based on 
economic evaluation. Primary and secondary data were 
obtained using interview and observation methods from 11st 
December 2012 to 2nd January 2013 . Descriptive analysis with 
applying economic equation formulation namely revenue, 
Break Even Point (BEP), Margin of Safety (MoS), R/C ratio, 
rentabilty, were used to analyse the data. Result showed that 
the cost per bird per month was Rp. 17.562 and Rp. 25,281,- / 
bird of revenue. “ HS Indra Jaya” has appropiate to operate 
based on the following criteria namely, Rp. 10.482,- / kg of 
BEP, 25,9 % of Margin of safety (MoS), 1.44 of R/C ratio and 
equity rentabilities 69.39 %, Rp. 4.421, - / kg of profit. 
 
Keywords: layer farm, break even point, Margin of safety, 

R/C ratio, equity rentabilities. 
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ANALISIS EKONOMI USAHA PETERNAKAN AYAM 
PETELURDI UD. HS INDRA JAYA DESA PONGGOK 

KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR 
 

Edy Sularso, Budi Hartono dan Hari Dwi Utami 
 

RINGKASAN 
 

Usaha peternakan ayam petelur merupakan usaha 
yang secara cepat dapat menghasilkan protein hewani dengan 
harga yang relatif lebih murah bila dibandingkan usaha ternak 
lainnya, maka siklus perputaran usaha ini sangat besar dan 
cepat. Usaha peternakan ayam petelur sangat rentan dalam 
perkembangannya, karena itu peluang untuk mendapat 
keuntungan ataupun kerugian juga sangat besar 
kemungkinannya. U.D HS Indra Jaya salah satu perusahaan 
ayam petelur di kabupaten Blitar yang memulai usahanya 
sejak tahun 19787 dan tetap bertahan sampai sekarang. Dilihat 
dari keadaan di atas maka diperlukan suatu analisis ekonomi 
untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan U.D HS 
Indra Jaya. 

Rumusan masalah penelitian yaitu berapa besarnya 
biaya produksi, penerimaan, pendapatan, nilai R/C ratio, break 
even point, margin of safety dan rentabilitas dari usaha 
peternakan ayam petelur U.D HS Indra Jaya. Tujuan penelitian 
yaitu menganalisis besarnya biaya, penerimaan dan 
pendapatan serta menganalisis kelayakan usaha melalui R/C 
ratio, break even point, margin of safety dan rentabilitas dari 
usaha peternakan ayam petelur U.D HS Indra Jaya. Kegunaan 
penelitian yaitu bagi pengusaha dapat dijadikan masukan 
dalam menghitung finansial, bagi ilmu pengetahuan sebagai 
tambahan kajian mengenai masalah analisis ekonomi. 

Pengambilan data dilaksanakan pada Desember 2012 
di U.D HS Indra Jaya desa Ponggok, kecamatan Ponggok, 
Kabupaten Blitar. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
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studi kasus, dengan pertimbangan U.D HS Indra Jaya 
merupakan salah satu perusahaan peternakan ayam petelur 
yang besar di kabupaten Blitar yang sudah lama memulai 
usahanya dan tetap bertahan sampai sekarang. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan 
wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data skunder.  
 Hasil penelitian menunjukkan modal usaha U.D HS 
Indra Jaya sebesar Rp. 9.751.819.900. Total biaya produksi 
yaitu sebesar Rp. 1.316.034.778,- /bulan atau Rp. 10.317,- /kg 
telur utuh atau Rp. 17.562,- /ekor/bulan. Total penerimaan 
yaitu sebesar Rp. 1.894.445.763,- /bulan atau Rp. 14.851,- /kg 
telur utuh atau Rp. 25.281,- /ekor/bulan. Pendapatan setelah 
pajak sebesar Rp. 563.950.711,- /bulan atau Rp. 7.526,- 
/ekor/bulan atau 4.421,- /kg telur. Nilai R/C ratio 1,44, BEP 
harga telur utuh Rp. 10.482,- /kg, BEP hasil telur utuh 93.059 
kg telur/bulan. Nilai margin of safety penjualan telur utuh 
yaitu 25,9 % atau  (32.497 kg). Nilai rentabilitas ekonomi dan 
nilai rentabilitas modal sendiri yaitu 71,17 % /tahun dan 69,39 
% /tahun. 

Kesimpulan U.D HS Indra Jaya layak dikembangkan 
hal ini diketahui dari nilai R/C ratio lebih dari satu serta 
produk yang dihasilkan dan harga penjualan produk per kg 
lebih tinggi dari BEP hasil dan BEP harga. Nilai rentabilitas 
ekonomi dan rentabilitas modal sendiri masuk dalam kategori 
cukup karena nilainya diantara 269 - 71 %. Saran yang dapat 
diberikan pada yaitu agar U.D HS Indra Jaya dapat 
menurunkan biaya pakan dengan menbuat ransum pakan yang 
mana biaya hasil akhir lebih rendah dari biaya sekarang tanpa 
menurunkan kualitas pakan. Karena mengingat biaya pakan 
sekarang ini  mencapai 83,17 % dari total biaya. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Peternakan merupakan salah satu subsektor agribisnis 
yang mempunyai prospek yang sangat bagus bila 
dikembangkan secara optimal. Kemajuan dan perkembangan 
subsektor peternakan akan membawa dampak positif dalam 
meningkatkan kesejahteraan petani. Pembangunan subsektor 
peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian negara 
secara umum dan bagian dari pembangunan nasional secara 
keseluruhan. Pembangunan subsektor peternakan bertujuan 
untuk meningkatkan produksi peternakan dengan prioritas 
untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi serta 
meningkatkan pendapatan peternak.  

Usaha peternakan ayam petelur merupakan usaha 
yang secara cepat dapat menghasilkan protein hewani. Usaha 
peternakan ayam petelur sangat rentan dalam 
perkembangannya, karena itu peluang untuk mendapat 
keuntungan ataupun kerugian juga sangat besar 
kemungkinannya. Menurut dinas peternakan Jawa Timur 
(2012), menyebutkan usaha ayam petelur di Jawa timur mulai 
tahun 2008 – 2011 terus mengalami peningkatan, tahun 2008 
sebanyak 20.886.094 ekor, pada tahun 2009 sebanyak 
21.396.783 ekor, pada tahun 2010 sebanyak 21.396.783 ekor 
dan pada tahun 2011 sebanyak 37.035.251 ekor. Menurut data 
statistik peternakan dan kesehatan hewan (2011), bahwa 
konsumsi perotein hewani penduduk Indonesia yang berasal 
dari telur ayam telah meninngkat dari 0,016 kg/kapita/hari 
pada tahun 2009 menjadi 0,0184 kg/kapita/hari pada tahun 
2010. 
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Upaya memperoleh keuntungan yang besar dan 
berkelanjutan merupakan sasaran utama bagi semua kegiatan 
usaha termasuk di dalamnya usaha peternakan ayam petelur, 
yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi 
pelaku usaha peternakan ayam petelur tersebut. Mencapai 
sasaran tersebut perlu adanya langkah upaya, salah satu 
diantaranya dengan mengetahui kelayakan suatu usaha 
peternakan ayam petelur.  

U.D HS Indra Jaya merupakan perusahaan ayam ras 
petelur yang berada di desa Ponggok, kecamatan Ponggok, 
kabupaten Blitar dengan jumlah ayam ras petelur periode layer 
lebih dari 75 ribu ekor. Berdasarkan gambaran diatas perlu 
dilakukan kajian baik dari aspek produksi dan keuangan dalam 
mengukur tingkat kelayakan sekaligus melihat peluang dan 
hambatan. Berdasarkan paparan tersebut dalam kajian ini akan 
dilakukan analisis usaha untuk melihat pendapatan usaha pada 
peternakan ayam ras petelur di U.D HS Indra Jaya. 

 
1.2  Rumusan masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan 
dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Berapa besar biaya, penerimaan dan pendapatan dari 
usaha peternakan ayam petelur di U.D HS Indra Jaya? 

2. Berapa nilai Revenue Cost Ratio (R/C), tingkat Break 
Even Point (BEP), Margin of Safety ( MoS) dan 
rentabilitas  pada usaha peternakan ayam petelur di 
U.D HS Indra Jaya? 
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1.3 Tujuan Penelitihan  
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui besar biaya, penerimaan dan pendapatan 
dari usaha peternakan ayam petelur di U.D HS Indra 
Jaya desa Ponggok, kecamatan Ponggok, kabupaten 
Blitar. 

2. Mengetahui nilai revenue cost ratio (R/C), tingkat 
Break Even Point (BEP), Margin of Safety (MoS) dan 
rentabilitas  pada usaha peternakan ayam petelur di 
U.D HS Indra Jaya desa Ponggok, kecamatan 
Ponggok, kabupaten Blitar. 

 
1.4 Kegunaan 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat berguna 
sebagai : 

1. Bagi pengusaha, dijadikan masukan dalam 
menghitung finansial. 

2. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat 
dijadikan tambahan kajian mengenai masalah analisis 
ekonomi dalam bisnis agroindustri khususnya 
peternakan ayam petelur, dan tambahan pengetahuan 
untuk penelitian sejenis pada waktu yang akan datang. 

3. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk 
mengimplementasikan ilmu yang diterima dibangku 
kuliah dalam kasus nyata di lapangan, juga menambah 
pengetahuan tentang beternak ayam petelur. 
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1.5 Kerangka Pikir 
Usaha perunggasan yang berkembang di Indonesia 

adalah usaha peternakan ayam ras petelur karena merupakan 
usaha yang secara cepat dapat menghasilkan protein hewani 
dan dengan harga yang relatif lebih murah bila dibandingkan 
usaha ternak lainnya. Suatu usaha peternakan ayam ras petelur 
memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi baik atau 
buruknya dari usaha peternakan ayam ras petelur tersebut. 
Faktor tersebut antara lain manajemen peternakan serta 
pendapatan dari hasil usaha peternakan ayam ras petelur 
tersebut. Skala usaha peternakan ayam ras petelur memiliki 
pengaruh besar terhadap jumlah biaya produksi serta besarnya 
pendapatan dari usaha peternakan ayam ras petelur tersebut. 
Untuk itu setiap pelaku usaha peternakan ayam ras petelur 
perlu melakukan pertimbangan besar kecilnya usaha yang 
diterapkan. Hal tersebut, perlu dilakukan untuk mendapatkan 
pembiayaan produksi minimal dengan pendapatan maksimal . 

Modal dibedakan menjadi 2 yaitu modal tetap dan 
modal tidak tetap atau modal kerja. Modal tetap meliputi 
tanah, ternak, bangunan kandang, baterai, tempat minum, 
tempat pakan, dll. Modal tidak tetap antara lain yaitu pakan, 
gaji tenaga kerja, vaksin, dll. Ada 2 biaya dalam produksi 
yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap ini antara 
lain biaya pembelian ayam pullet, biaya penyusutan, biaya 
sewa tanah, bunga modal, pajak usaha, PBB dan gaji tenaga 
kerja tetap. Sedangkan biaya tidak tetap antara lain biaya 
pakan, obat-obatan, listrik serta air, telepon, gaji karyawan dan 
lain - lain. Penerimaan dari usaha peternakan ayam ras petelur 
yaitu didapat dari penjualan telur dan ayam afkir. Besarnya 
pendapatan dari usaha peternakan ayam ras petelur dapat 
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diketahui dari jumlah biaya produksi yang dikeluarkan 
dikurangi jumlah penerimaan yang diperoleh. 

Efisien atau tidaknya suatu usaha dapat diketahui 
melalui  Revenue Cost Ratio (R/C ratio), analisis Break Even 
Point (BEP), analisis rentabilitas dan Margin of Safety (MoS) 
Perusahaan yang telah diketahui efisien dilakukan 
pengembangan untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. 
Sedangkan perusahaan yang telah diketahui belum efisien 
maka perlu melakukan evaluasi. Kerangka pikir ini dapat 
dilihat lebih jelas pada gambar 1.  

 

 
Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Penelitian terdahulu 

Hasil penelitian yang dilakukan Mila (2011), dalam 
penelitiannya analisis ekonomi perusahaan peternakan ayam 
petelur UD. Jaya di desa bululawang kecamatan bululawang 
kabupaten Malang Jawa Timur, disimpulkan bahwa untuk 
usaha peternakan ayam petelur sebanyak 63.765 ekor maka 
perusaahan tersebut menanamkan modal sebesar Rp 
4.582.191.250,- dimana 48,71 % dari total modal tersebut 
merupakan biaya untuk pembelian pullet. Total biaya untuk 
satu bulan proses produksi yaitu sebesar Rp 1.013.165.867,- 
dimana 86,80 % dari total biaya tersebut merupakan biaya 
pakan. Penerimaan selama satu bulan yaitu Rp 1.224.379.824,-
. Keuntungan atau laba bersih setelah pajak selama satu bulan 
sebesar Rp. 137.289.072,-. Nilai R/C rasio dari perusahaan ini 
yaitu 1,21 dimana bila nilai R/C rasio lebih dari 1 maka usaha 
tersebut menguntungkan dan layak untuk terus dikembangan. 
Nilai Break Even Point (BEP) hasil atau produk (telur) sebesar 
86.470 kg/bulan dan Break Even Point harga sebesar Rp 
10.095,- /kg dengan produksi telur sebanyak 100.366,68 
kg/bulan dengan harga jual telur rata-rata Rp 11.717,- / kg. 
Perhitungan rentabilitas ekonomis dari perusahaan diperoleh 
nilai sebesar 34,90 % per tahun, maka rentabilitas ekonomi ini 
masuk dalam kategori rendah dan rentabilitas modal sendiri 
diperoleh nilai sebesar 58,16 % per tahun maka untuk 
rentabilitas modal sendiri ini masuk dalam kategori cukup. 
Nilai pay back period adalah 1 tahun 10 bulan, yang berarti 
bahwa modal yang diinvestasikan akan dapat diterima 
kembaliselama 1 tahun 10 bulan.  
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Hasil penelitian penelitian Faiqoh (2011) dalam 
penelitiannya analisis keuangan perusahaan ayam petelur PT. 
Bintang Sembilan di Tuban, biaya per ekor ayam usaha 
peternakan ayam petelur yaitu Rp. 15.325,- /bulan, sedangkan 
biaya pakannya memakan biaya 82,96% dari total biaya. 
Berdasarkan hasil penelitan Syukur (2008), Anlisis BEP 
peternakan ayam petelur rakyat di kecamatan Palu selatan, 
biaya pakan merupakan biaya produksi tertinggi yaitu sebesar 
75% dari total biaya, dimana pakan merupakan hal sangat 
penting dalam pemeliharaan ayam petelur karena pakan 
merupakan faktor luar yang dapat mempengaruhi produksi 
telur. Hasil penelitian yang dilakukan Warsito, Fanani, 
Hartono (2012), dalam penelitiannya analisis finansial, resiko 
dan sensitivitas usaha peternakan ayam petelur survei pada 
kelompok peternak Gunungrejo Makmur kabupaten 
Lamongan dari hasil analisis untuk skala usaha 2281 ekor 
ayam petelur membutuhkan total biaya sebesar Rp. 
339.096.560,- /bulan atau Rp. 13.625,- /ekor/bulan. Dari total 
biaya tersebut 90,75% merupakan biaya tidak tetap. Biaya 
pakan yang masuk pada biaya tidak tetap memakan biaya 
83,61% dari total biaya.  

 
2.2 Usaha Peternakan Ayam Petelur  

Perusahaan adalah suatu bentuk organisasi yang 
bertujuan untuk mencari laba dengan memanfaatkan faktor – 
faktor produksi barang atau jasa bagi masyarakat. Laba tidak 
mungkin dapat diperoleh tanpa kegiatan – kegiatan produktif 
disuatu tempat di mana faktor – faktor produksi yang 
diorganisir adalah sebuah kemustahilan. 

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian 
Republik Indonesia No. 948/Kpts/OT.210/10/97, usaha 
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peternakan adalah suatu usaha pembibitan dan atau budidaya 
peternakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau 
peternakan rakyat yang diselenggarakan secara teratur dan 
terus-menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu 
tertentu untuk tujuan komersial atau sebagai usaha sampingan 
untuk menghasilkan ternak bibit/ternak potong, telur, susu 
serta menggemukan suatu jenis ternak termasuk 
mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan. 

Usaha peternakan diselenggarakan dalam bentuk 
peternakan rakyat dan perusahaan. Peternakan rakyat adalah 
peternakan yang dilaksanakan oleh petani disamping usaha 
pertanianya sedangkan perusahaan peternakan adalah 
peternaka yang ditujukan untuk memperoeh keuntungan 
komersial. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 
362/Kpts/TN.120/5/1990, berisi tentang prosedur untuk 
memperoleh izin usaha peternakan. Peternakan rakyat hanya 
perlu mendaftar ke Dinas Peternakan setempat, sedangkan 
untuk mendirikan perusahaan peternakan diperlukan izin 
usaha. SK Menteri Pertanian tersebut menyatakan bahwa 
usaha peternakan yang jumlahnya kurang dari 10.000 ekor 
petelur dewasa disebut sebagai peternakan rakyat. Sementara 
untuk ayam pedaging, jumlah maksimum 15.000 ekor / siklus 
disebut peternakan rakyat. (Anonymous, 2010) 

Usaha peternakan merupakan suatu kegiatan usaha 
dalam meningkatkan usaha dalam meningkatkan manfaat 
ternak melalui oganisasi operasional dengan penerapan teknik 
tertentu yang secara ekonomis menguntungkan atau sekurang 
– kurangnya dapat menjamin kelangsungan usaha peternakan 
(Anonymous, 2006). Yunus (2009), bahwa usaha peternakan 
adalah kegiatan untuk memproduksi di lingkungan peternakan 
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yang pada akhirnya akan dinilai dari biaya yang dikeluarkan 
dan penerimaan yang diperoleh. 

Persyaratan ideal dalam memilih kandang ayam 
petelur / broiler (Adnan, 2012) Lokasi yang dipilih harus 
merupakan perpaduan antara tempat yang cocok untuk 
kehidupan ayam petelur, harga tanah relatif murah serta 
mudah dijangkau alat transportasi dan komunikasi. 
Pemeliharaan ayam  petelur sebaiknya dilakukan pada 
ketingian 100-400 meter diatas permukaan laut. Kurang dari 
ketinggian 100 meter dari permukaan laut maka ayam mudah 
stres karena pengaruh panas. Sementara ketinggian diatas 400 
meter akan berpengaruh buruk karena curah oksigen semakin 
rendah, sehingga ayam akan rentan terhadap penyakit 
pernafasan maupun penyakit metabolisme lainnya. Disamping 
itu, syarat mutlak lainnya adalah tersedia sumber air yang 
cukup. Jenis tanah yang dipilih adalah yang mudah menyerap 
air seperti tanah berpasir. jenis tanah kandang mudah 
menyerap air maka air yang tersedia relatif  lebih bersih dan 
tidak tercemar kuman penyakit. Ayam tidak mudah terserang 
penyakit. Tanah yang sulit menyerap air seperti tanah lempung 
/ tanah liat sebaiknya dihindari untuk lokasi kandang. 

 
2.3 Ayam Ras Petelur 

Ayam petelur adalah ayam yang mempunyai sifat 
unggul dalam produksi telur atau ayam yang kemampuan 
produksi telurnya tinggi. Karateristik ayam petelur yaitu 
bersifat nervous atau mudah terkejut, bentuk tubuh ramping, 
cuping telinga berwarna putih, produksi telur tinggi sekitar 
200 butir/ekor/tahun, efisien dalam menggunakan pakan untuk 
produksi telur dan tidak mempunyai sifat mengeram. Adapun 
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taksonomi zoology ayam sebagai berikut  (Susilorini, Sawitri 
dan Muharlien, 2007).  
   Kingdom : Animalia 
   Filum  : Chordata 
   Kelas  : Aves 
   Subkelas : Neonithes 
   Ordo  : Galliformes 
   Genus  : Gallus 
   Spesies  : Gallus domesticus 
 
2.4 Pemeliharaan Ayam Petelur  
 Pullet adalah ayam yang dipelihara di umur 0-16 
minggu. Pendapat lain menyatakan bahwa pullet adalah ayam 
masa DOC hingga masa bertelur di bawah 5% (Anonymous, 
2009a.).  Ayam petelur dikelompokkan dalam 3 periode. 
starter (1 hari - 8 minggu), grower (8 - 20  minggu), layer (20 
minggu sampai apkir) (Anonymous, 2011). Achmanu dan 
Muharlien (2011), Ukuran per lokal kandang baterai cukup 
bervariasi diantaranya tergantung dari jenis unggas yang ada 
didalamnya, jumlah unggas perlokal baterai dan umur unggas. 
Secara umum pemeliharaan ayam ras petelur fase layer 
dibudidayakan di kandang baterai. Sistem kandang baterai 
mudah dalam pengontrolan produksi, pengambilan telur, 
mengehemat lahan dan biaya serta memudahkan dalam 
pemberian pakan (Rasyaf, 2004).  

Hen-day production merupakan salah satu indikasi 
untuk mengukur produksi telur dengan cara membandingkan 
antara produksi telur yang diperoleh dengan jumlah ayam 
yang hidup pada hari ini. 
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     Jumlah telur hari itu 
           x 100 = ……% 
  Jumlah ayam yang ada  
 

Hen-House Production, merupakan indikasi produksi 
yang mengukur produksi berdasarkan jumlah ayam pada awal 
masa produksi (Rasyaf, 2004). 
   Jumlah produksi telur 
 
  Jumlah ayam pada awal masa produksi 
 

Gambar 2. Standar HDP ayam petelur Strain Isa Brown: 
Sumber: Manual manajemen ISA brown (2011) 
 

Sudaryani dan Santoso (2003), lokasi peternakan 
untuk ayam haruslah memenuhi beberapa syarat. Persyaratan 
tersebut antara lain: 

 x 100%  Rumus :
  

 Rumus :
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a. Terisolasi dari permukiman penduduk dan peternakan 
unggas lainnya.  

b. Terdapat fasilitas jalan yang baik untuk menuju peternakan. 
c. Jarak terhadap usaha peternakan unggas lainnya sekurang – 

kurangnya 1 KM. 
 

2.5 Modal Usaha 
Suharno (2003) menjelaskan bahwa modal dalam 

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

1. Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai 
dalam satu kali proses produksi. Modal jenis ini butuh 
pemeliharaan supaya berdaya guna dalam jangka 
waktu lama seprti tanah, gudang, kandang, peralatan 
dan lain – lain. 

2. Modal tidak tetap adalah modal yang habis atau 
dianggap habis dalam satu kali proses produksi 
misalnya pakan, obat, gaji pegawai, listrik, telfon, air, 
dan lain – lain. 
Modal dalam usahatani dapat diklasifikasikan sebagai 

bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun barang yang 
digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam suatu proses produksi 
(Soekartawi, 2002).  

Modal atau disebut juga sebagai investasi dalam usaha 
peternakan merupakan dana awal untuk memulai suatu usaha. 
Secara umum, peternakan mempunyai tanah yang digunakan 
sebagai lahan usaha, kandang beserta peralatanya, bibit atau 
ternak, pakan, obat – obatan, vaksin, mineral dan disinfektan 
(Prawirokusumo, 1990). 
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2.6 Biaya Produksi 
Rasyaf (2000) menyatakan bahwa biaya dapat 

dibedakan menjadi tiga, yaitu : 
1. Biaya total merupakan biaya variabel atau tidak tetap 

ditambah dengan biaya tetap peternakan dan biaya 
inilah yang kelak harus ditutupi walaupun tidak 
langsung tertutupi. 

2. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dikeluarkan 
ketika ada atau tidaknya ternak dikandang, misalnya 
pajak bumi dan bangunan, rekening listrik, dan lain – 
lain. 

3. Biaya tidak tetap atau biaya variabel yaitu besar 
kecilnya biaya tergantung jumlah ternak yang 
dipelihara ataupun tergantung kapasitas produksi pada 
masa produksi yang bersangkutan. 
Ibrahim (2009), menyatakan bahwa manajemen yang 

baik sangat diperlukan dalam suatu usaha, selain itu juga 
membedakan antara biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak 
tetap (variable cost). Soekartawi (2005) menyatakan biaya 
produksi adalah nilai dari semua faktor produksi yang 
digunakan, baik dalam bentuk benda maupun jasa selama 
proses produksi berlangsung. Menurut Harih (2010), biaya 
produksi adalah semua pengeluaran perusahaan untuk 
memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan 
untuk menghasilkan barang-barang produksi oleh perusahaan 
tersebut.  

Biaya produksi dalam usaha peternakan ayam petelur 
dibadi menjadi dua yaitu:  

1. Biaya tetap merupakan semua biaya yang dikeluarkan 
yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi 
yang dihasilkan, yang antara lain berupa biaya sewa 
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tanah, PBB, bunga hutang dan biaya penyusutan. 
Biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan 
metode straight line, berikut rumus matematisnya: 

B – S  
           n 
Keterangan: P = Jumlah penyusutan per tahun 

   S = Nilai sisa 
     N = Umur ekonomis aset  
   

   B = Harga beli aset 
2. Biaya tidak tetap merupakan biaya yang besarnya 

selalu berubah tergantung jumlah produksi yang akan 
dihasilkan atau dengan kata lain biaya yang digunakan 
untuk sesuatu barang, barang tersebut habis terpakai 
dalam satu kali produksi. Pada pemeliharaan ayam ras 
petelur dengan cara pemeliharaan awal berupa pullet, 
biaya tidak tetapnya berupa biaya pembelian pakan, 
obat-obatan, vaksin tenaga kerja dan lain-lain (Warsito 
dkk, 2012) 

 
2.7 Penerimaan 

Yusuf (2009) penerimaan adalah segala sesuatu yang 
dihasilkan oleh proses produksi yang disebut pendapatan kotor 
usaha tani (grass income)atau nilai produksi (value of 
production) yang didefinisikan sebagai nilai produk total 
usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual 
maupun tidak dijual. Ibrahim (2009) penerimaan merupakan 
semua pendapatan yang didapatkan dari penjualan produk dan 
belum dikurangi dengan biaya pengeluaran. “Revenue is 
income that a company receives from its normal business 
activities, usually from the sale of goods and services to 

 P = 
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customers”. Penerimaan diartikan sebagai pendapatan yang 
diterima oleh sebuah perusahaan dari aktifitas bisnis dan 
biasanya berasal dari penjualan barang atau produk dan 
pelayanan pada pelanggan (Anonymous, 2009b) 

Warsito, dkk (2012), menyatakan bahwa penerimaan 
adalah hasil penjualan output yang biasanya diukur dengan 
sejumlah uang. Sumber penerimaan yang utama dan terbesar 
pada usaha ayam petelur adalah penjualan telur dan penjualan 
ayam afkir. Asnawi (2009), menyatakan bahwa penerimaan 
usaha peternakan ayam ras petelur diperoleh setelah hasil 
produksi dijual yaitu bersumber dari penjualan telur, ayam 
afkir dan kotoran ayam. 
 
2.8 Pendapatan 
 Total pendapatan diperoleh total penerimaan dikurangi 
dengan total biaya dalam suatu proses produksi (Soekartawi, 
2005). Asnawi (2009), menyatakan bahwa keuntungan atau 
pendapatan pada usaha peternakan ayam petelur merupakan 
selisih antara penerimaan total dengan biaya total produksi 
yang dikeluarkan oleh peternak ayam petelur selama satu 
pemeliharaan atau periode produksi. Jika selisih tersebut 
bernilai positif maka dapat dikatakan bahwa usaha peternakan 
ayam petelur tersebut dikatakan untung sedangkan jika 
diperoleh nilai yang negatif berarti usaha tersebut mengalami 
kerugian. Usaha dikatakan berhasil kalau situasi 
pendapatannya memenuhi syarat cukup untuk membayar 
semua sarana produksi termasuk biaya angkutan dan 
administrasi, cukup untuk membayar bunga modal yang 
ditanam, termasuk sewa tanah dan depresiasi dan cukup untuk 
membayar upah serta jasa-jasa lain dilibatkan dalam usaha 
(Riyanto,1999). 
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2.9 Revenue Cost Ratio (R/C) 
R/C ratio merupakan perbandingan antara penerimaan 

dan biaya. Berikut rumus matematis R/C ratio (Soekartawi, 
2002). Ucokaren (2011) menambahkan pendapatan dan 
keuntungan usahatani yang besar tidak selalu mencerminkan 
tingkat efisiensi usaha yang tinggi. Guna mengetahui efisiensi 
usahatani dapat digunakan analisis R/C ratio. R/C ratio dengan  
perbandingan antara penerimaan dan biaya. Semakin besar 
nilai R/C ratio maka semakin besar pula keuntungan yang 
diperoleh. Berikut kriteria dari nilai R/C ratio adalah sebagai 
berikut: 

1. R/C Ratio > 1, usahatani layak dikembangkan. 
2. R/C Ratio < 1, usahatani tidak layak dikembangkan. 
3. R/C Ratio = 1, usaha impas. 

a = R/C 
Keterangan : a = R/C ratio 
   R = Penerimaan total 
   C = Biaya total 
 

2.10 Break Even Point (BEP) 
Darminto dan Juliaty (2002) menyatakan bahwa 

analisis impas (break even point) adalah teknik analisis yang 
digumakan dalam menentukan tingkat penjualan dan 
komposisi produk yang diperlukan untuk menutup semua 
biaya selama periode tertentu. Syukur (2008) menyatakan 
bahwa, analisa break even point adalah suatu cara yang 
digunakan oleh seorang manajer perusahaan untuk mengetahui 
pada jumlah (volume) penjualan berapakah usaha tidak 
mengalami kerugian dan tidak memperoleh laba. Syahrul dan 
Nizar (2000) menyatakan  Break Even Point adalah titik yang 
menunjukkan tingkat dimana penjualan setara dengan biaya 
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produksi sehingga pendapatan sebelum bunga dan pajak 
(EBIT) sama dengan nol.  

Munawir (2002), menyatakan Break Even Point dapat 
diartikan suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan, 
perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak memderita rugi 
(penghasilan = total biaya). Tatapi analisa Break Even Point 
tidak hanya semata-mata untuk mengetahui keadaan 
perusahaan yang Break Even saja, akan tetapi analisa Break 
Even Point mampu memberikan informasi mengenai berbagai 
tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan 
kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan 
yang bersangkutan.  

  Rumus matematis BEP:  
Biaya produksi total 

            Hasil produksi   

     Biaya produksi total 
            Harga output 
 

2.11 Margin of safety (MoS) 
Riyanto (1993) menjelaskan bahwa dalam analisis 

Break Even Point (BEP) perlu dipahami konsep Margin of 
Safety (MoS), dimana Margin of Safety adalah angka yang 
menunjukan jarak antara penjualan yang direncanakan dengan 
penjualan saat Break Even Point. Margin of Safety juga 
menggambarkan batas jarak, yang mana kalau penjualan 
berkurang melampaui batas jarak tersebut maka perusahaan 
akan menderita kerugian. Margin of Safety memberikan 
informasi sampai seberapa jumlah volume penjualan yang 
direncanakan boleh turun agar perusahaan tidak menderita 
kerugian, dengan kata lain Margin of Safety memberikan 
petunjuk jumlah maksimal penurunan volume penjualan yang 

BEP (harga)  =    

BEP (hasil)  =   
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direncanakan yang tidak menimbulkan kerugian. Nilai Margin 
of Safety semakin kecil, perusahaan semakin cepat menderita 
kerugian yang artinya ada penurunan jumlah penjualan nyata. 
Munawir (1982) menyatakan bahwa informasi tentang Margin 
of safety ini dapat dinyatakan dalam ratio (prosentase) antara 
penjualan menurut budget dengan volume penjualan pada 
tingkat Break Even Point, atau dalam prosentase (ratio) dari 
selisih antara penjualan yang dibudgetkan dan penjualan pada 
tingkat Break Even Point dengan penjualan yang dibudgetkan 
itu sendiri atau dengan rumus 
                           Penjualan per budget 

          Penjualan per BEP 

        Penjualan per budget - Penjualan per BEP  

     Penjualan per budget 
 
2.12 Rentabilitas 

Menurut Soekartawi (2002), penentuan rentabilitas 
berguna untuk mengetahui hasil modal yang diputar dalam 
suatu usaha. Kriteria persentase rentabilitas usaha adalah 
sebagai berikut: 

1. Rentabilitas 1-25% termasuk dalm kategori buruk. 
2. Rentabilitas 26-50% termasuk dalam kategori rendah. 
3. Rentabilitas 51-75% termasuk dalam kategori cukup. 
4. Rentabilitas 76-100% termasuk dalam kategori baik. 
5. Rentabilitas >100% termasuk dalam kategori baik 

sekali. 
 
 

MOS =  x 100 % 

MOS =  x 100 % 
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Ranupandojo (1990) menyatakan rumus matematis dari 
rentabilitas:  

        Laba usaha 
          Modal sendiri + modal asing 
  
           Laba – bunga – pajak 

      Modal sendiri 
 
Shelmi (2009) menyatakan rasio rentabilitas ini 

disebut juga sebagai rasio profitabilitas yaitu rasio yang 
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 
memperoleh laba atau keuntungan. Profitabilitas suatu 
perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dengan 
aktiva atau modal yang menghassilkan laba tersebut. 

Rentabilitas ekonomi          = 

Rentabilitas modal sendiri  = 

X 100 % 

X 100 % 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan pada 11 
Desember 2012 – 2 Januari 2013 di U.D HS Indra Jaya desa 
Ponggok kecamatan Ponggok kabupaten Blitar. Penentuan 
lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan 
pertimbangan lokasi penelitian mempunyai jumlah ternak 
yang besar yaitu rata- rata 74.935 ribu ekor. 
 
3.2 Materi penelitian 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
ayam petelur dengan jumlah rata –rata 74.935 ribu ekor 
dengan kisaran umur antara 30 – 85 minggu, dan semua aspek 
yang mencakup semua bagian dari analisis ekonomi ayam 
petelur seperti hasil produksi telur, kandang, pakan, peralatan 
dan lain – lain. 
 
3.3 Metode Penelitian 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
studi kasus (case study), karena satu – satunya peternakan 
ayam petelur terbesar di desa Ponggok.  Sukmadinata (2007) 
menyatakan metode studi kasus merupakan bagian dari 
penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian untuk 
mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena – fenomena 
yang ada dipeternakan ayam petelur. Studi kasus yaitu 
memusatkan diri secara intensif dan mendalam terhadap suatu 
obyek tertentu, dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus 
(Nawawi, 1991). 
 



22 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
observasi dan interview. Observasi yaitu pengumpulan data 
yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap suatu 
obyek penelitian (Soekartawi, 1995). Interview adalah 
kegiatan mencari bahan (keterangan, pendapat) melalui tanya 
jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan  (Soekartawi, 
1995). Singarimbum dan Efendi (1989) menambahkan teknik 
wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara bertanya 
langsung kepada responden dengan berpedoman kepada 
kuisioner yang telah disiapkan. Yunus (2009) menyatakan 
kuesioner adalah sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data 
informasi tentang input – output dan kondisi sosial ekonomi di 
peternakan tersebut. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data skunder. Data primer adalah informasi yang 
diperoleh secara langsung yang menjadi obyek penelitian 
dengan mengajukan pertanyaan dan mencatat langsung. Data 
primer ini meliputi antara lain kedaan umum perusahaan, 
pengelolaan usaha dll. Data skunder data yang diperoleh dari 
informasi yang berguna untuk menunjang tujuan penelitian 
berupa catatan perusahaan, laporan ilmiah dan referensi yang 
relevan dengan penelitian, disini berupa recording atau catatan 
dari perusahaan. Data sekunder meliputi antara lain catatan 
data investasi, catatan data produksi, catatan data penjualan 
dll. 
 
3.5 Analisis Data 
 Analisis ekonomi usaha peternakan ayam petelur 
meliputi aspek – aspek sebagai berikut : 
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a. Total biaya usaha peternakan ayam petelur 
merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam 
suatu usaha tersebut, berikut rumus matematisnya: 
TC = FC + VC 
Keterangan :  TC = Biaya total (Rp / bulan) 
   FC = Biaya tetap (Rp / bulan) 
  VC = Biaya tidak tetap (Rp / bulan) 
 

b. Total penerimaan usaha peternakan ayam petelur 
merupakan semua pendapatan yang didapatkan dari 
penjualan telur, ayam afkir dan hasil sampingnya 
yang belum dikurangi dengan biaya pengeluaran. 
Berikut rumus matematisnya: 
TR = (P x Q) 

Keterangan : TR = Total revenue usaha peternakan 
           ayam petelur 
       P = Harga jual (Rp) 
      Q = Tingkat produksi (Kg) 
 

c. Pendapatan usaha peternakan ayam petelur 
merupakan seluruh total penerimaan dikurangi 
dengan total biaya pengeluaran. Berikut rumus 
matematisnya:  
∏ = TR – TC 

Keterangan : ∏ = Pendapatan usaha peternakan 
   ayam petelur (Rp / bulan) 
  TR = Total revenue usaha peternakan 
   ayam petelur (Rp / bulan) 
  TC = Total cost usaha peternakan 
   ayam petelur (Rp / bulan) 
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d. Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 
R 
C                   

Keterangan :   R = Revenue atau penerimaan U.D 
   HS Indra Jaya (Rp / bulan)
     C = Cost atau biaya produksi U.D 
   HS Indra Jaya (Rp / bulan)
         

 
Kriteria penilaian R/C rasio (Triana, Salam, Muis, 
2007) adalah sebagai berikut : 

- R/C rasio > 1, usaha peternakan ayam 
petelur layak dikembangkan. 

- R/C rasio = 1, usaha peternakan ayam 
petelur tersebut tidak untung tidak rugi 
(impas). 

- R/C rasio < 1, usaha peternakan ayam 
petelur tidak layak dikembangkan. 

e. Break Even Point (BEP)  
Dapat dihitung dengan rumus (Prawirokusumo, 
1990) 

Biaya produksi total 
               Hasil produksi   

      Biaya produksi total 
                Harga jual 
 

f. Margin of safety adalah angka yang menunjukan jarak 
antara penjualan yang direncanakan dengan 
penjualan saat break even point. Margin of safety 
juga menggambarkan batas jarak, yang mana kalau 

(BEP) hasil    = 

 (BEP) harga  = 

R/C ratio = 
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penjualan berkurang melampaui batas jarak tersebut 
maka perusahaan akan menderita kerugian 
 

g. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba selama suatu periode tertentu. 
Berikut rumus matematisnya :  

           Laba usaha 
   Modal sendiri + asing 
  
           Laba bersih 

           Modal usaha 
Kriteria penialaian rentabilitas (Soekartawi, 2002) 
: 

- Rentabilitas 1 – 25 %, maka usaha 
peternakan ayam petelur tersebut masuk 
dalam kategori buruk.  

- Rentabilitas 26 – 50 %,  termasuk usaha 
peternakan ayam petelur tersebut masuk 
dalam kategori rendah. 

- Rentabilitas 51 – 75 %, usaha peternakan 
ayam petelur tersebut masuk dalam 
kategori cukup. 

- Rentabilitas > 100 %, usaha peternakan 
ayam petelur tersebut masuk dalam 
kategori baik. 

 
3.6 Batasan Istilah 

1. Biaya produksi dalam usaha peternakan ayam ras 
petelur U.D HS Indra Jaya adalah nilai dari semua 
faktor produksi yang digunakan selama usaha 
peternakan ayam ras petelur berjalan.  

X 100 % 

Rentabilitas ekonomi  = 

Rentabilitas usaha      = 

X 100 % 
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2. Break Even Point merupakan titik pulang pokok di 
mana total penerimaan usaha peternakan ayam ras 
petelur = total biaya produksi usaha peternakan ayam 
ras petelur.   

3. Margin of Safety adalah angka yang menunjukan jarak 
antara penjualan yang direncanakan dengan penjualan 
saat break even point. 

4. Modal yang digunakan dalam usaha peternakan ayam 
ras petelur U.D HS Indra Jaya yaitu bangunan 
kandang, pullet (ayam yang siap bertelur), peralatan 
kandang dll. 

5. R/C rastio usaha peternakan ayam petelur U.D HS 
Indra Jaya merupakan perbandingan antara 
penerimaan usaha peternakan ayam petelur dengan 
total biaya produksi usaha peternakan ayam petelur 
U.D HS Indra Jaya. 

6. Revenue adalah pendapatan yang diterima perusahaan 
U.D HS Indra Jaya. 

7. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba selama suatu periode tertentu. 

8. Total pendapatan dalam usaha peternakan ayam ras 
petelur U.D HS Indra Jaya diperoleh dari total 
penerimaan yaitu penjualan telur, ayam afkir dan hasil 
samping kurangi dengan total biaya produksi. 

9. Total penerimaan dalam usaha peternakan ayam ras 
petelur U.D HS Indra Jaya diperoleh dari penjualan 
telur, ayam afkir dan hasil samping dikalikan dengan 
harga per unit. 

10.  Gaji karyawan UD H.S Indra jaya sudah termasuk 
uang makan. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Profil U.D Hs Indra Jaya 
 U.D HS Indra Jaya merupakan perusahaaan 
peternakan yang mempunyai 5 lokasi kandang yang terletak 
didesa Ponggok dan tidak jauh dari rumah pemilik peternakan 
kurang lebih 100 – 300 meter dari rumah. Perusahaan tersebut 
memulai usaha peternakan ayam sejak tahun 1987 yang pada 
awalnya pemeliharaan ayam petelur berjumlah 500 ekor dan 
berkembang pesat pada tahun 1997. Menurut pemilik 
peternakan tersebut yaitu bapak H. Samsudin, pada 1997 
beliau menimbun pakan sekitar 300 ton dikarenakan 
mendapatkan informasi dari teman dekat bahwa harga pakan 
akan naik drastis dan menyarankan untuk menimbun pakan. 
Pada awal tahun 1998 harga pakan positif naik, yang semula 
pada tahun 1997 adalah Rp. 38.000, -/sak, menjadi Rp. 218.00, 
-/sak. Jumlah ayam pada saat itu adalah 34.000 ekor. 
Perusahaan tersebut membuat pakan olahan atau campuran 
sendiri (self mix) untuk pakan ayam setiap harinya setelah 
pakan hasil timbunan habis. U.D HS Indra Jaya mempunyai 
slogan “Seorang Pemimpin adalah orang yang terus 
BERUSAHA naik sementara orang lain menyerah”. 

Ketinggian tempat desa Ponggok ± 186 diatas 
permukaan laut, serta suhu udara harian 24º C – 34 º C dengan 
kelembaban udara berkisar antara 55 – 70 % dan curah hujan 
rata-rata 1488,7 mm/th. Sudaryani dan Santoso (2003), 
menyatakan bahwa suhu yang optimal untuk beternak ayam 
petelur berkisar antara 21º C - 27º C, suhu yang panas akan 
mengurangi produksi telur. Sudarmono (2003), menyatakan 
peternakan ayam petelur sebaiknya berada ditempat yang tidak 
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bising sebab ayam petelur mudah stress. U.D HS Indra Jaya 
didirikan diatas lahan seluas 2,27 ha dengan tekstur tanah rata, 
dimana lokasi kandang ini dikelilingi oleh pagar dari tembok 
batako. Lahan seluas 2,27 ha tersebut terdiri dari 63 unit 
kandang produksi, 1 unit gudang telur dan peralatan, serta 1 
unit gudang pakan.  
 
4.2 Bibit 
 U.D HS Indra Jaya dalam usaha peternakannya 
menggunakan bibit ayam ras petelur strain isa brown yang 
diperoleh dari PT.Wonokoyo Jaya Corporindo. Menurut 
Rasyaf (1994), bibit ayam ras petelur oleh para breeder 
dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe ringan dan tipe sedang 
(medium), dilihat dari strain yang dipelihara pada perusahaan 
tersebut termasuk jenis ayam petelur tipe sedang (medium) 
karena mempunyai bulu wana cokelat dan memiliki tubuh 
yang lebih besar dari pada ayam petelur ringan. Ayam ringan 
berbulu putih berjengger merah dan berbadan kecil, jenis ayam 
ringan adalah ayam leghorn. Bobot ayam ringan mencapai ± 
1,5 – 2 kg / per ekor. sedangkan tipe sedang bobotnya 
mencapai 3 kg/ per ekor. Bibit diperoleh dalam bentuk ayam 
siap bertelur (pullet) yaitu pada umur 16 minggu. Ayam 
diafkir pada umur 95 minggu. 
 
4.3 Perkandangan 

U.D HS Indra Jaya mempunyai 5 lokasi 
perkandangan, yang mana semua lokasi kandang tersebut 
berada pada desa Ponggok kecamatan Ponggok kabupaten 
Blitar. Satu lokasi perkandangan terdiri dari bangunan - 
bangunan kandang. Bangunan kandang mempunyai ukuran 
lebar 5 m tinggi 3,5 m dan panjang 30 m,  jarak antar kandang 
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4 m. Sudarmono (2003), menyatakan jarak antar kandang 
dibuat minimal sama dengan lebar kandang, karena hal ini 
mempengaruhi kualitas lintasan udara ke dalam kandang. Hal 
ini kurang sesuai karena jarak antar kandang lebih kecil 
dibanding lebar kandang. Kandang berfungsi untuk 
melindungi ternak ayam dari pengaruh buruk iklim, seperti 
hujan, panas matahari, dan gangguan–gangguan lainnya 
(Sudaryani dan Santoso, 2003). 

Tipe atap kandang yang digunakan yaitu tipe monitor 
dengan bahan atap berupa asbes. Sesuai dengan pendapat 
Sudarmono (2003), kandang dengan tipe atap monitor akan 
mampu mengusir CO2 (udara kotor) dan memperlancar 
masuknya O2 ke dalam ruangan kandang. Asbes merupakan 
bahan yang cocok untuk atap kandang karena bahan tersebut 
dapat memantulakan radiasi panas matahari. 

Tipe dinding kandang yang digunakan yaitu tipe 
kandang dinding terbuka (open house), hali ini sesuai dengan 
pendapat Sudarmono (2003), sistem kandang terbuka sangat 
menunjang peredaran udara segar. Semakin banyak bagian 
kandang yang terbuka akan semakin baik pergantian udara 
dalam ruangan. Sedangkan sistem atam monitor berfungsi 
untuk menunjang ventilasi kandang karena mampu 
mengeluarkan CO2 dan memperlancar masuknya O2 kedalam 
kandang. 

Tempat pakan ayam di U.D HS Indra Jaya terbuat dari 
paralon yang dibelah dua. Ukuran paralon yang digunakan 
sebagai wadah pakan memiliki diameter 11 cm. Tempat 
minum terbuat dari paralon kecil yang memanjang dengan 
menggunakan (nipple). Nipple ini disalurkan melalui pipa 
kecil berdiameter 2 cm dengan berbahan plastik. Pertimbangan 
memakai nipple sebagai tempat minum adalah kebersihan air 
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tetap terjaga. Air tidak akan terkotori oleh pakan ayam dan 
debu yang terbawa oleh angin, tahan lama, meminimalisir air 
yang menetes ke tempat akan sehingga pakan tetap keringdan 
tidak ditumbuhi jamur, dan lebih mudah dibersihkan walaupun 
harga lebih mahal jika dibandingkan dengan tempat minum 
dari paralon yang dibelah. 

 
4.4 Pemberian Pakan dan minum 

Pakan adalah slah satu hal yang harus lebih 
diperhatikan di dalam usaha pemeliharaan unggas karena 
berpengaruh besar terhadap produktifitas unggas itu sendiri. 
Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang 
dikeluarkan untuk pakan sangat besar bila dibandingkan 
dengan biaya yang lain. Pakan yang diberikan pada ayam di 
U.D HS Indra Jaya merupakan pakan dari pencampuran 
sendiri. Bahan pakan yang digunakan antara lain jagung, 
bekatul,tepung ikan dan lain – lain. Bahan dan proporsi tiap 
bahan pakan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Bahan pakan dan proporsi tiap bahan pakan yang 
   digunakan 

Sumber: Data primer diolah (2013) 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa total setiap pencampuran 
bahan pakan U.D HS Indra Jaya yaitu 1076 kg dengan total 
biaya yaitu Rp. 4.420.500,-, sehingga harga setiap 1 kg pakan 
yaitu Rp. 4.108,2-. Harga pakan jadi adalah Rp. 236.000,-
/karung isi 50 kg, maka harga pakan jadi Rp. 4720,-/kg. Jika 
dibandingkan pakan campuran sendiri lebih murah. 

Pemberian pakan total selama satu bulan dengan rata-
rata jumlah ayam setiap harinya 74.935 ekor yaitu 266.600 kg 
atau rata-rata pemberian pakan 115 gram/ekor/hari. Pemberian 
pakan tersebut sudah baik karena hampir sesuei menurut 
Manual manajemen ISA brown (2011), bahwa rata-rata 
pemberian pakan ayam petelur periode layer sampai umur 90 
minggu yaitu 111 gram/ekor/hari. Pemberian pakan U.D HS 
Indra Jaya setiap harinya diberikan 2 kali. Pagi pada pukul 
06.30 WIB dan siang pukul 14.00 WIB, sesuai dengan 
pendapat Sudarmono (2003) bahwa pemberian pakan 
sebaiknya dilakukan dengan penjatahan yang diberikan dua 
kali sehari dengan jadwal yang tetap, dan pemberian pakan 
yang terlalu penuh akan meningkatkan pemborosan pakan. 
Menurut Rasyaf (2000) pakan merupakan komponen biaya 
terbesar dalam pemeliharaan ayam petelur yakni sebesar 60 – 
70 persen dari total biaya produksi. Faktor ini berpengaruh 
dalam proses keberhasilan usaha peternakan ayam petelur, 
sehingga cara pemberian pakan perlu mendapatkan perhatian 
untuk menekan biaya produksi. 

Dalam satu bulan pemberian pakan 266.600 kg 
tersebut U.D HS Indra Jaya menghasilkan telur sebanyak 
125.755,9 kg, maka nilai konversi pakannya yaitu 2,12. Nilai 
konversi pakan 2,12 tersebut sudah baik karena nilai tersebut 
hampir sesuai dengan nilai konversi pakan menurut manual 
manajemen ISA brown (2011), yang menyatakan bahwa rata-
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rata nilai konversi pakan ayam petelur periode layer sampai 
umur 90 minggu yaitu 2,10. 

Pemberian air minum dilakukan ad libitum lewat 
paralon kecil yang memanjang dan terdapat nipple pada 
saluran airnya, sesuai dengan pendapat Abidin (2003) yang 
menyatakan bagi ayam petelur ketersediaan air adalah hal 
yang sangat vital karena sebagian besar tubuhnya terdiri dari 
air. Ayam masih dapat hidup normal jika kehilangan 95% 
lemak tubuhnya atau 50% protein, tetapi terjadi dehidrasi 
sampai 10% bisa menyebabkan ayam mengalami gangguan 
fisiologis stres. Jika kondisi seperti ini tidak tertangani dengan 
baik dan ayam kehilangan air 20%, ayam akan mengalami 
kematian. Konsumsi pakan U.D HS Indra Jaya dapat dilihat 
pada Lampiran 2. 

 
4.5 Produksi telur 

Pengambilan telur dari kandang dilakukan sehari 2 
kali setelah selesai memberi pakan. Penyeleksian telur 
dibedakan menjadi dua yaitu telur utuh dan telur retak. 
Produksi telur utuh  selama satu bulan U.D HS Indra Jaya 
yaitu sebanyak 1.931.630 butir atau 125.555,9 kg dan produksi 
telur retak sebanyak 30.827 butir atau 2.003,7 kg. Total 
produksi telur selama satu bulan (telur utuh + telur retak) 
sebanyak 1.962.457 butir atau rata-rata produksi telur untuk 
setiap harinya sebanyak 65.424 butir. Jika dikonversikan ke 
dalam kilogram, produksi telur selama satu bulan yaitu 
127.559 kg atau rata-rata produksi setiap harinya yaitu 
4.251,96 kg. HDP (Hen Day Production) adalah perbandingan 
produksi telur yang diperoleh hari itu dengan jumlah ayam 
yang hidup pada hari itu. Rata-rata populasi ayam per hari 
selama satu bulan yaitu 74.934 ekor, dengan populasi tersebut 
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menghasilkan telur rata-rata per hari 63.305 butir. Nilai HDP 
rata-rata per hari selama satu bulan  U.D HS Indra Jaya yaitu 
84,00 %. Arti nilai HDP 84, 00 % misalkan dalam satu hari 
terdapat 1.000 ekor ayam yang hidup maka produksi telurnya 
sebanyak 840 butir. Nilai rata – rata HDP tersebut lebih rendah 
dibandingkan nilai rata – rata HDP dari hasil penelitian Mila 
(2011), yaitu 86,181 % dengan jumlah ayam sektar 65.500 
ekor.  

 
4.6 Pemasaran telur 
 Pemasaran atau penjualan telur di U.D HS Indra Jaya 
dilakukan setiap hari, telur normal atau telur utuh semuanya 
dipasarkan atau dikirim ke Jakarta, dimana di Jakarta telur 
dibeli oleh seorang pengepul. Rata-rata pengiriman telur utuh 
ke Jakarta sebanyak 4.017,2 kg/hari. Harga jual telur utuh 
selama satu bulan sangat fluktuatif, harga terendah yaitu Rp. 
13.400,- /kg dan harga tertinggi Rp. 15.200,- /kg, dimana 
harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman. Biaya 
pengiriman untuk per kg nya membutuhkan biaya Rp. 600. 
Pengiriman telur ke Jakarta dengan mengunakan truk jasa 
pengiriman barang, sedangkan pemasaran telur retak diambil 
pengusaha roti. Penjualan telur retak tidak memerlukan biaya 
karena sudah diambil langsung dari pembeli setiap harinya. 
Harga jual telur utuh cukup tinggi bila dibandingkan dengan 
hasil penelitian Mila (2011) dimana harga tertinggi Rp. 
12.800,- /kg dan harga trendah Rp. 12.217,- /kg. U.D HS Indra 
Jaya rata-rata menjual telur retak sebanyak 64,6 kg/hari. Harga 
telur retak adalah Rp. 8000/ kg. Setiap 2000 ayam 
menghasilkan kotoran ayam yaitu 23,5 karung / bulan dan 
setiap karungnya berisi 40 kg. Jadi dengan total ayam rata – 
rata 74935 setiap harinya, maka total penjualan kotoran ayam 
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selama satu bulan yaitu ± 880. Harga kotoran ayam adalah Rp 
150,-/ kg.atau setiap karung Rp. 6000,-. Grafik harga telur U.D 
HS Indra Jaya dalam satu bulan dapat dilihat pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Grafik harga telur U.D HS Indra Jaya selama satu 
      bulan. 
 
4.7 Modal Usaha 
 Modal yang digunakan adalah modal tetap dan tidak 
tetap. Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai 
dalam satu kali proses produksi. Modal jenis ini butuh 
pemeliharaan supaya berdaya guna dalam jangka waktu lama 
seprti tanah, gudang, kandang, peralatan dan lain – lain. Modal 
kerja adalah modal yang habis atau dianggap habis dalam satu 
kali proses produksi misalnya pakan, obat, gaji pegawai, 
listrik, telfon, air, dan lain – lain. Total modal usaha 
peternakan ayam petelur di U.D HS Indra Jaya dapat dilihat 
pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Total modal usaha peternakan ayam petelur di U.D 
  HS Indra Jaya. 
 

 Sumber: Data primer diolah (2013) 

*). Keterangan : Harga per ekor pullet adalah Rp. 44800,-. 

  : Total tanah kandang 1625 ru / ± 22343,75 m² 

  : Total luas gudang 420 m² 

  : Total luas tanah 22763 m² 
 

 Tabel 2 menunjukkan  bahwa total modal dari usaha 
peternakan ayam petelur U.D HS Indra Jaya yaitu Rp. 
9.751.819.900,- yang meliputi modal tetap 87,59 % dari total 
modal dan modal tidak tetap atau modal kerja yaitu 12,41 % 
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dari total modal. Ternak merupakan persentase terbesar dari 
keseluruhan modal usaha, yaitu Rp 3.368.960.000,- atau 34,55 
%. Sedangkan pakan masuk modal paling besar dalam modal 
tidak tetap yaitu Rp. 1.095.192.800,- atau 11,23 %. Dari 
keseluruh modal tersebut semuanya adalah murni modal 
sendiri tanpa pinjaman dari bank, jadi tidak ada modal 
pinjaman. 
 
4.8 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan 
untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan 
digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksi oleh 
perusahaan tersebut. Biaya produksi yang digunakan U.D HS 
Indra Jaya meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap 
yang dikeluarkan antara lain biaya penyusutan, biaya sewa 
tanah, gaji tenaga kerja, PBB. Biaya variabel yang dikeluarkan 
antara lain biaya pembelian pakan, biaya pembelian obat-
obatan, konsumsi pekerja, biaya pemasaran, bahan bakar 
produksi, biaya pembayaran listrik dan telpon.  

Total penerimaan, total biaya produksi, pendapatan 
sebelum dan sesudah pajak semua dijadikan 1 dalam tabel rugi 
laba, dan dapat dilihat pada Tabel 3.  Profil usaha U.D HS 
Indra Jaya dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 3. Laporan Rugi Laba U.D HS Indra Jaya per bulan. 
 

 Sumber: Data primer diolah (2013) 
*). Ketererangan :        Harga awal - Harga akhir  
       

             Umur ekonomis 
 

Rumus penyusutan = 
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Tabel 4. Profil usaha U.D HS Indra Jaya. 
 

 
Sumber: Data primer diolah (2013) 
*). Keterangan : berat telur rata – rata 65 gram/ butir 
 

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah ayam rata – rata 
74935 ekor, FCR 2,12, HDP 84%, total biaya produksi selama 
satu bulan U.D HS Indra Jaya yaitu Rp. 1.316.034.7778,- yang 
meliputi biaya tetap 9,55 % dari total biaya dan biaya tidak 
tetap 90,45 % dari total biaya. Biaya pakan merupakan yang 
terbesar yaitu Rp. 1.095.192.800,- atau 83,22 % dari total 
biaya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Mila (2011) 
dengan jumlah ayam 63.765 ekor biaya pakannya memakan 
biaya 86,80 % dari total biaya. Biaya penyusutan ternak  
merupakan biaya terbesar pada pengunaan biaya tetap yaitu 
sebesar Rp. 85.570.869,6,- per bulan atau 6,50 % dari total 
biaya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Warsito dkk 
(2009), bahwa biaya penyusutan ternak memerlukan biaya 
paling besar pada penggunaan biaya tetap yaitu 6,5 % dari 
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total biaya. Biaya pemasaran adalah biaya yang digunakan 
untuk memasarkan produk telur utuh ke Jakarta setiap harinya 
sehingga dalam pengiriman memerlukan biaya transportasi. 
Setiap 1 kg telurnya sebesar Rp. 600,-. Dalam 1 bulan 
perusahaan tersebut memasarkan telur sebanyak 125.556 kg. 
Maka dalam 1 bulan total biaya pemasaran memerlukan biaya 
sebesar Rp. 75.333.600,- atau sebesar 5,72 % dari total biaya 
selama 1 bulan. 
 Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah total biaya 
produksi selama satu bulan Rp. 1.316.034.7778,-, dengan total 
biaya produksi tersebut maka diperoleh biaya produksi untuk 
per 1 kg telur dengan dibagi total jumlah telur utuh dan retak 
dalam kg sebesar  127559,705 kg. Biaya produksi untuk per 1 
kg telur yaitu Rp. 10.317. Jumlah rata-rata ayam yang 
dipelihara yaitu 74.935 ekor sehingga untuk biaya produksi 
per ekor ayam selama satu bulan yaitu sebesar Rp. 17.562,-. 
Hasil penelitian Warsito dkk (2009), biaya per ekor peternakan 
ayam petelur yaitu Rp. 13.625,- /bulan. 
 
4.8 Penerimaan 

Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan 
oleh proses produksi yang disebut pendapatan kotor usaha tani 
(grass income)atau nilai produksi (value of production) yang 
didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam 
jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun tidak dijual. 
U.D HS Indra Jaya mendapatkan penerimaan dari penjualan 
telur (telur utuh, telur retak), penjualan ayam afkir dan 
penjualan kotoran ayam. Harga tertinggi selama satu bulan 
untuk telur utuh yaitu Rp. 15.200,-/kg, sedangkan harga 
terendah Rp. 13.400,-/kg dan utuk harga rata-ratanya selama 
satu bulan yaitu Rp. 14.142,-/kg. Harga untuk telur retak 
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selama satu bulan tetap sama yaitu Rp. 8.000,-/kg. Harga ayam 
afkir per ekornya yaitu Rp. 24.000,- sedangkan harga kotoran 
ayam yaitu Rp. 150,-/kg. Penerimaan dari penjualan telur, total 
penerimaan dan penerimaan per ekor ayam selama satu bulan 
usaha peternakan ayam petelur U.D HS Indra Jaya dapat 
dilihat pada tabel 5.  

 
Tabel 5. Penerimaan dari penjualan telur, total penerimaan dan 

penerimaan per ekor ayam selama satu bulan usaha 
peternakan ayam petelur U.D HS Indra Jaya. 

Sumber: Data primer diolah (2013) 
 
 Tabel 5 menunjukkan hasil produksi telur (telur utuh 
dan telur retak) merupakan sumber penerimaan terbesar dalam 
usaha peternakan ayam petelur U.D HS Indra Jaya yaitu 94,6 
% dari total penerimaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
Warsito dkk (2009), bahwa penerimaan dari penjualan telur 
merupakan penerimaan tertinggi yaitu 99,08 % dari total 
penerimaan. Produksi telur utuh U.D HS Indra Jaya selama 
satu bulan yaitu 125.555,95 kg, dengan produksi tersebut 
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menghasikan penerimaan sebesar Rp. 1.775.612.245,- atau 
93,7% dari total penerimaan. Sedangkan produksi untuk telur 
retak yaitu 2003,755 kg yang  menghasilkan penerimaan 
sebesar Rp. 16.030.040,- atau 0,8% dari total penerimaan. 
Penjualan ayam afkir selama satu bulan yaitu Rp. 97.523.478,- 
atau 5,1% dari total penerimaan. Penjualan kotoran ayam 
selama satu bulan dapat mencapai 880 karung, setiap 
karungnya berisi 40 kg. Hasil dari penjualan kotoran ayam 
selama satu bulan yaitu Rp. 5.280.000,- atau 0,3% dari total 
penerimaan. Total penerimaan selama satu bulan dari 
penjualan telur yaitu Rp. 1.791.642.285,- atau Rp. 23.695,- 
/ekor/bulan. Total penerimaan dari penjualan hasil produksi 
selama satu bulan yaitu Rp. 1.894.445.763,- atau Rp. 25.281,- 
/ekor/bulan atau Rp. 14.851,- / kg telur. Hasil penelitian 
Warsito dkk (2009), total penerimaan usaha peternakan ayam 
petelur  selama satu bulan yaitu Rp. 17.450,- /ekor ayam. 
Perhitungan penjualan kotoran ayam dan ayam afkir dapat 
dilihat pada Lampiran 9 dan 10. 
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4.10 Pendapatan 
Biaya, penerimaan dan pendapatan U.D HS Indra Jaya 

dapat dilihat pada Tabel 6 
 

Tabel 6. Biaya, penerimaan dan pendapatan selama satu bulan 
U.D HS Indra Jaya 

 

 Sumber: Data primer diolah (2013) 
 
 Tabel 6 menunjukkan bahwa total pendapatan selama 
satu bulan sebelum pajak di U.D HS Indra Jaya sebesar Rp. 
578.410.985,-, dengan pendapatan sebesar tersebut maka 
dikenakan pajak sebesar 30 % per tahun. Persentase pajak 
tersebut berdasarkan pendapatan usaha yang memungkinkan 
pendapatannya per tahun lebih dari 500 juta, dimana 
pendapatan yang lebih dari 500 juta per tahun menurut 
direktorat jendral pajak dikenakan pajak pendapatan sebesar 
30 % per tahun, sehingga untuk pajak pendapatan dalam satu 
bulan yaitu Rp. 14.460.275,-. Pendapatan setelah pajak 
peternakan ayam petelur selama satu bulan yaitu sebesar Rp. 
563.950.711,-. Maka untuk pendapatan per kg telur yaitu Rp. 
4.421,- dan pendapatan untuk per ekor ayam selama satu bulan 
yaitu Rp. 7.526,-. Selisih antara total penerimaan dan total 
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biaya hasilnya adalah positif. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Asnawi (2009) bahwa pendapatan pada usaha peternakan 
ayam petelur merupakan selisih antara penerimaan total 
dengan biaya total produksi yang dikeluarkan oleh peternak 
ayam petelur selama satu pemeliharaan atau periode produksi. 
Jika selisih tersebut bernilai positif maka dapat dikatakan 
usaha peternakan ayam petelur tersebut dikatakan untung 
sedangkan jika diperoleh nilai yang negatif berarti usaha 
tersebut mengalami kerugian. Hasil penelitian Mila (2011) 
dengan jumlah ayam 63.765 ekor nilai laba bersih setelah 
pajak selama satu bulan sebesar Rp. 137.289.072,-. 
 
4.11  Revenue cost ratio (R/C) 

R/C ratio merupakan perbandingan antara penerimaan 
dan biaya. Nilai R/C ratio usaha peternakan ayam petelur di 
U.D HS Indra Jaya dapat dilihat pada Tabel 7. 

 
Tabel 7. Nilai R/C ratio usaha peternakan ayam petelur U.D 
 HS Indra Jaya 
 

 
Sumber: Data primer diolah (2013) 
 
 Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai R/C ratio di U.D 
HS Indra Jaya 1,44. Nilai R/C ratio sebesar 1,44 maka dapat 
diartikan bahwa setiap penggunaan biaya produksi di U.D HS 
Indra Jaya sebesar Rp. 1.000.000,- akan memperoleh 
penerimaan sebesar Rp. 1.440.000,-. Hal ini sesuai dengan 
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pendapat Soekartawi (2002), bahwa untuk nilai R/C ratio lebih 
dari 1 maka usaha tersebut dinyatakan menguntungkan atau 
layak untuk dikembangkan.Ucokaren (2011) menambahkan 
pendapatan dan keuntungan usahatani yang besar tidak selalu 
mencerminkan tingkat efisiensi usaha yang tinggi. Guna 
mengetahui efisiensi usahatani dapat digunakan analisis R/C 
ratio. R/C ratio dengan  perbandingan antara penerimaan dan 
biaya. Semakin besar nilai R/C ratio maka semakin besar pula 
keuntungan yang diperoleh. R/C ratio merupakan singkatan 
dari Revenue Cost Ratio, atau dikenal dengan perbandingan 
antara penerimaan dan biaya. Suatu usaha dapat dinyatakan 
layak atau masih dalam tingkat efisiensi apabila nilai R/C ratio 
lebih dari satu yang artinya nilai penerimaan sama lebih besar 
dari total biaya, maka semakin besar nilai R/C ratio maka 
semakin besar pula tingkat efisiensi suatu perusahaan. Hasil 
penelitian Mila (2011) nilai dari R/C ratio dari usaha 
peternakan ayam petelur yaitu 1,21. 
 
4.12  Break even point (BEP) 

Syukur (2008) menyatakan bahwa, analisa break even 
point adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang manajer 
perusahaan untuk mengetahui pada jumlah (volume) penjualan 
berapakah usaha tidak mengalami kerugian dan tidak 
memperoleh laba. Syahrul dan Nizar (2000) menyatakan  
Break Even Point adalah titik yang menunjukkan tingkat 
dimana penjualan setara dengan biaya produksi. BEP harga 
telur utuh dan BEP hasil telur utuh di U.D HS Indra Jaya dapat 
dilihat pada Tabel 8.  
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Tabel 8. BEP dan hasil telur utuh di U.D HS Indra Jaya 
 

 Sumber: Data primer diolah (2013) 
 

Tabel 8 menunjukkan bahwa total biaya produksi telur 
selama satu bulan di U.D HS Indra Jaya yaitu Rp. 
1.316.034.778,-, dengan produksi telur utuh selama satu bulan 
125.556 kg, harga rata-rata penjualan telur utuh selama satu 
bulan yaitu Rp. 14.142,-. BEP harga penjualan telur utuh yaitu 
Rp. 10.482,- sedangkan BEP hasil untuk telur utuh yaitu 
93.059 kg. Perhitungan nilai BEP dapat dilihat pada lampiran 
12. Hasil penelitan Mila (2011) total biaya produksi yaitu Rp 
1.013.165.867,-.dengan jumlah ayam 63.765 ekor, nilai Break 
Even Point (BEP) hasil atau produk (telur) sebesar 86.470 
kg/bulan dan Break Even Point harga sebesar Rp 10.095,- /kg 
dengan produksi telur sebanyak 100.366,68 kg/bulan dengan 
harga jual telur rata-rata Rp 11.717,- / kg. 
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4.13 Margin of safety (MoS) 
 

Tabel 9. Nilai Margin of Safety penjualan telur utuh selama 
 satu bulan di U.D HS Indra Jaya 
 

 Sumber: Data primer diolah (2013) 
*). Perhitungan margin of safety panjualan telur utuh dapat 
dilihat pada Lampiran 13 
 
 Tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat atau volume 
penjualan telur utuh yang harus dicapai atau direalisasi oleh 
U.D HS Indra Jaya tidak boleh turun lebih dari 25, 9 % atau 
32.497 kg dari penjualan yang direncanakan agar perusahaan 
tersebut tidak menderita rugi tapi juga tidak memperoleh laba. 
Sesuai pendapat Mulyadi (1981) menyatakan bahwa analisis 
break even point memberikan informasi mengenai berapa 
jumlah volume penjualan minimum agar perusahaan tidak 
menderita kerugian. Margin of Safety memberikan informasi 
sampai seberapa jumlah volume penjualan yang direncanakan 
boleh turun agar perusahaan tidak menderita kerugian, dengan 
kata lain Margin of Safety memberikan petunjuk jumlah 
maksimal penurunan volume penjualan yang direncanakan 
yang tidak menimbulkan kerugian. Nilai Margin of Safety 
semakin kecil, perusahaan semakin cepat menderita kerugian 
yang artinya ada penurunan jumlah penjualan nyata. Riyanto 
(1993) menambahkan Margin of Safety adalah angka yang 
menunjukan jarak antara penjualan yang direncanakan dengan 
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penjualan saat break even point. Margin of Safety juga 
menggambarkan batas jarak, yang mana kalau penjualan 
berkurang melampaui batas jarak tersebut maka perusahaan 
akan menderita kerugian. 
 
4.14 Rentabilitas 

Analisis rentabilitas berguna untuk mengecek apakah 
perusahaan berhasil dengan baik atau tidak. Hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa rentabilitas ekonomi usaha peternakan 
ayam petelur di U.D HS Indra Jaya sebesar 5,93 % per bulan 
atau sebesar 71,17 % per tahun. Perhitungan rentabilitas modal 
sendiri usaha peternakan ayam petelur di di U.D HS Indra Jaya 
sebesar 5,78 % per bulan atau sebesar 69,39 % per tahun. 
Shelmi (2009) menyatakan ratio rentabilitas ini disebut juga 
sebagai rasio profitabilitas yaitu ratio yang digunakan untuk 
mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 
atau keuntungan. Profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan 
perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 
menghassilkan laba tersebut.Rentabilitas adalah perbandingan 
antara laba dengan modal atau aktiva yang menghasilkan laba 
tersebut, dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode 
tertentu. Hasil penelitian Faiqoh (2011), nilai rentabilitas 
ekonomi usaha peternakan ayam petelur di PT. Bintang 
Sembilan Tuban yaitu 15,76 %  per tahun. Perhitungan nilai 
rentabilitas dapat dilihat pada Lampiran 14. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan  
 Hasil perhitungan menunjukan bahwa usaha 
peternakan ayam petelur U.D HS Indra Jaya layak untuk 
dijalankan berdasarkan kriteia sebagai berikut: 

1. a. Total biaya produksi yaitu sebesar Rp.   
 1.316.034.778,- /bulan setara dengan Rp.              
 10.317,- /kg telur utuh atau Rp. 17.562,- 
 /ekor/bulan. 
 b. Total penerimaan yaitu sebesar Rp. 1.894.447.068,- 

  /bulan setara dengan Rp. 14.851,-/kg telur utuh atau 
 Rp. 25.281,- /ekor/bulan. 

 c. Pendapatan sebelum pajak selama satu bulan yaitu 
  sebesar Rp. 578.410.985,- dan pendapatan sesudah
  pajak sebesar Rp. 563.951.982,-. setara  dengan Rp. 
 7.526,- /ekor/bulan atau 4.421,- /kg telur. 

2. a. Nilai R/C ratio dari peternakan ayam petelur selama 
 satu bulan yaitu 1,44 usaha peternakan tersebut layak 
 untuk dikembangkan. 
 b. Nilai BEP peternakan ayam petelur selama satu bulan                     

  untuk BEP harga telur utuh yaitu Rp. 10.482, dan 
  untuk BEP hasil telur utuh yaitu 93.059 kg. 

 c. Nilai margin of safetydari penjualan telur utuh yaitu 
     25,9 %. 

 d. Nilai rentabilitas ekonomi yaitu 71,17 % per tahun, 
     sedangkan nilai rentabilitas modal sendiri yaitu 
     69,39 % per tahun. 
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5.2 Saran 
 Saran yang dapat diberikan U.D HS Indra Jaya dapat 
menurunkan biaya pakan karena mengingat biaya pakan 
sekarang ini  mencapai 83,17 % dari total biaya. 
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Lampiran 1. Struktur organisasi U.D HS Indra Jaya 
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Lampiran 2. Konsumsi pakan ayam petelur U.D HS Indra 
  Jaya 

 

Sumber: Data primer diolah (2013) 
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Lampiran 3. Produksi telur selama satu bulan U.D HS 
  Indra Jaya 
 

 
Sumber: Data primer diolah (2013) 
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Lampiran 4. Perhitungan rata-rata HDP U.D HS Indra 
  Jaya 
Rata-rata produksi telur per hari selama satu bulan: 63305 
butir telur 
Rata-rata jumlah ayam per hari selama satu bulan: 74.935 ekor 
      Jumlah telur hari itu 

     Jumlah ayam yang ada  
      63305 

     74.935  
   =  84, 47 % 

Hen day   = X 100 % 

Hen day   = X 100 % 
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Lampiran 5. Biaya penyusutan kandang dan peralatan 
kandang selama satu bulan U.D  HS Indra 
Jaya   
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*). Keterangan : umur ekonomis ayam diperoleh dari umur 

afkir – umur pembelian pullet. 
Umur afkir    = 95 minggu 
   = 665 hari 
   = 22,16 bulan 
Umur pembelian  = 16 minggu 
   = 112 hari 
   = 3,73 bulan 
Umur ekonomis = 22,16 – 3,73 
   = 18,4 bulan 
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Lampiaran 6. Daftar gaji tenaga kerja U.D HS Indra Jaya 
 

Posisi 
Jumlah 
(orang) 

Gaji 
(Rp)/orang 

Jumlah 
(Rp) 

Pekerja gudang pakan 
dan telur 5 1.000.000 5.000.000 

Pekerja kandang 25 800.000 20.000.000 

Total 25.000.000 
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Lampiran 7. Penjualan telur utuh selama satu bulan U.D 
  HS Indra Jaya 
 

 Sumber: Data primer diolah (2013) 
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Lampiran 8. Penjualan telur retak selama satu bulan U.D 
  HS Indra Jaya 

 
Sumber: Data primer diolah (2013) 
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Lampiran 9. Penjualan kotoran ayam atau pupuk 
kandang selama satu bulan U.D HS Indra 
Jaya 

 
Di U.D HS Indra Jaya setiap 2000 ayam menghasilkan 

kotoran ayam yaitu 23,5 karung / bulan dan setiap karungnya 
berisi 40 kg. Jadi dengan total ayam rata – rata 74.935 setiap 
harinya, maka total penjualan kotoran ayam selama satu bulan 
yaitu ± 880. Harga kotoran ayam adalah Rp 150,-/ kg atau 
setiap karung Rp. 6000,-  
Total penerimaan dari penjualan kotoran selama 1 bulan yaitu:  

880 karung x Rp. 6.000,- = Rp. 5.280.000. 
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Lampiran 10. Penjualan ayam afkir 
 

- Ayam diafkir pada umur 95 minggu (masa pakai ayam 
dari pullet sampai afkir 18,4 bulan) dengan bobot 
badan rata-rata 2 kg.  

- Harga per kg ayam petelur afkir Rp. 12.000,-. 
- Jumlah ayam afkir 74.769 ekor. 

Total penerimaan penjualan ayam afkir per 18,4 bulan (umur 
ekonomis ayam 18,4 ) bulan. :  
74.769 ekor x 2 kg x Rp. 12.000,- = Rp. 1.794.456.000,- 
Total penerimaan penjualan afkir per bulan  
= Rp. 1.74.432.000,- / 18,4 
= Rp 97.524.782,- 
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Lampiran 11. Perhitungan R/C ratio selama satu bulan 
  U.D HS  Indra Jaya 
 
Total penerimaan (Revenue) peternakan ayam petelur selama 
satu bulan yaitu Rp. 1.894.445.763,- 
Total biaya (Cost ) peternakan ayam petelur selama satu bulan 
yaitu Rp. 1.316.034.778,- 

       Revenue 
           Cost 
    = Rp. 1.894.447.068,- 
       Rp. 1.316.034.778,- 
    = 1,44 
Artinya bahwa setiap penggunaan biaya produksi di U.D HS 
Indra Jaya sebesar Rp. 1.000.000,- akan memperoleh 
penerimaan sebesar Rp. 1.440.000,-. R/C ratio lebih dari 1, 
maka usaha tersebut dinyatakan menguntungkan atau layak 
untuk dikembangkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

R/C ratio =  
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Lampiran 12. Perhitungan BEP harga dan BEP hasil U.D 
  HS Indra Jaya 
 
Total biaya produksi peternakan ayam petelur selama satu 
bulan yaitu Rp. 1.316.034.778,-Total produksi telur utuh 
selama satu bulan yaitu 125.555,95 kg 
Harga rata-rata telur per kg  selama satu bulan Rp.14.142,- 

Biaya produksi total 
            Hasil produksi   

Rp. 1.316.034.778, - 
             125.555,95 
             =  Rp. 10.482, -    

     Biaya produksi total 
            Harga output 

 Rp. 1.316.034.778, 
       Rp.   14.142,- 

             =     93.059 kg         
 

BEP (harga)  =    

       =    

  =    

BEP (hasil)  =   
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Lampiran 13. Perhitungan Margin of safety (MoS) U.D HS 
  Indra Jaya 

Penjualan telur utuh selama satu bulan yaitu 125.555,95 kg 
Penjualan break even yaitu 93.059 kg 

     
               125.555,95 kg – 93.059 kg  

      125.555,95 kg        
       =    25,9 % 
                             = 32.497 kg 

X 100% Margin of safety = 
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Lampiran 14. Perhitungan Rentabilitas U.D HS Indra 
  Jaya 

 
Total modal peternakan ayam petelur yaitu Rp. 
9.751.819.900,- 
Karena semua modal  di perusahaan U.D HS Indra Jaya adalah 
modal sendiri maka tidak ada modal asing dan bunga 
pinjaman. 
Pendapatan bersih sebelum pajak selama satu bulan   
= total penerimaan – total biaya                                   
= Rp. 1.894.447.068 - Rp. 1.316.034.778   
= Rp. 578.412.289,- 
 
      Pendapatan bersih sebelum pajak                            
        Modal sendiri + modal asing 

 
            =  Rp. 578.412.289,- 

   Rp. 9.751.819.900,- + 0 
            = 5,93 % / bulan 
            = 71,17 % / tahun (termasuk 
   dalam kategori cukup). 
 
          Laba – bunga – pajak  

                 Modal sendiri 
 
= Rp. 578.412.289,-– 0 – Rp. 14.460.307 
  Modal sendiri 
= 5,78 % / bulan 
= 69,39 % / tahun 

X 100 % 

Rentabilitas ekonomi  = 

Rentabilitas modal sendiri  = 

X 100 % 
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Lampiran 15. Dokumentasi penelitian di U.D HS Indra 
  Jaya 
 

   
Gambar 1. Kandang       
 

   
  
Gambar 2. Gudang telur U.D HS Indra Jaya               
 

 


