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ECONOMIC ANALYSIS OF LAYER AT CV. “SANTOSO FARM”  

IN KERJEN VILLAGE SRENGAT SUBDISTRICT BLITAR  REGENCY 
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1
, Hari Dwi Utami

2
 and Budi Hartono

2 

 

ABSTRACT 

 

 Research was conducted on October 2012 in CV. Santoso Farm at Kerjen village 

Srengat 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. Descriptive analysis with applying economic equation formulation 

namely R/C ratio, break even point, margin of safety and rentabilty were used to analyse the 

data. Result showed that the expenses per bird per month was Rp. 17,378,- Rp. 20,176,- of 

revenue and Rp. 2,727,- of profit. CV. Santoso Farm has appropiate to operate based on R/C 

ratio (1.16), BEP (Rp. 11,536,-) and economic (29.59 %) and equity rentabilities (39.54 %). 

 

Keywords: layer farm, economic analysis, R/C ratio, economic equity rentabilities 
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ANALISIS EKONOMI USAHA AYAM PETELUR CV. SANTOSO FARM 

DI DESA KERJEN KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR 

 

Simon Candra, Hari Dwi Utami dan Budi Hartono 

 

RINGKASAN 

 

Perkembangan peternakan mamberikan dampak positif bagi masyarakat untuk 

perbaikan gizi dan dampak positif bagi pelaku ternak yaitu meningkatnya kesejahteraan. 

Usaha peternakan ayam petelur dapat menghasilkan perputaran modal yang cepat dan harga 

telurnya yang relatif murah sehingga mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat. Namun 

usaha tersebut masih sangat fluktuatif, sehingga usaha ini sangat rentan dalam 

perkembangannya, karena itu peluang untuk mendapat keuntungan ataupun kerugian juga 

sangat besar kemungkinannya. CV. Santoso Farm salah satu perusahaan ayam petelur di 

kabupaten Blitar yang memulai usahanya sejak tahun 1976 dan tetap bertahan sampai 

sekarang. Berpijak dari keadaan di atas maka diperlukan suatu analisis ekonomi untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan CV. Santoso Farm. 

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 CV. Santoso Farm. 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 CV. 

Santoso Farm. Kegunaan penelitian yaitu sebagai bahan informasi, wacana evaluasi dan 

pertimbangan dalam pengembangan usaha CV. Santoso Farm serta sebagai bahan informasi 

untuk melakukan penelitian atau pengkajian lebih lanjut. 

 Pengambilan data dilaksanakan pada Oktober 2012 di CV. Santoso Farm Desa Kerjen 

Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus, dengan pertimbangan CV. Santoso Farm 

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 CV. Santoso Farm sebesar Rp. 

9.076.607.990,-, total biaya produksi sebesar Rp. 1.390.212.144,- /bulan atau Rp. 17.378,- 

/ekor/bulan. Total penerimaan sebesar Rp. 1.613.992.635,- /bulan atau Rp. 20.176,- 

/ekor/bulan. Pendapatan setelah pajak sebesar Rp. 218.185.979,- /bulan atau Rp. 2.727,- 

/ekor/bulan. Nilai R/C ratio 1,16, BEP harga telur utuh Rp. 11.536,- /kg, BEP hasil telur utuh 

112.386 kg telur/bulan. Nilai margin of safety penjualan telur utuh yaitu 6,74 % (8.123 kg). 

Nilai rentabilitas ekonomi dan nilai rentabilitas modal sendiri yaitu 29,59 % /tahun dan 39,45 

% /tahun. 

Kesimpulan bahwa CV. Santoso Farm 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 rendah karena nilainya diantara 26-50 %. Saran yang dapat 

diberikan pada CV. Santoso Farm yaitu agar CV. Santoso Farm dapat membuat konsentrat 

pakan sendiri, dimana pada saat ini konsentrat pakan didapat dengan membeli dari pabrik 

pakan. Sehingga diharapkan dengan membuat konsentrat pakan sendiri biaya pakan lebih 

rendah dari biaya pakan yang sekarang ini, dimana biaya pakan sekarang ini  mencapai 81,89 

% dari total biaya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan sebagai penopang 

kebutuhan pokok masyarakat yang berkembang adalah peternakan. Peternakan merupakan 

subsektor dari pertanian yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani. 

Kebutuhan masyarakat akan hasil ternak seperti daging, susu dan telur semakin meningkat. 

Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kesadaran 

masyarakat akan gizi dan peranan zat–zat makanan khususnya protein bagi kehidupan, serta 

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan hasil ternak, sehingga 

perkembangan sektor peternakan mamberikan dampak positif bagi masyarakat untuk 

peningkatan perbaikan gizi dan dampak positif bagi pelaku ternak yaitu meningkatnya 

kesejahteraan. 

Salah satu komoditi ternak yang menyediakan protein hewani adalah ayam petelur. 

Ayam petelur selain menghasilkan produk protein hewani yang berupa telur utamanya, namun 

juga dagingnya yang berupa ayam afkir. 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. 

 Ayam petelur merupakan salah satu jenis ternak unggas yang cukup berkembang di 

Jawa Timur. Menurut data statistik peternakan dan kesehatan hewan (2011), populasi ayam 

ras petelur di Jawa Timur sekitar 30% dari total keseluruhan populasi ayam ras petelur di 

Indonesia. Data dinas peternakan provinsi Jawa Timur (2012) menyatakan bahwa populasi 

ayam ras petelur di jawa timur mulai tahun 2008 sampai 2011 terus mengalami kenaikan 

dengan jumlah ternak ayam ras petelur berturut-turut 20.886.094 ekor, 21.396.786 ekor, 

21.959.505 ekor dan 37.035.241 ekor. Usaha peternakan ayam petelur merupakan usaha yang 

dapat menghasilkan perputaran modal yang cepat dan harga telurnya yang relatif murah 

sehingga mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat. Namun demikian usaha peternakan 

ayam petelur tersebut masih sangat fluktuatif harganya. Sehingga usaha peternakan ayam 

petelur sangat rentan dalam perkembangannya, karena itu peluang untuk mendapat 

keuntungan ataupun kerugian juga sangat besar kemungkinannya dan tidak sedikit usaha 

peternakan yang mengalami kerugian tersebut dan pada akhirnya menutup usahanya. 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. Untuk 

mencapai sasaran tersebut perlu adanya langkah upaya, salah satu diantaranya dengan 

mengetahui kelayakan suatu usaha peternakan ayam petelur. 

CV. Santoso Farm merupakan perusahaan ayam petelur yang berada di desa Kerjen 

kecamatan Srengat kabupaten Blitar. CV. Santoso Farm yang memulai usahanya sejak tahun 

1976 dan tetap bertahan sampai sekarang.  

Berpijak dari keadaan di atas maka diperlukan suatu analisis ekonomi pada CV. 

Santoso Farm untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dari usaha peternakan 

ayam petelur tersebut. 

 

1.2  Rumusan masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Berapa besar biaya, penerimaan dan pandapatan dari pada peternakan ayam petelur 

CV. Santoso Farm? 

2. Berapa nilai revenue cost ratio (R/C), tingkat break even point (BEP), margin of 

safety (MOS) dan rentabilitas pada usaha peternakan ayam petelur CV. Santoso Farm? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui besar biaya, penerimaan dan pendapatan pada usaha peternakan ayam 

petelur CV. Santoso Farm. 

2. Mengetahui kelayakan usaha melalui revenue cost ratio (R/C), tingkat break even 

point (BEP), margin of safety (MOS)  dan rentabilitas pada usaha peternakan ayam 

petelur CV. Santoso Farm. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Diharapkan dari hasil penelitian ini berperan sebagai: 

1. Bahan informasi serta wacana evaluasi dan pertimbangan dalam pengembangan usaha 

peternakan ayam petelur CV. Santoso Farm di desa Kerjen kecamatan Srengat 

kabupaten Blitar.  

2. Sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian atau pengkajian lebih lanjut. 

 



1.5 Kerangka Pikir 

Dalam usaha peternakan ayam petelur banyak faktor yang mempengaruhi penilaian 

baik atau buruknya usaha peternakan ayam petelur tersebut. Faktor tersebut antara lain yaitu 

manajemen peternakan dan pendapatan atau keuntungan dari hasil usaha peternakan ayam 

petelur tersebut. Skala usaha peternakan ayam petelur akan berpengaruh terhadap besarnya 

biaya produksi dan besarnya pendapatan dari usaha peternakan ayam petelur. Maka dari itu 

setiap pelaku usaha peternakan ayam petelur perlu melakukan pertimbangan besar kecilnya 

usaha yang diterapkan. Hal tersebut dikarenakan untuk mendapatkan biaya produksi yang 

minimum serta penerimaan yang optimum. Usaha peternakan ayam petelur yang berskala 

besar diharapkan lebih dapat menekan biaya produksi dan efisien dalam penggunaan faktor-

faktor produksi sehingga lebih meningkatkan pendapatan usaha peternakan ayam petelur 

tersebut.  

Biaya produksi yang dikeluarkan dalam menjalankan suatu usaha peternakan ayam 

petelur terdiri dari 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 yaitu biaya pakan, obat-

obatan, listrik serta air, telepon, gaji karyawan tidak tetap. Penerimaan dari usaha peternakan 

ayam petelur yaitu dari penjualan telur, kotoran ayam dan ayam afkir. Besarnya pendapatan 

dari usaha peternakan ayam petelur dapat diketahui dari jumlah biaya produksi yang 

dikeluarkan dikurangi jumlah penerimaan yang diperoleh. 

Penilaian suatu usaha apakah sudah efisien atau tidak dapat diketahui melalui analisis 

revenue cost ratio (R/C ratio), analisis break even point (BEP), margin of safety (MOS) dan 

analisis rentabilitas. Perusahaan yang telah diketahui efisien maka perlu pengembangan lebih 

lanjut untuk menggapai 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 Wasito dkk (2009), 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. 

Berdasarkan penelitian Faiqoh (2010) 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. 

 Dalam usaha peternakan ayam petelur penerimaan berasal dari penjualan telur, ayam 

afkir dan kotoran ayam. Penelitian Warsito dkk (2009), bahwa penerimaan dari penjualan 

telur merupakan penerimaan tertinggi yaitu 99,08 % dari total penerimaan, dan untuk total 

penerimaannya yaitu Rp. 17.450,- /ekor/bulan. 

 Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya total produksi 

yang dikeluarkan. Hasil penelitian Maryah (2010), dalam penelitiannya analisis finansial 

budidaya ayam petelur di Kalimantan Timur, bahwa pendapatan usaha peternakan ayam 

petelur dengan jumlah ayam 90.000 ekor yaitu Rp. 3.046.003.125,- /tahun atau Rp. 

253.833.594,- /bulan atau Rp. 2.820,- /ekor/bulan. Hasil penelitian Warsito dkk (2009), 

pendapatan usaha ayam petelur yaitu Rp. 3.799,- /ekor/bulan.  

 R/C rasio merupakan perbandingan antara penerimaan dengan biaya, hasil penelitian 

Faiqoh (2011), Mila (2011) dan Warsito dkk (2009), nilai R/C ratio dari usaha peternakan 

ayam petelur yaitu 1,07, 1,21 dan 1,28.  

Hasil penelitan Faiqoh (2011) dimana dalam usaha peternakan ayam petelur sebanyak 

127.250 ekor, total biaya produksi yaitu Rp. 1.950.168.248,- /bulan sedangkan hasil produksi  



yaitu 174.577,5 kg telur/bulan dengan harga jual telur Rp. 11.750,-/kg telur, maka didapat 

nilai BEP produk dan BEP harga yaitu  165.972 kg/bulan dan Rp. 11.170,- /kg. 

Rentabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu 

periode tertentu. Hasil penelitian Faiqoh (2011), nilai rentabilitas ekonomi usaha peternakan 

ayam petelur yaitu 15,76 % /tahun. 

 

2.2 Gambaran Umum Usaha Peternakan Ayam Petelur  

Menurut Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 

948/Kpts/OT.210/10/97, usaha 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. 

Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 362/Kpts/TN.120/5/1990, berisi tentang 

prosedur untuk memperoleh izin usaha peternakan dimana untuk 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 per 

siklus disebut peternakan rakyat. 

Ginting (2006), menyatakan bahwa usaha Peternakan Indonesia dapat 

digolongkan menjadi 4 tipologi Usaha yaitu: 

a. Usaha sambilan (Subsistence) yaitu usaha peternakan rakyat yang pendapatannya dari 

subsektor peternakan adalah kurang dari 30%. 

b. Cabang Usaha (Mixed Farming) yaitu usaha peternakan rakyat yang pendapatannya 

dari subsektor peternakan antara 30–70%. 

c. Usaha pokok (semi commercial) yaitu usaha peternakan rakyat atau perusahaan 

peternakan yang pendapatannya dari subsektor peternakan antara 70–100%. 

d. Industri Peternakan (Specialized Farming) yaitu perusahaan peternakan yang dalam 

mengusahakan komoditi hasil ternak sudah dikelola secara mendasar dan 

pendapatannya 100% dari subsektor peternakan. 

 

 



2.3 Ayam 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 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 

Dalam dunia peternakan, bibit ayam ras petelur oleh para breeder dibedakan menjadi 

dua tipe, yaitu tipe ringan dan tipe sedang (medium). 

a) Ayam tipe ringan ini dikembangkan secara khusus untuk memproduksi telur. Seluruh 

sumber daya yang dimiliki ayam dikerahkan untuk memproduksi telur. Beberapa starin 

yang termasuk dalam ayam tipe ringan ialah Babcock, Hisex white, Ross white, Hubbard 

leghorn. 

b) Ayam tipe sedang ini dikembangkan untuk memproduksi telur sekaligus daging (sesudah 

ayam diafkir) dengan demikian, ayam tipe sedang harus membagi sumber dayanya untuk 

memproduksi telur dan daging. Oleh karena itu, ayam tipe medium ini disebut juga 

sebagai ayam tipe dwiguna. Namun demikian, titik berat sumber dayanya tetap diarahkan 

pada produksi telur. Beberapa strain yeng termasuk dalam ayam tipe sedang ialah 

Lohman Brown, H isex Brown, Rosa brown, Isa Brown. 

 

2.3.1 Periode Pertumbuhan Ayam Petelur 

Selama hidupnya ayam petelur akan mengalami tiga periode, yaitu periode awal atau 

starter (0–5 minggu), periode grower (6–16 minggu), dan periode produksi atau leyer (17–

afkir) (Anonymous, 2009). Berikut penjelasan dari tiap periode tersebut: 

 Periode starter: Program pembentukan ayam petelur yang baik harus dimulai sejak masa 

DOC atau sejak periode starter karena pada periode starter merupakan periode 

pembelahan sel (hiperplasia) sehingga perkembangan organ sangat dominan diperiode ini. 



Oleh karena itu periode ini mempunyai andil 50% bahkan 90% terhadap keberhasilan 

pemeliharaan ayam petelur. Apabila pertumbuhan pada periode starter terganggu maka 

dapat dipastikan sel-sel yang akan dihasilkan pun berkurang. Hal ini akan berpengaruh 

pada pertumbuhan periode grower yang berupa pertumbuhan hypertropia, dimana sel akan 

memperbesar ukurannya atau pendewasaan sel. 

 Periode grower: Pada periode grower terjadi perkembangan ukuran sel (hipertrofi). Pada 

fase ini frame size berkembang mencapai bentuk sempurna. Periode grower memiliki 3 

waktu kritis yang harus diperhatikan oleh peternak yaitu umur 6-7 minggu, 12 minggu dan 

14 minggu. Antara minggu 6 dan 7 adalah puncak perkembangan frame size yang mana 

80% frame size sudah mencapai dimensi akhir. Pada minggu ke-12 perkembangan 

kerangka tubuh telah mencapai maksimal. Maksimal dalam arti, tidak bisa berkembang 

lagi sehingga setidaknya ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah dianjurkan 

mengejar ketinggalan frame size (berat badan) sebelum minggu ke-12. Kedua 

mempertahankan berat badan yang sudah sama atau 10% di atas standar untuk menghadapi 

masa awal bertelur. Selain tercapainya berat badan yang sesuai dan perkembangan frame 

size yang optimal, tingkat keseragaman ayam juga perlu tetap diperhatikan. Pada minggu 

ke-14 terjadi perkembangan pesat organ reproduksi dan juga medulary bone (bagian tulang 

yang menyimpan cadangan kalsium untuk cangkang telur pada ayam). Pada periode ini, 

ketersediaan vitamin D dan kalsium sangat dibutuhkan.  

 Periode produksi atau leyer: Pada periode ini ayam sudah mampu memproduksi telur. 

Perkembangan produksi telur dan perkembangan berat telur dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Sumber: Manual manajemen ISA brown (2011) 

Gambar 2.  Perkembangan produksi telur dan perkembangan berat telur. 

 

 



2.4 Pemeliharaan Ayam Petelur  

Menurut Sudaryani dan Santoso (2003), lokasi peternakan untuk ayam haruslah 

memenuhi beberapa syarat. Persyaratan tersebut antara lain: 

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. 

 Secara umum pemeliharaan ayam ras petelur fase layer dibudidayakan di kandang 

baterai. Dimana system kandang baterai mudah dalam pengontrolan produksi, pengambilan 

telur, mengehemat lahan dan biaya serta memudahkan dalam pemberian pakan (Rasyaf, 

2004). Menurut 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. 

 Pemberian pakan pada ayam dibedakan berdasarkan kebutuhan tiap periode. Berikut 

kebutuhan nutrisi pakan ayam petelur periode layer menurut NRC (1994) yaitu energi 

metabolis (EM) 2850 (kkal/kg), protein kasar (PK) 16% dan calcium 1,8%. Dalam usaha 

peternakan ayam petelur perlu selalu melihat dan mengukur hasil yang diperoleh dengan 

semua biaya yang dikeluarkan. Dalam usaha peternakan ayam petelur sekitar 70% dari total 

biaya produksi merupakan biaya pakan. Berikut rumus untuk menghitung konversi ransum: 

  

FCR =  

 

Rasyaf (2004), menyatakan dalam usaha peternakan ayam petelur maka perlu 

diketahui indikasi produksi, hal ini untuk mengukur dan membandingkan hasil produksi 

peternakan dengan standart. Ada beberapa indikasi produksi yang sering di pakai seperti 

berikut:  

 Hen day: Hen day merupakan perbandingan produksi telur yang diperoleh hari itu dengan 

jumlah ayam yang hidup pada hari itu. Hen day mencerminkan produksi nyata dari ayam 

yang hidup atau jumlah yang ada sekarang. Hen day dinyatakan dalam rumus berikut: 

      Jumlah telur hari itu 

     Jumlah ayam yang ada  

 Hen house: Hen house merupakan indikasi produksi yang mengukur produksi 

berdasarkan jumlah ayam pada awal masa produksi. Pada hen day diperhitungkan jumlah 

ayam yang ada pada hari bersangkutan, sedangkan hen house dihitung berdasarkan 

jumlah ayam pada saat mula-mula produksi. Hen house dinyatakan dalam rumus berikut: 

Hen day   = X 100 % 

Ransum yang dihabiskan untuk produksi telur (kg) 

 Produksi telur yang diperoleh (kg) 

 



        Jumlah produksi telur  

   Jumlah ayam pada mula-mula masa produksi 

 

 2.5 Modal Usaha 

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). Menurut Riyanto 

(1999),  modal pada prinsipnya dapat dibagi dua yaitu: 

a. Modal tetap yaitu modal yang tidak habis dipakai dalam sekali proses produksi, sehingga 

dapat digunakan berulang-ulang kali seperti bangunan, mesin, dan peralatan. 

b. Modal tidak tetap yaitu modal yang langsung habis dalam sekali proses produksi seperti 

bibit, obat-obatan, dan makanan ternak. 

Perbedaan fungsional antara modal kerja dan modal tetap adalah : 

 Jumlah modal kerja adalah relative fleksibel, jumlah modal kerja lebih dapat lebih mudah 

diperbesar atau diperkecil sesuei dengan kebutuhannya, sedangkan modal tetap sekali 

dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. 

 Susunan modal kerja adalah relative variable, elemen-elemen modal kerja akan berubah-

ubah sesuei dengan kebutuhan, sedangkan susunan modal tetap adalah relative permanent 

dalam jangka waktu tertentu karena elemen-elemen dari modal tetap tidak segera 

mengalami perubahan. 

 Modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka waktu pendek, sedangkan modal 

tetap mengalami proses perputaran dalam jangka waktu panjang, untuk menentukan suatu 

modal masuk pada modal kerja atau modal tetap harus dilihat pada fungsi modal tersebut 

dalam perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.6 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah nilai dari semua faktor produksi yang digunakan, baik dalam 

bentuk benda maupun jasa selama proses produksi berlangsung (Soekartawi, 2005). 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. 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).  

Hen house   = X 100 % 



Warsito, dkk (2009), menyatakan bahwa biaya produksi dalam usaha peternakan ayam 

petelur dibadi menjadi dua yaitu:  

a. Biaya tetap: biaya tetap merupakan semua biaya yang dikeluarkan yang besarnya tidak 

tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan, yang antara lain berupa biaya sewa 

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 

     B = Harga beli aset  

     S  = Nilai sisa 

     N  = Umur ekonomis aset  

b. 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 dan vaksin tenaga kerja dan lain-lain.  

Total biaya merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam suatu usaha, berikut 

rumus matematis total biaya (Ibrahim, 2009). 

TC = FC + VC 

Keterangan : TC = Biaya total / total cost 

   FC = Biaya tetap / fixed cost 

    VC = Biaya tidak tetap / variable cost 

 

2.7 Penerimaan 

 Total penerimaan merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga 

jual atau penerimaan dapat dimaksudkan sebagai pendapatan kotor usaha, sebab belum 

dikurangi dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung 

(Soekartawi, 2005). Menurut 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. 

 P = 



Penerimaan merupakan semua pendapatan yang didapatkan dari penjualan produk dan 

belum dikurangi dengan biaya pengeluaran. Berikut rumusmatematis penerimaan (Ibrahim, 

2009). 

TR = p x Q 

Keterangan : TR  = Total Revenue atau total penerimaan 

   p     = Harga jual per unit (Rp/ unit) 

   Q    = Tingkat produksi (unit)  

 

2.8 Pendapatan 

 Total pendapatan diperoleh dari 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). 

Pendapatan merupakan seluruh total penerimaan dikurangi dengan total biaya 

pengeluaran. Berikut rumus matematis pendapatan (Ibrahim, 2009). 

∏ = TR – TC 

Keterangan : ∏    = Pendapatan  

   TR  = Total Revenue atau total penerimaan 

   TC = Total Cost atau total biaya 

 

2.9 Revenue Cost Ratio (R/C) 

Ucokaren (2011), menyatakan 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 merupakan singkatan dari return cost ratio, atau 

dikenal 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. 

R/C ratio merupakan perbandingan antara penerimaan dan biaya. Berikut rumus 

matematis R/C ratio (Soekartawi, 2002). 

a = R/C 

Keterangan : a = R/C ratio 

   R = Penerimaan total 

   C = Biaya total 

 

2.10 Break Even Point (BEP) 

 Break even point adalah titik yang menunjukkan tingkat dimana penjualan setara 

dengan biaya produksi sehingga pendapatan sebelum bunga dan pajak (EBIT) sama dengan 

nol (Syahrul dan Nizar, 2000). Ditambahkan Syukur (2008), yang 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. 

Munawir (2002), menyatakan break even point dapat diartikan suatu keadaan di mana 

dalam operasi perusahaan, perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita 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.  

Break even point (BEP) merupakan suatu keadaan dimana suatu perusahaan tidak 

mengalami kerugian atau memperoleh keuntungan. Berikut rumus matematis BEP:  

Biaya produksi total 

            Hasil produksi   

     Biaya produksi total 

            Harga output 

 

2.11 Margin of safety (MOS) 

 Apabila hasil penjualan pada tingkat break even dihubungkan dengan penjualan yang 

dibudgetkan atau pada tingkat penjualan tertentu, maka akan diperoleh informasi tentang 

seberapa jauh volume penjualan boleh turun sehingga perusahaan tidak menderita rugi. 

Hubungan atau selisisih antara penjualan yang dibudget atau tingkat penjualan teertentu 

dengan penjualan pada tingkat break even merupakan tingkat keamanan (margin of safety) 

BEP (harga)  =    

BEP (hasil)  =    



bagi perusahaan dalam melakukan penurunan penjualan. Informasi tentang margin of safety 

ini dapat dinyatakan dalam ratio (prosesntase) antara penjualan menurut budget dengan 

volume penjualan pada tingkat break even, atau dalam prosentase (ratio) dari selisih antara 

penjualan yang dibudgetkan dan penjualan pada tingkat break even dengan penjualan yang 

dibudgetkan itu sendiri. Suatu perusahaan yang mempunyai margin of safety yang besar lebih 

baik dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai margin of safety yang rendah, karena 

margin of safety menunjukkan indikasi atau memberikan gambaran kepada manajemen 

berapakah penurunan penjualan yang dapat ditolerir sehingga perusahaan tidak menderita rugi 

tetapi juga belum memperoleh laba (Munawir, 2002).  

Berikut rumus matematis dari margin of safety:      

Penjualan – Penjualan break even 

             Penjualan  

 

2.12 Rentabilitas 

Ranupandojo (1990), menyatakan bahwa 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. 

Analisis rentabilitas berguna untuk mengecek apakah usaha perusahaan berhasil dengan baik 

atau tidak. Ukuran baik atau tidaknya keberhasilan usaha dari sisi rentabilitasnya adalah 

dikatakan baik jika laba usaha lebih besar dari bunga deposito, dan sebaliknya. Rentabilitas 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

 Rentabilitas ekonomi yaitu perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri ditambah 

modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam 

persentase. 

 Rentabilitas modal sendiri yaitu perbandingan antara laba yang dihasilkan oleh modal 

sendiri dengan modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam 

persentase. 

  Berikut rumus matematis dari rentabilitas: 

         Laba usaha 

       Modal sendiri + modal asing 

  

      Laba – bunga – pajak  

              Modal sendiri 

X 100 % 

X 100 % 

Rentabilitas ekonomi  = 

Rentabilitas modal sendiri  = 

X 100% Margin of safety = 



Menurut Tjiptoadinegoro (1989), penentuan rentabilitas berguna untuk mengetahui 

hasil modal yang diputar dalam suatu usaha. Kriteria persentase rentabilitas usaha adalah 

sebagai berikut: 

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

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

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

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

5. Rentabilitas = 100% termasuk dalam kategori baik sekali. 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Pengambilan Data 

 Pengambilan data dilaksanakan pada Oktober 2012 di CV. Santoso Farm desa Kerjen 

kecamatan Srengat kabupaten Blitar. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan lokasi penelitian mempunyai catatan (recording) yang 

relatif lengkap. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus (case study) dengan 

pertimbangan CV. Santoso Farm merupakan salah satu perusahaan peternakan ayam petelur 

yang besar di kabupaten Blitar yang sudah lama memulai usahanya dan tetap bertahan sampai 

sekarang. Studi kasus yaitu memusatkan diri secara intensif dan mendalam terhadap suatu 

obyek tertentu, dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus (Nawawi, 1991). Tujuan dari 

penelitian studi kasus yaitu memberikan gambaran secara mendatail tentang latar belakang, 

sifat-sifat dan kasus atau status yang berkarakter khas dari individu, kelompok, lembaga, 

perusahaan dan sebagainya. 

   

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. 

Observasi adalah melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Teknik 

wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara bertanya langsung kepada responden dengan 

berpedoman kepada kuisioner yang telah disiapkan (Singarimbum dan Efendi, 1989). 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data 

primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung ditempat yang menjadi obyek 

penelitian. 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. Data sekunder meliputi antara lain catatan data investasi, catatan data produksi, 

catatan data penjualan dll.  

 

 

 



3.4 Analisis Data 

 Analisis data yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

 Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data, dengan pengamatan langsung 

terhadap suatu obyek penelitian guna mengetahui keadaan lokasi usaha dan 

karakteristik peternakan ayam petelur CV. Santoso Farm. 

 Analisis ekonomi atau kuantitatif yang digunakan untuk melakukan perhitungan 

sebagai berikut: 

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 usaha peternakan ayam petelur 

   FC = Biaya tetap usaha peternakan ayam petelur 

   VC = Biaya tidak tetap usaha peternakan ayam petelur 

 

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 = (p1 x Q) + (p2 x Q) + (p3 x Q) 

Keterangan : TR  = Total revenue usaha peternakan ayam petelur 

   p1     = Harga jual per kg telur 

   p2 = Harga jual per kg ayam afkir 

   p3 = Harga jual per karung hasil samping 

   Q    = Tingkat produksi   

 

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 

   TR  = Total revenue usaha peternakan ayam petelur 

   TC = Total cost usaha peternakan ayam petelur 

 

d. R/C rasio usaha peternakan ayam petelur merupakan perbandingan antara total 

penerimaan dengan total biaya. Berikut rumus matematisnya: 

a = R/C 

Keterangan : a = R/C rasio usaha peternakan ayam petelur 

   R = Total penerimaan usaha peternakan ayam petelur 

   C = Total biaya usaha peternakan ayam petelur 

Kriteria penilaian R/C rasio usaha peternakan ayam petelur 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) merupakan suatu keadaan dimana suatu perusahaan tidak 

mengalami kerugian dan tidak memperoleh keuntungan. Berikut rumus 

matematisnya :  

Biaya produksi total 

            Hasil produksi   

     Biaya produksi total 

            Harga jual 

 

f. Margin of safety (MOS) indikasi atau gambaran kepada manajemen berapakah 

penurunan penjualan yang dapat ditolerir sehingga perusahaan tidak menderita 

rugi tetapi juga belum memperoleh laba. Berikut rumus matematisnya:  

Penjualan – Penjualan break even 

                Penjualan  

 

g. Rentabilitas usaha peternakan ayam petelur merupakan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama suatu periode tertentu. Berikut rumus 

matematisnya :  

         Laba usaha peternakan ayam petelur 

        Modal sendiri + modal asing 

  

     Laba – bunga – pajak  

               Modal sendiri 

Kriteria penialaian rentabilitas usaha peternakan ayam petelur sebagai berikut : 

- 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. 

X 100 % 

X 100 % 

BEP (harga)  =    

BEP (hasil)  =    

Rentabilitas ekonomi  = 

Rentabilitas usaha  = 

X 100% Margin of safety = 



- Rentabilitas 76 -100 %, usaha peternakan ayam petelur tersebut masuk 

dalam kategori baik. 

- Rentabilitas = 100 %, usaha peternakan ayam petelur tersebut masuk dalam 

kategori baik sekali. 

 

3.5 Batasan Istilah 

1. Ayam petelur adalah adalah ayam yang mempunyai sifat unggul dalam produksi telur 

dimana ayam tersebut mempunyai sifat mudah terkejut, bentuk tubuh ramping, cuping 

telinga berwarna putih dan produksi telur sekitar 200 butir/ekor/tahun. 

2. Modal yang digunakan dalam usaha peternakan ayam ras petelur yaitu bangunan 

kandang, pullet (ayam yang siap bertelur), peralatan kandang dll. 

3. Biaya produksi dalam usaha peternakan ayam ras petelur adalah nilai dari semua 

faktor produksi yang digunakan selama usaha peternakan ayam ras petelur berjalan.  

4. Total penerimaan dalam usaha peternakan ayam ras petelur diperoleh dari penjualan 

telur, ayam afkir dan hasil samping dikalikan dengan harga per unit. 

5. Total pendapatan dalam usaha peternakan ayam ras petelur diperoleh dari total 

penerimaan yaitu penjualan telur, ayam afkir dan hasil samping kurangi dengan total 

biaya produksi. 

6. R/C rasio usaha peternakan ayam petelur merupakan perbandingan antara penerimaan 

usaha peternakan ayam petelur dengan dan total biaya produksi usaha peternakan 

ayam petelur. 

7. Break even point merupakan titik pulang pokok di mana total penerimaan usaha 

peternakan ayam ras petelur = total biaya produksi usaha peternakan ayam ras petelur.   

8. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu 

periode tertentu. 

  



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil CV. Santoso Farm 

 CV. Santoso Farm merupakan perusahaan peternakan ayam petelur, dimana Bapak H. 

Masngut Imam Santoso sebagai pemiliknya. Peternakan ayam petelur CV. Santoso Farm 

menempati empat lokasi kandang, dimana semua lokasi kandang tersebut berada di desa 

Kerjen kecamatan Srengat kabupaten Blitar. Santoso Farm memulai usaha peternakan pada 

tahun 1976 dengan asal mula pemeliharaan ayam petelur sebanyak 125 ekor. CV. Santoso 

Farm didirikan tahun 1978 dengan surat izin usaha perdagangan (SIUP) No.KT 

0142/569/1978 yang dikeluarkan oleh pemerintah dati II kabupaten Blitar. Pada tahun 90 an 

CV. Santoso Farm berasil mengembangkan kapasitas / populasi ayam petelurnya hingga lebih 

dari 100 ribu ekor. 

Desa kerjen memiliki luas ± 334,51 ha dengan ketinggian tempat ± 187 diatas 

permukaan laut serta suhu udara harian 23–34ºC dengan kelembaban udara berkisar antara 

55–70% dan curah hujan rata-rata 1488,7 mm/th. Dilihat dari kisaran suhu CV. Santoso Farm 

tergolong daerah yang memiliki suhu panas, hal ini sangat berpengaruh pada produksi telur 

yang dihasilkan. Sudaryani dan Santoso (2003), menyatakan bahwa suhu yang optimal untuk 

beternak ayam petelur berkisar antara 21-27ºC, suhu yang panas akan mengurangi produksi 

telur. Lokasi kandang CV. Santoso Farm berada ± 700 m dari jalan raya sehingga hal ini tidak 

menyebabkan kebisingan pada lokasi kandang. Sudaryani dan Santoso (2003), menyatakan 

peternakan ayam petelur sebaiknya berada ditempat yang tidak bising sebab ayam petelur 

mudah stress.  

CV. Santoso Farm untuk usaha peternakan ayam petelur berdiri diatas lahan seluas 

3,32 ha dengan tekstur tanah rata, dimana lokasi kandang ini dikelilingi oleh pagar dari 

tembok batu bata. Lahan seluas 3,32 ha tersebut terdiri dari 1 unit kantor dan ruang obat-

obatan, 50 unit kandang produksi, 4 unit gudang telur dan peralatan, serta 1 unit gudang 

pakan. Dalam usaha peternakan ayam petelur CV. Santoso Farm dapat menyerap tenaga kerja 

sebanyak 46 tenaga kerja yang terdiri dari 1 manajer , 1 staf administrasi, 4 kepala kandang, 3 

pekerja gudang pakan dan 37 pekerja kandang.    

 

4.2 Bibit  

 CV. Santoso Farm dalam usaha peternakannya menggunakan bibit ayam ras petelur 

strain isa brown dan loghman brown dimana strain isa brown diperoleh dari produksi PT. 



Chaerond Pokphand Indonesia dan strain loghman brown diperoleh dari produksi 

Multibreeder Adirama Indonesia. Menurut Sudarmono (2003), bibit ayam ras petelur oleh 

para breeder dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe ringan dan tipe sedang (medium), dilihat 

dari strain yang dipelihara pada CV. Santoso Farm termasuk jenis ayam petelur tipe sedang 

(medium). Bibit diperoleh dalam bentuk ayam siap bertelur (pullet) yaitu pada umur 13 

minggu. Ayam diafkir pada umur 90-96 minggu.  

 

4.3 Perkandangan  

Kandang berfungsi untuk melindungi ternak ayam dari pengaruh buruk iklim, seperti 

hujan, panas matahari, dan gangguan–gangguan lainnya (Sudaryani dan Santoso, 2003). CV. 

Santoso Farm mempunyai 4 lokasi kandang, yang mana semua lokasi kandang tersebut 

berada pada desa Kerjen kecamatan Srengat kabupaten Blitar. Bangunan kandang membujur 

dari arah timur ke barat dengan ukuran lebar 7 m tinggi 5 m dan panjang 35 m, dan jarak antar 

bangunan kandang yang satu dengan yang lain yaitu 6 m. Sudarmono (2003), menyatakan 

bahwa kandang yang dibangun membujur dari arah timur ke barat maka kandang tersebut 

hanya akan memperoleh sinar matahari secara langsung pada pagi dan sore hari melalui 

bagian lebar kandang saja. Dengan demikian, cahaya matahari langsung dan panas yang 

dipantulkan oleh permukaan tanah terdekat pada kandang terbuka akan dapat dihindari. 

Sedangkan jarak antar kandang dibuat minimal sama dengan lebar kandang, karena hal ini 

mempengaruhi kualitas lintasan udara ke dalam kandang. 

Kontruksi dinding kandang yang digunakan yaitu tipe kandang dinding terbuka (open 

house), Menurut Sudarmono (2003), sistem kandang terbuka sangat menunjang peredaran 

udara segar. Semakin banyak bagian kandang yang terbuka akan semakin baik pergantian 

udara dalam ruangan.  

Kontruksi atap kandang yang digunakan yaitu tipe monitor dengan bahan atap berupa 

asbes. Menurut 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 memantulkan 

radiasi panas matahari. 

Sistem kandang yang digunakan yaitu sitem kandang baterai yang terbuat dari bahan 

kawat besi dengan susunan 2 buah beterai. Batarai yang digunakan mempunyai ukuran 

panjang 40 cm lebar 41 cm tinggi depan 35 cm dan tinggi belakang 30 cm, ukuran kandang 

tersebut disi 2 ekor ayam. Achmanu dan Muharlien (2011), menyatakan bahwa kandang 

betarai merupakan sub kandang yang digunakan khusus untuk kandang ayam petelur (ayam 



yang sudah bertelur). Ukuran kandang batarai untuk isi 2 ekor ayam yaitu P x L x T masing-

masing 40 cm x 40 cm x 40 cm. 

Tempat pakan ayam di CV. Santoso Farm terbuat dari pipa paralon yang dibelah 

menjadi dua. Tempat minum mengunakan nipple yang terhubung dengan pipa paralon kecil, 

untuk satu nipple digunakan untuk 4 ekor ayam. Pemasangan bola lampu jarak setiap 7 m 

dipasang 1 bola lampu. Lampu dinyalakan pada jam 18.00-22.00 WIB. Menurut Abidin 

(2004), dalam kaitannya pembentukan telur, ayam membutuhkan sekitar 16-17 jam 

penyinaran agar telur dapat terbentuk secara normal. Mengendalikan sekresi hormon LH dan 

FSH. Kekurangan atau kelebihan pencahayaan akan mengganggu produksi telur. kekurangan 

cahaya akan menurunkan sekresi hormon-hormon tersebut, sehingga produksi telur berjalan 

lambat, sedangkan sekresi yang berlebihan akibat intensitas cahaya yang terlalu tinggi akan 

menyebabkan proses pembentukan telur berjalan lebih cepat.  

 

4.4 Pemberian Pakan dan minum 

Biaya terbesar dalam peternakan ayam petelur adalah biaya pakan, yang besarnya 60-

70 % dari biaya produksi secara keseluruhan. Ayam mengkonsumsi pakan untuk memenuhi 

kebutuhan energi bagi berlangsungnya proses–proses biologis di dalam tubuh secara normal, 

sehingga proses pertumbuhan dan produksi telur berlangsung optimal. Pakan juga berfungsi 

untuk memenuhi kebutuhan zat–zat makanan sebagai bahan bagi terbentuknya material 

jaringan dalam tubuh untuk pembentukan daging dan telur (Suprijatna, dkk, 2005).  

Pakan yang diberikan pada ayam merupakan pakan dari pencampuran sendiri. Bahan 

pakan yang digunakan antara lain jagung, bekatul, konsentrat layer dan pakan komplit periode 

layer, dimana konsentrat layer dan pakan komplit periode layer merupakan produksi dari CJ. 

Feed. Bahan pakan dan proporsi tiap bahan pakan yang digunakan CV. Santoso Farm dapat 

dilihat pada tabel 1. 

  



Tabel 1. Bahan pakan dan proporsi tiap bahan pakan yang digunakan CV. Santoso Farm 

No Bahan ransum 
Jumlah Harga  Total 

kg % per kg (Rp)  (Rp) 

1 Jagung 400 24,88            3.300      1.320.000  

2 Bekatul 120 7,46            2.700         324.000  

3 MC - C 36 (konsentrat pakan layer) 280 17,42            5.650      1.582.000  

4 LP - 3 MH (pakan komplit layer) 800 49,76            4.050      3.240.000  

5 Demitox (obat anti jamur) 0,4 0,02            6.000             2.400  

6 P.multi (premix) 3,2 0,20          15.000           48.000  

7 Pesona (vitamin C) 2,5 0,16          60.000         150.000  

8 Promex (obat lalat) 1,6 0,10          24.000           38.400  

Total 1607,7 100       6.704.800  

Harga pakan / kg             4.170  

Sumber: Data primer diolah (2012) 

 Tabel 1 menunjukkan bahwa total setiap pencampuran bahan pakan CV. Santoso Farm 

yaitu 1.607,7 kg dengan total biaya yaitu Rp. 6.704.800,-, maka dapat diartikan bahwa harga 

setiap 1 kg pakan yaitu Rp. 4.170,-. Perbandingan kandungan nutrisi pakan CV. Santoso Farm 

dengan pakan komplit periode layer dan kebutuhan nutrisi pakan ayam petelur periode layer 

dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Perbandingan kandungan nutrisi pakan CV. Santoso Farm dengan pakan komplit 

periode layer dan kebutuhan nutrisi pakan ayam petelur periode layer. 

Keterangan 
Pakan periode layer Pakan komplit  Kebutuhan nutrisi  

 CV. Santoso Farm  periode layer  ayam petelur periode layer 

Kadar air  11,87% Max 13 % Max 14 % 

Protein  18,30% 17-19 % 15-18 % 

Lemak  4,35% Min 3,5% 2,5-7 % 

Serat kasar  5,60% Max 6 % Max 7% 

Kalsium  3,80% 3,3-3,9 % 3,25-4 % 

Phospor  0,81% 0,7-0,9 % 0,6-0,9 % 
1
Sumber: Data primer diolah (2012)  

2
Sumber: CJ Feed (2012) 

3
Sumber: Standar Internasional Indonesia (1997) 

 Tabel 2 menunjukkan bahwa kandungan nutrisi pakan CV. Santoso Farm telah 

memenuhui standart kebutuhan nutrisi pakan ayam petelur periode layer menurut Standar 

Internasional Indonesia. Kandungan pakan yang memenuhi standar tentunya akan 

memaksimalkan hasil produksi, dengan maksimalnya hasil produksi hal ini akan 

meningkatkan pendapatan usaha tersebut. 

Total pemberian pakan selama satu bulan dengan rata-rata jumlah ayam setiap harinya 

79.996 ekor yaitu 273.000 kg atau rata-rata pemberian pakan 114 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 CV. Santoso Farm setiap harinya diberikan 2 kali, 

pagi pada pukul 06.30 WIB dan siang pukul 14.00 WIB. Pemberian pakan pada ayam 

dilakukan dengan dua perlakuan, yaitu pada pagi hari pakan diberikan 30% dari total 

pemberian pakan per hari atau 43 gram/ekor/hari dan siang hari pakan diberikan 70% dari 

total pemberian pakan per hari atau 71 gram/ekor/hari. Sudarmono (2003), menyatakan 

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. Dalam satu bulan pemberian pakan 273.000 kg tersebut CV. Santoso 

Farm menghasilkan telur sebanyak 122.984,2 kg, maka nilai konversi pakannya yaitu 2,22. 

Nilai konversi pakan 2,22 tersebut sudah baik karena nilai tersebut hampir sesuei dengan nilai 

konversi pakan menurut manual manajemen ISA brown (2011), yang menyatakan bahwa rata-

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. Abidin (2004), 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. 

 

4.5 Produksi telur 

 Pengambilan telur dari kandang dilakukan sehari 2 kali yang pertama pukul 07.30 

WIB, kedua pada pukul 14.30 WIB. Pada CV. Santoso Farm seleksi telur dibedakan menjadi 

2, yaitu telur normal dan telur abnormal (telur retak dan telur bearcangkang putih). Menurut 

Suprijatna dkk (2005), Pengambilan telur dilakukan 3 kali dalam sehari, hal ini bertujuan agar 

kerusakan isi telur yang disebabkan oleh virus dapat terhindar atau terkurangi. 

Produksi telur normal atau telur utuh selama satu bulan CV. Santoso Fram yaitu 

sebanyak 1.928.125 butir atau 120.515,7 kg dan produksi telur retak serta telur bercangkang 

putih sebanyak 39.831 butir atau 2.465,5 kg. Total produksi telur selama satu bulan sebanyak 

1.967.956 butir atau rata-rata produksi telur untuk setiap harinya sebanyak 65.598 butir. Jika 

dikonversikan ke dalam kilogram, produksi telur selama satu bulan yaitu 122.984,2 kg atau 

rata-rata produksi setiap harinya yaitu 4.099,47 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 79.996 ekor, dengan 

populasi tersebut CV. Santoso  menghasilkan telur rata-rata per hari 65.598 butir. Maka nilai 

HDP rata-rata per hari selama satu bulan CV. Santoso Farm yaitu 82,00. Arti nilai HDP 82,00 

misalkan dalam satu hari terdapat 1.000 ekor ayam yang hidup maka produksi telurnya 

sebanyak 820 butir. Perhitungan nilai HDP dapat dilihat pada lampiran 4. Grafik produksi 

telur selama satu bulan CV. Santoso Farm dapat dilihat pada Gambar 3.  

 
Gambar 3. Grafik produksi telur selama satu bulan CV. Santoso Farm 

 

4.6 Pemasaran telur dan produk lain 

Pemasaran atau penjualan telur dilakukan setiap hari, telur normal atau telur utuh 

semuanya dipasarkan atau dikirim ke Jakarta, dimana di Jakarta telur dibeli oleh seorang 

pengepul yang sudah bekerjasama dengan CV. Santoso Farm untuk membeli telur dari CV. 

Santoso Farm, untuk penentuan harga penjualan telur setiap harinya mengikuti harga pasar di 

Blitar ditambah biaya pengiriman. CV. Santoso Farm rata-rata pengiriman telur utuh ke 

Jakarta sebanyak 4.017,2 kg/hari. Harga jual telur utuh selama satu bulan sangat fluktuatif, 

dimana harga terendah yaitu Rp. 11.900,- /kg harga tertinggi Rp. 12.900,- /kg, dimana harga 

tersebut sudah termasuk biaya pengiriman. Biaya pengiriman untuk per kg nya membutuhkan 

biaya Rp. 700,- yang terdiri dari biaya egg tray karton sebagai wadah telur yaitu Rp. 200,- dan 

biaya transportasi yaitu Rp. 500,-. Pengiriman telur ke Jakarta dengan mengunakan truk. 

Sedangkan pemasaran telur retak dan telur bercangkang putih diambil seorang pengepul dari 

Blitar yang sudah bekerja sama dengan CV. Santoso Farm. Dimana setiap harinya pengepul 

tersebut datang langsung ke gudang telur, sehingga untuk penjualan telur retak tidak 

memerlukan biaya pengiriman. CV. Santoso Farm rata-rata menjual telur retak dan 

bercangkang putih sebanyak 82,3 kg/hari. Harga telur retak dan bercangkang putih selama 



satu bulan juga flutuatif, dimana harga terendah yaitu Rp. 8.700,-/kg harga tertinggi Rp. 

9.100,-/kg. Pemasaran kotoran ayam dijual di CV. Tani gemilang yang merupakan 

perusahaan yang memproduksi pupuk organik, dimana harga kotoran ayam per kg nya dibeli 

dengan harga Rp. 150,-. Harga telur selama satu bulan CV. Santoso Farm dapat dilihat pada 

Gambar 4. Jumlah penjualan telur utuh serta penjualan telur retak dan telur bercangkang putih 

selama satu bulan dapat dilihat pada Gambar 5.  

 
Gambar 4. Harga telur selama satu bulan CV. Santoso Farm 

 

 
Gambar 5. Jumlah penjualan telur utuh serta penjualan telur retak dan telur bercangkang putih 

selama satu bulan 

 

4.7 Modal Usaha 

Modal 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. Sumber modal pada peternakan ayam petelur di CV. 

Santoso Farm berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Dimana modal sendiri sebesar 

75% dari total modal dan modal pinjaman sebesar 25% dari total modal. Jenis modal yang 

digunakan di CV. Santoso Farm berupa modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap 

adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang, misalnya seperti mesin 



pemecah jagung, mesin pencampur pakan dan bangunan kandang. Modal tidak tetap adalah 

modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi misalnya pakan dan obat-obatan.  

Menurut Riyanto (1999), modal pada prinsipnya dapat dibagi dua yaitu modal tetap dan 

modal tidak tetap. Modal tetap yaitu modal yang tidak habis dipakai dalam sekali proses 

produksi, sehingga dapat digunakan berulang-ulang kali seperti bangunan, mesin, dan 

peralatan. Modal tidak tetap yaitu modal yang langsung habis dalam sekali proses produksi 

seperti bibit, obat-obatan, dan makanan ternak. Total modal usaha peternakan ayam petelur di 

CV. Santoso Farm dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Total modal usaha peternakan ayam petelur di CV. Santoso Farm. 

No Jenis 
Jumlah Persentase  

 (Rp) (%) 

I Modal tetap     

1 Tanah      2.134.262.000  23,51 

2 Ternak (pullet)      3.374.070.000  37,17 

3 Bangunan kandang         851.000.000  9,38 

4 Baterai         843.517.500  9,29 

5 Tempat minum (nipple)         120.504.000  1,33 

6 Tempat pakan           24.050.000  0,26 

7 Mesin pemecah jagung           15.000.000  0,17 

8 Mesin pencampur pakan           30.000.000  0,33 

9 Kendaraan         180.000.000  1,98 

10 Bangunan gudang pakan           75.000.000  0,83 

11 Bangunan gudang telur           80.000.000  0,88 

12 Bangunan kantor & ruang obat           25.000.000  0,28 

13 Peralatan dan perlengkapan           41.500.000  0,46 

Total modal tetap      7.793.903.500  85,87 

II Modal tidak tetap   

 1 Pakan      1.138.410.000  12,54 

2 Gaji tenaga kerja           36.100.000  0,40 

3 Vaksin & obatan-obatan              8.033.500  0,09 

4 Sewa tanah             4.980.000  0,05 

5 PBB                300.000  0,00 

6 Listrik dan telpon             2.000.000  0,02 

7 Bahan bakar             1.000.000  0,01 

8 Biaya pemasaran           84.360.990  0,93 

9 Konsumsi pekerja             5.520.000  0,06 

10 Biaya lain-lain             2.000.000  0,02 

Total biaya tidak tetap      1.282.704.490  14,13 

Total modal       9.076.607.990  100,00 

Sumber: Data primer diolah (2012) 



 Tabel 3 menunjukkan  bahwa total modal dari usaha peternakan ayam petelur CV. 

Santoso Farm yaitu Rp. 9.076.607.990,-  yang meliputi modal tetap 85,87 % dari total modal 

dan modal tidak tetap atau modal kerja yaitu 14, 13 % dari total modal. Ternak merupakan 

persentase terbesar dari keseluruhan modal usaha, yaitu Rp 3.374.070.000,- atau 37,17 %. 

Sedangkan pakan masuk modal paling besar dalam modal tidak tetap yaitu Rp. 

1.138.410.000,- atau 12,54 dari total modal. Dari keseluruh modal tersebut 25% atau Rp. 

2.269.151.997,- merupakan modal pinjaman dari bank dan sisanya 75% atau Rp. 

6.807.455.992,- merupakan modal pribadi.  

 

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 CV. Santoso Farm meliputi biaya tetap dan biaya 

tidak tetap. Biaya tetap yang dikeluarkan CV. Santoso Farm antara lain biaya penyusutan, 

biaya sewa tanah dan bunga modal. Biaya tidak tetap yang dikeluarkan CV. Santoso Farm 

antara lain biaya pembelian pakan, biaya pembelian obat-obatan dan biaya pembayaran listrik 

dan telpon. Warsito, dkk (2009), menyatakan bahwa biaya Produksi dalam usaha peternakan 

ayam petelur dibagi menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap 

merupakan semua biaya yang dikeluarkan dimana besarnya tidak tergantung pada jumlah 

produksi yang dihasilkan, yang antara lain berupa biaya sewa tanah, PBB, bunga hutang dan 

biaya penyusutan. 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 dan vaksin tenaga kerja dan lain-lain. 

Total biaya produksi selama satu bulan dapat dilihat pada tabel 4. Biaya produksi per kg telur 

(telur utuh) dan biaya produksi per ekor ayam CV. Santoso Farm dapat dilihat pada tabel 5. 

  



Tabel 4. Total biaya produksi selama satu bulan CV. Santoso Farm. 

No Jenis Jumlah (Rp) Persentase (%) 

I Biaya tetap     

1 Penyusutan     

 - Ternak (pullet)            82.033.832  5,90  

 - Bangunan kandang              2.836.667  0,20  

 - Baterai              2.987.458  0,21  

 - Tempat minum (nipple)                 669.467  0,05  

 - Tempat pakan                 133.611  0,01  

 - Mesin pemecah jagung                   70.833  0,01  

 - Mesin pencampur pakan                 141.667  0,01  

 - Kendaraan                 637.500  0,05  

 - Bangunan gudang pakan                 250.000  0,02  

 - Bangunan gudang telur                 266.667  0,02  

 - Bangunan kantor + ruang obat                   83.333  0,01  

 - Peralatan dan perlengkapan                 377.980  0,03  

2 Sewa tanah              4.980.000  0,36  

3 PBB                 300.000  0,02  

4 Bunga modal            17.018.640  1,22  

5 Gaji tenaga kerja            36.100.000  2,60  

Total biaya tetap          148.887.654  10,71  

II Biaya tidak tetap     

1 Pakan       1.138.410.000  81,89  

2 

Vaksin, obatan-obatan dan 

disenvektan              8.033.500  0,58  

3 Listrik dan telpon              2.000.000  0,14  

4 Bahan bakar              1.000.000  0,07  

5 Biaya pemasaran            84.360.990  6,07  

6 Konsumsi pekerja              5.520.000  0,40  

7 Biaya lain-lain              2.000.000  0,14  

Total biaya tidak tetap       1.241.324.490  89,29  

Total biaya       1.390.212.144  100,00  

Sumber: Data primer diolah (2012) 

 

  



Tabel 5. Total biaya produksi per kg telur (telur utuh) dan per ekor ayam selama satu bulan 

CV. Santoso Farm 

Keterangan  Jumlah 

Total biaya produksi selama satu bulan (Rp) 1.390.212.144 

Rata-rata jumlah ayam selama satu bulan (ekor) 79.996 

Total produksi telur utuh selama satu bulan (kg) 120.515,70 

Biaya produksi per ekor ayam selama satu bulan (Rp) 17.378 

Biaya produksi per kg telur utuh (Rp) 11.536 

Sumber: Data primer diolah (2012) 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa total biaya produksi selama satu bulan CV. Santoso 

Farm yaitu Rp. 1.390.212.144,- yang meliputi biaya tetap 10,71 % dari total biaya dan biaya 

tidak tetap 89,29 % dari total biaya. Biaya pakan merupakan yang terbesar yaitu Rp. 

1.138.410.000,- atau 81,89 % dari total biaya. Hasil penelitan syukur (2008), 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. Biaya penyusutan ternak  merupakan 

biaya terbesar pada pengunaan biaya tetap yaitu sebesar Rp. 82.033.832,- per bulan atau 5,90 

% dari total biaya. Hal ini sesuei dengan hasil penelitian Warsito dkk (2009), bahwa biaya 

penyusutan ternak memerlukan biaya paling besar pada penggunaan biaya tetap yaitu 6,5 % 

dari total biaya. Bunga modal pada tabel 4 merupakan bunga modal dari pinjaman modal 25 

% dari total keseluruhan modal, kemudian ditentukan suku bunga pinjaman dari bank (suku 

bunga bank BCA) per September 2012 yaitu sebesar 9 % per tahun. Sehingga di dapatkan 

bunga modal yang harus dibayar yaitu Rp. 204.223.680,- per tahun atau sebesar Rp. 

17.018.640,- per bulan. Biaya pemasaran merupakan biaya yang digunakan untuk 

memasarkan produk telur normal atau telur utuh, dimana telur tersebut dipasarkan atau 

dikirim ke Jakarta setiap harinya sehingga dalam pengiriman memerlukan biaya transportasi 

yaitu sebesar Rp. 500,- /kg telur dan biaya egg tray karton untuk wadah telur Rp. 200,- /kg 

telur, sehingga biaya pemasaran setiap 1 kg telurnya sebesar Rp. 700,-, dimana dalam 1 bulan 

tersebut CV. Santoso Farm memasarkan telur sebanyak 120.515,7 kg. Maka dalam 1 bulan 

total biaya pemasaran memerlukan biaya sebesar Rp. 84.360.990,- atau sebesar 6,07 % dari 

total biaya selama 1 bulan.  

 Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah total produksi telur (telur utuh) selama satu bulan 

yaitu 120.515,70 kg, dengan total produksi tersebut maka diperoleh biaya produksi untuk per 

1 kg telur (telur utuh) yaitu Rp. 11.536,-. Jumlah rata-rata ayam yang dipelihara CV. Santoso 

Farm yaitu 79.996 ekor sehingga untuk biaya produksi per ekor ayam selama satu bulan yaitu 

sebesar Rp. 17.378,-. Hasil penelitian Faiqoh (2011), total biaya produksi ayam petelur 



selama satu bulan yaitu Rp. 15.325,- /ekor. Sedangkan hasil penelitian Warsito dkk (2009), 

biaya per ekor peternakan ayam petelur yaitu Rp. 13.625,- /bulan. 

 

4.9 Penerimaan 

Total penerimaan merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga 

jual atau penerimaan dapat dimaksudkan sebagai pendapatan kotor usaha, sebab belum 

dikurangi dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung.  

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. CV. Santoso Farm mendapatkan penerimaan dari penjualan telur (telur utuh, telur retak 

dan telur cangkang putih), penjualan ayam afkir dan penjulan pupuk kandang. Harga tertinggi 

selama satu bulan untuk telur utuh yaitu Rp. 12.900,-/kg, sedangkan harga terendah Rp. 

11.900,-/kg dan utuk harga rata-ratanya selama satu bulan yaitu Rp. 12.370,-/kg. Harga 

tertinggi selama satu bulan untuk telur retak dan telur bercangkang putih yaitu Rp. 9.100,-/kg, 

sedangkan harga terendah Rp. 8.700,-/kg dan untuk harga rata-ratanya selama satu bulan yaitu 

Rp. 8.900,-/kg. Harga ayam afkir per ekornya yaitu Rp. 22.800,- sedangkan harga pupuk 

kandang per kg nya yaitu Rp. 150,-. Penerimaan dari penjualan telur, total penerimaan dan 

penerimaan per ekor ayam selama satu bulan usaha peternakan ayam petelur CV. Santoso 

Farm dapat dilihat pada tabel 6.  

Tabel 6. Penerimaan dari penjualan telur, total penerimaan dan penerimaan per ekor ayam 

selama satu bulan usaha peternakan ayam petelur CV. Santoso Farm. 

Sumber: Data primer diolah (2012) 

 Tabel 6 menunjukkan hasil produksi telur (telur utuh dan telur retak serta telur 

bercangkang putih) merupakan sumber penerimaan terbesar dalam usaha peternakan ayam 

petelur CV. Santoso Farm yaitu 93,75 % dari total penerimaan. Hal ini sesuei dengan hasil 

penelitian Warsito dkk (2009), bahwa penerimaan dari penjualan telur merupakan penerimaan 

tertinggi yaitu 99,08 % dari total penerimaan. Produksi telur utuh CV. Santoso Farm selama 



satu bulan yaitu 120.515,7 kg, dengan produksi tersebut mampu menghasikan penerimaan 

sebesar Rp.1491.079.085,- atau 92,38 % dari total penerimaan. Sedangkan produksi untuk 

telur retak dan telur bercangkang putih yaitu 2468,5 kg yang mana mampu menghasilkan 

penerimaan sebesar Rp. 21.964.750,- atau 1,36 % dari total penerimaan. Penjualan ayam afkir 

selama satu bulan yaitu Rp. 95.548.800,- atau 5,92 % dari total penerimaan. Penjualan pupuk 

kandang selama satu bulan dapat mencapai 900 karung, dimana setiap karungnya berisi 40 kg. 

Hasil dari penjualan pupuk kandang selama satu bulan yaitu Rp. 5.400.000,- atau 0,33 % dari 

total penerimaan. Total penerimaan selama satu bulan dari penjualan telur yaitu Rp. 

1.513.043.835,- atau Rp. atau Rp. 18.914,- /ekor/bulan. Total penerimaan dari penjualan hasil 

produksi selama satu bulan yaitu Rp. 1.613.992,- atau Rp. 20.176,- /ekor/bulan atau Rp. 

13.392,- / kg telur utuh. Hasil penelitian Warsito dkk (2009), total penerimaan usaha 

peternakan ayam petelur  selama satu bulan yaitu Rp. 17.450,- /ekor ayam. 

 

4.10 Pendapatan 

Total pendapatan diperoleh total penerimaan dikurangi dengan total biaya dalam suatu 

proses produksi. Asnawi (2009), menyatakan bahwa keuntungan atau pendapatan pada usaha 

peternakan ayam petelur merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya total 

produksi yang dikeluarkan. Jika selisih tersebut bernilai positif maka dapat dikatakan bahwa 

usaha peternakan ayam petelur tersebut untung sedangkan jika diperoleh nilai yang negatif 

berarti usaha tersebut mengalami kerugian. Biaya, penerimaan dan pendapatan CV. Santoso 

Farm dapat dilihat pada tebel 7. 

Tabel 7. Biaya, penerimaan dan pendapatan selama satu bulan CV. Santoso Farm. 

Sumber: Data primer diolah (2012) 

 Tabel 7 menunjukkan bahwa total pandapatan selama satu bulan sebelum pajak di CV. 

Santoso Farm sebesar Rp. 223.780.491,-, dengan pendapatan sebesar tersebut maka CV. 

Santoso Fram dikenakan pajak sebesar 30 % per tahun. Persentase pajak tersebut berdasarkan 

pendapatan usaha pada CV. Santoso Farm yang memungkinkan pendapatnnya 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 CV. Santoso Farm dalam satu bulan yaitu Rp. 5.594.512,-. Pendapatan setelah 

pajak peternakan ayam petelur di CV. Santoso Farm selama satu bulan yaitu sebesar Rp. 

218.185.979,-. Maka untuk pendapatan per kg telur yaitu Rp. 1.774,- dan pendapatan untuk 

per ekor ayam selama satu bulan yaitu Rp. 2.727,-. Hasil penelitian Maryah (2010), 

pendapatan dalam beternak ayam petelur dengan kepemilikan ternak 90.000 ekor yaitu Rp. 

253.833.594,- /tahun atau Rp. 2.840 /ekor/bulan.  

 

4.11 Revenue cost ratio (R/C) 

Pendapatan dan keuntungan usaha yang besar tidak selalu mencerminkan tingkat 

efisiensi usaha yang tinggi. Guna mengetahui efisiensi usaha tersebut dapat digunakan 

analisis R/C ratio. R/C ratio merupakan singkatan dari Return 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. Nilai R/C ratio usaha peternakan ayam petelur CV. 

Santoso Farm dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Nilai R/C ratio usaha peternakan ayam petelur CV. Santoso Farm 

Keterangan Jumlah 

Penerimaan  Rp      1.613.992.635  

Biaya  Rp      1.390.212.144  

R/C 1,16  

Sumber: Data primer diolah (2012) 

 Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai R/C ratio di CV. Santoso Farm 1,16. Soekartawi 

(2002), menyatakan bahwa untuk nilai R/C ratio lebih dari 1 maka usaha tersebut dinyatakan 

menguntungkan atau layak untuk dikembangkan. Nilai R/C ratio sebesar 1,16 maka dapat 

diartikan bahwa setiap penggunaan biaya produksi CV. Santoso Farm sebesar Rp. 1.000.000,- 

akan memperoleh penerimaan sebesar Rp. 1.160.000,-. Hasil penelitian Mila (2011) nilai dari 

R/C ratio dari usaha peternakan ayam petelur yaitu 1,21. 

 

4.12 Break even point (BEP) 

Break even point dapat diartikan suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan, 

perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi (penghasilan = total biaya). Tapi 

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 (Munawir, 2002). BEP harga telur utuh 

dan BEP hasil telur utuh CV. Santoso Farm dapat dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9. BEP harga telur utuh dan BEP hasil telur utuh CV. Santoso Farm. 

Keterangan  Jumlah 

Biaya produksi (Rp)          1.390.212.144  

Rata-rata harga jual per kg telur utuh (Rp) 12.370 

Produksi telur utuh (kg) 120.515,70 

BEP harga telur utuh (Rp) 11.536 

BEP hasil telur utuh (Kg) 112.386 

Sumber: Data primer diolah (2012) 

Tabel 9 menunjukkan bahwa total biaya produksi telur selama satu bulan di CV. 

Santoso Farm yaitu Rp. 1.390.212.144,-, dengan produksi telur utuh selama satu bulan 

120.515,7 kg, harga rata-rata penjualan telur utuh selama satu bulan yaitu Rp. 12.370,- . BEP 

harga penjualan telur utuh yaitu Rp. 11.536,- sedangkan BEP hasil untuk telur utuh yaitu 

112.386 kg. Perhitungan nilai BEP dapat dilihat pada lampiran 12. Hasil penelitan Faiqoh 

(2011) dimana dalam usaha peternakan ayam petelur sebanyak 127.250 ekor, total biaya 

produksi yaitu Rp. 1.950.168.248,- /bulan sedangkan hasil produksi yaitu 174.577,5 kg 

telur/bulan dengan harga jual telur Rp. 11.750,-/kg telur, maka didapat nilai BEP produk dan 

BEP harga yaitu  174.577,5 kg/bulan dan Rp. 11.170,- /kg. 

 

4.13 Margin of safety (MOS) 

 Dari target penjualan yang telah dianggarkan manajemen memerlukan pula informasi 

mengenai berapa jumlah maksimum penurunan target penjualan yang boleh terjadi agar 

perusahaan tidak mengalami kerugian. Margin of safety atau batas keamanan usaha dihitung 

berdasarkan selisih antara target penjualan yang ditargetkan dengan nilai penjualan pada titik 

impas. Nilai margin of safety panjualan telur utuh selama satu bulan CV. Santoso Farm dapat 

dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10. Nilai margin of safety panjualan telur utuh selama satu bulan CV. Santoso Farm 

Uraian Jumlah 

Penjualan (kg) 120.515,70 

Penjualan break even (kg) 112.386 

Margin of safety (%) 6,74 

Sumber: Data primer diolah (2012) 

 Tabel 10 menunjukkan bahwa tingkat atau volume penjualan telur utuh yang harus 

dicapai atau direalisasi oleh CV. Santoso Farm tidak boleh turun lebih dari 6,74 % atau 8.123 

kg dari penjulan yang direncanakan agar CV. Santoso Farm tidak menderita rugi tapi juga 



tidak memperoleh laba. Perhitungan margin of safety panjualan telur utuh dapat dilihat pada 

tabel 13. Menurut Munawir (2002), suatu perusahaan yang mempunyai margin of safety yang 

besar lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai margin of safety yang 

rendah, karena margin of safety menunjukkan indikasi atau memberikan gambaran kepada 

manajemen berapakah penurunan penjualan yang dapat ditolerir sehingga perusahaan tidak 

menderita rugi tetapi juga belum memperoleh laba. 

 

4.14 Rentabilitas 

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. Analisis rentabilitas berguna untuk 

mengecek apakah perusahaan berhasil dengan baik atau tidak. Menurut Ranupandojo (1990), 

Rentabilitas dibedakan menjadi dua yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri. 

Rentabilitas ekonomi yaitu perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri ditambah 

modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam 

persen. Sedangkan rentabilitas modal sendiri yaitu perbandingan antara laba yang dihasilkan 

oleh modal sendiri dengan modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan 

dalam persen. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rentabilitas ekonomi usaha peternakan 

ayam petelur CV. Santoso Farm sebesar 2,47 % per bulan atau sebesar 29,59 % per tahun. 

Perhitungan rentabilitas modal sendiri usaha peternakan ayam petelur di CV. Santoso Farm 

sebesar 3,29 % per bulan atau sebesar 39,45 % per tahun. Menurut Tjiptoadinegoro (1989), 

nilai rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri CV. Santoso Farm termasuk dalam 

kategori rendah karena nilai rentabilitasnya diantara 26–50 %. Perhitungan nilai rentabilitas 

dapat dilihat pada lampiran 14. Hasil penelitian Faiqoh (2011), nilai rentabilitas ekonomi 

usaha peternakan ayam petelur di PT. Bintang Sembilan Tuban yaitu 15,76 %  per tahun. 

 

 

 

 

 

 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

1. Hasil perhitungan usaha peternakan ayam petelur CV. Santoso Farm yaitu: 

a) Total biaya produksi CV. Santoso Farm yaitu sebesar Rp. 1.390.212.144,- /bulan atau 

Rp. 11.536,- /kg telur utuh atau Rp. 17.378,- /ekor/bulan. 

b) Total penerimaan CV. Santoso Farm yaitu sebesar Rp. 1.613.992.635,- /bulan atau Rp. 

13.392,- /kg telur utuh atau Rp. 20.176,- /ekor/bulan. 

c) Pendapatan sebelum pajak CV. Santoso Farm selama satu bulan yaitu sebesar Rp. 

223.780.491,- dan pendapatan sesudah pajak sebesar Rp. 218.185.979,-. atau Rp. 

2.727,- ekor/bulan. 

2. Hasil analisis usaha peternakan ayam petelur CV. Santoso Farm layak dikembangkan 

berdasarkan: 

a) Nilai R/C ratio dari peternakan ayam petelur CV. Santoso Farm selama satu bulan 

yaitu 1,16 sehingga usaha peternakan tersebut layak untuk dikembangkan. 

b) Nilai BEP peternakan ayam petelur CV. Santoso Farm selama satu bulan untuk BEP 

harga telur utuh yaitu Rp. 11.536,-  dan untuk BEP hasil telur utuh yaitu 112.386 kg. 

c) Nilai margin of safetydari penjualan telur utuh yaitu 6,74 %. 

d) Nilai rentabilitas ekonomi yaitu 29,59 % per tahun, sedangkan nilai rentabilitas modal 

sendiri yaitu 39,54 % per tahun. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan pada CV. Santoso Farm yaitu agar CV. Santoso Farm 

dapat membuat konsentrat pakan sendiri, dimana pada saat ini konsentrat pakan didapat 

dengan membeli dari pabrik pakan. Sehingga diharapkan dengan membuat konsentrat pakan 

sendiri biaya pakan lebih rendah dari biaya pakan yang sekarang ini, dimana biaya pakan 

sekarang ini  mencapai 81,89 % dari total biaya.  
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Lampiran 1. Struktur organisasi CV. Santoso Farm 

 

 

 

 

  

Pemilik CV. Santoso Farm 

Manajer 

Staff Administrasi Kepala Kandang Kepala Gudang Pakan 

Pekerja Kandang Pekerja Gudang pakan 



Lampiran 2. Konsumsi pakan ayam petelur CV. Santoso Farm 

Hari 

ke 

Jumlah ayam 

(ekor) 

Total pakan yang diberikan 

(kg) 

Rata-rata komsumsi 

per ekor/hari (gram) 

1 80335 9100 113 

2 80313 9100 113 

3 80286 9100 113 

4 80266 9100 113 

5 80238 9100 113 

6 80222 9100 113 

7 80198 9100 113 

8 80181 9100 113 

9 80157 9100 114 

10 80139 9100 114 

11 80099 9100 114 

12 80082 9100 114 

13 80050 9100 114 

14 80032 9100 114 

15 80009 9100 114 

16 79978 9100 114 

17 79962 9100 114 

18 79943 9100 114 

19 79917 9100 114 

20 79888 9100 114 

21 79863 9100 114 

22 79847 9100 114 

23 79826 9100 114 

24 79798 9100 114 

25 79775 9100 114 

26 79748 9100 114 

27 79732 9100 114 

28 79715 9100 114 

29 79659 9100 114 

30 79624 9100 114 

Sumber: Data primer diolah (2012) 

 

  



Lampiran 3. Produksi telur selama satu bulan CV. Santoso Farm 

 
Sumber: Data primer diolah (2012) 

 

Lampiran 4. Perhitungan rata-rata HDP CV. Santoso Farm 

Rata-rata produksi telur per hari selama satu bulan: 65.598 telur 

Rata-rata jumlah ayam per hari selama satu bulan: 79.996 ekor 

      Jumlah telur hari itu 

     Jumlah ayam yang ada  

      65.598 

     79.996  

  =  82% 

Hen day   = X 100 % 

Hen day   = X 100 % 



Lampiran 5. Biaya penyusutan kandang dan peralatan kandang selama satu bulan CV. 

Santoso Farm 

 
  



Lampiaran 6. Daftar gaji tenaga kerja CV. Santoso Farm 

Posisi Jumlah (orang) Gaji (Rp )/orang Jumlah (Rp) 

Manajer 1            2.000.000              2.000.000  

Staf administrasi 1            1.200.000              1.200.000  

Kepala Kandang 4            1.000.000              4.000.000  

Pekerja gudang pakan 3            1.000.000              3.000.000  

Pekerja kandang 37               700.000            25.900.000  

Total           36.100.000  

  

 

  



Lampiran 7 Penjualan telur utuh selama satu bulan CV. Santoso Farm 

Hari ke  Jumlah telur (kg) Harga / kg Total 

1 4085,9 12.200 49.847.980 

2 4064,3 12.200 49.584.460 

3 4057 12.200 49.495.400 

4 4045,5 12.300 49.759.650 

5 4026,7 12.300 49.528.410 

6 4042,8 12.500 50.535.000 

7 4028,7 12.500 50.358.750 

8 4049,5 12.500 50.618.750 

9 4061 12.500 50.762.500 

10 4099,6 12.600 51.654.960 

11 4102,1 12.650 51.891.565 

12 4035 12.800 51.648.000 

13 4076,3 12.800 52.176.640 

14 4055,5 12.800 51.910.400 

15 3998,8 12.900 51.584.520 

16 4044,4 12.900 52.172.760 

17 4026,5 12.700 51.136.550 

18 4029 12.600 50.765.400 

19 3990,8 12.400 49.485.920 

20 4009,5 12.300 49.316.850 

21 4006 12.300 49.273.800 

22 3976 12.100 48.109.600 

23 3958 12.100 47.891.800 

24 3968 12.100 48.012.800 

25 3947,5 11.900 46.975.250 

26 3928,3 11.900 46.746.770 

27 3919 11.950 46.832.050 

28 3958,7 12.000 47.504.400 

29 3979,8 12.000 47.757.600 

30 3945,5 12.100 47.740.550 

Rata-rata 4017,19 12.370 49.702.636 

Total 1.491.079.085 

Sumber: Data primer diolah (2012) 

 

 

 

 

  



Lampiran 8. Penjualan telur retak dan telur bercangkang putih selama satu bulan CV. 

Santoso Farm 

Hari ke  Jumlah telur (kg) Harga per kg (Rp) Total (Rp) 

1 83,4 8.800 733.920 

2 89,8 8.800 790.240 

3 77,6 8.800 682.880 

4 80,8 8.800 711.040 

5 79,2 8.800 696.960 

6 86 8.800 756.800 

7 88,2 8.900 784.980 

8 77,5 8.900 689.750 

9 83,3 8.900 741.370 

10 96 9.000 864.000 

11 87,5 9.000 787.500 

12 80,5 9.000 724.500 

13 94,8 9.000 853.200 

14 84 9.000 756.000 

15 81 9.100 737.100 

16 77,4 9.100 704.340 

17 83,3 9.100 758.030 

18 68,4 9.000 615.600 

19 79 9.000 711.000 

20 81,5 9.000 733.500 

21 69,2 9.000 622.800 

22 75,6 9.000 680.400 

23 89 8.900 792.100 

24 69 8.900 614.100 

25 76,4 8.800 672.320 

26 84,5 8.800 743.600 

27 90,6 8.700 788.220 

28 79,2 8.700 689.040 

29 77 8.700 669.900 

30 98,8 8.700 859.560 

Rata-rata 82,3 8.900 732.158 

Total    21.964.750  

Sumber: Data primer diolah (2012) 

 

 

  



Lampiran 9. Penjualan ayam afkir 

Ayam diafkir pada umur 95 minggu (masa pakai ayam dari pullet sampai afkir 19 bulan) 

dengan bobot badan rata-rata 1,9 kg. Harga per kg ayam petelur afkir Rp. 12.000,-. 

Jumlah ayam afkir 79.624 ekor. 

Total penerimaan penjualan ayam afkir (per 19 bulan) :  

79.624 ekor x 1,9 kg x Rp. 12.000,- = Rp. 1.815.427.200,- 

Total penerimaan penjualan afkir per bulan = Rp. 1.815.427.200,- : 19 = Rp 95.548.800,- 

 

Lampiran 10. Penjualan pupuk kandang ayam selama satu bulan CV. Santoso Farm 

Penjualan pupuk kandang selama satu bulan yaitu 900 karung dimana setiap karungnya berisi 

40 kg. 

Harga setiap karungnya yaitu Rp. 6000,- atau Rp 150,-/ kg  

Total penerimaan dari penjualan kotoran selama 1 bulan yaitu:  

900 karung x Rp. 6.000,- = Rp. 5.400.000,-  

 

Lampiran 11. Perhitungan R/C ratio selama satu CV. Santoso Farm 

Total penerimaan peternakan ayam petelur selama satu bulan yaitu Rp. 1. 613.992.635,- 

Total biaya peternakan ayam petelur selama satu bulan yaitu Rp. 1.390.212.144,- 

       Revenue 

           Cost 

    = Rp. 1. 613.992.635,- 

       Rp. 1.390.212.144,- 

    = 1,16 

 

Lampiran 12. Perhitungan BEP harga dan BEP hasil CV. Santoso Farm 

Total biaya produksi peternakan ayam petelur selama satu bulan yaitu Rp. 1.390.212.144,-

Total produksi telur utuh selama satu bulan yaitu 120.515,7 kg 

Harga rata-rata telur selama satu bulan Rp. 12.370,- 

Biaya produksi total 

            Hasil produksi   

Rp. 1.390.212.144,- 

             120.515,7 

            =  Rp. 11.536,-    

     Biaya produksi total 

            Harga output 

 Rp. 1.390.212.144,- 

       Rp.   12.370,- 

            =     112.386  kg         

BEP (harga)  =    

BEP (hasil)  =    

R/C ratio =  

  =    

BEP (hasil)  =    



Lampiran 13. Perhitungan Margin Of Safety CV. Santoso Farm 

Penjualan telur utuh selama satu bulan yaitu 120.515,7 kg 

Penjualan break even yaitu 114.764 kg 

     

               120.515,7 kg – 112.386 kg 

      120.515,7 kg        

       = 6,74 % atau 8.123 kg 

 

Lampiran 14. Perhitungan Rentabilitas CV. Santoso Farm 

Total modal peternakan ayam petelur yaitu Rp. 9.076.607.990,- 

Modal sendiri 75 % dari total modal yaitu Rp. 6.807.455.993,- 

Modal pinjaman 25 % dari total modal Rp. 2.269.151.998,- 

Pendapatan usaha Rp. 223.780.491,- 

Pajak pendapatan per bulan Rp. 5.594.512,- 

Bunga modal per bulan Rp. 17.018 640,- 

                  Laba usaha 

   Modal sendiri + modal asing 

 

           =   Rp. 223.780.491,-   

   Rp. 6.807.455.993,- + Rp. 2.269.151.998,- 

            = 2,47 %  per bulan 

            = 29,59 % per tahun 

 

     Laba – bunga – pajak  

            Modal sendiri 

 

          = Rp. 223.780.491,-  - Rp. 17.018 640,-  - Rp. 5.594.512,- 

      Rp. 6.807.455.993,- 

          = 3,29 % per bulan 

          = 39,45 % per tahun 

 

  

X 100 % 

X 100 % 

Rentabilitas ekonomi  = 

Rentabilitas modal sendiri  = 

X 100 % 

X 100 % 

X 100% Margin of safety = 



Lampiran 15. Kandungan Nutrisi pakan komplit periode layer (LP-3 MH) PT. CJ feed  

Keterangan  kandungan  

Kadar air  Max 13 % 

Protein  17-19 % 

Lemak  Min 3,5% 

Serat kasar  Max 6 % 

Kalsium  3,3-3,9 % 

Phospor  0,7-0,9 % 

 

Lampiran 16. Kandungan nutrisi konsentrat pakan layer (MC-C 36) PT. CJ feed 

Keterangan  kandungan  

Kadar air  Max 10 % 

Protein  Min 36 % 

Lemak  3 -5 % 

Serat kasar  Max 7 % 

Kalsium  11 - 12 %  

Phospor  1,1 - 1,5 % 

 

  



Lampiran 17. Perhitungan kandungan nutrisi pakan CV. Santoso Farm 

 

  



Lampiran 18. Dokumentasi kegiatan penelitian di CV. Santoso Farm 

 

 

            

Gambar 1. Kandang di CV. Santoso Farm  Gambar 3. Pemberian pakan pakan ayam 

 

 

            

Gambar 4. Proses pencampuran pakan           Gambar 6. Proses pencampuran pakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


