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ABSTRACT 

 

 This research was carried out at "Buah Abadi 

Enterprise" Blitar regency. The purpose of this research 

was to determine feasibility layer farming were profitable 

and efficient. Respondent in this study was a owner and 

employes of the layer farming “Buah Abadi Enterprise". 

Data collection was held on May 10th to 30th May, 2015. 

Primary data and secondary data (1 year) was obtained 

by survey method, using a structured questionary. Data 

were analysed by descriptive and quantitative analysed. 
Descriptive analysed using economic formulations, 

namely profit, revenue cost ratio (R/C ratio), break even 

point (BEP), and rentability. Results showed that "Buah 

Abadi" layer farming was feasible to be operated this was 

represented by its profitable layer farming with 

IDR.15,890 of revenue, IDR. 11,133 of production cost 

and IDR. 4,670 of profit in one kilogram chicken eggs. 

The efficient farm was also aechieved of IDR 12,623 

perkilogram of BEP price and 71,490 kilogram per 

month of BEP product, 1.40 of R/C and 33.52% of 

economic rentability and 47,85%. Of business rentability. 
  

Keywords: Profit, BEP, R/C, Rentability. 
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RINGKASAN 

 

Petenakan merupakan subsektor dari pertanian yang 

berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani. 

Usaha peternakan ayam petelur merupakan usaha yang secara 

cepat dapat menghasilkan protein hewani. Upaya memperoleh 

keuntungan yang besar dan berkelanjutan merupakan sasaran 

utama bagi semua kegiatan usaha termasuk di dalamnya usaha 

peternakan ayam petelur. Kabupaten Blitar merupakan daerah 

peternakan unggas terbesar di Jawa Timur dengan jumlah 

populasi mencapai 41,76% dari total populasi di Jawa Timur. 

“UD. Buah Abadi” merupakan usaha peternakan ayam petelur 

terbesar di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar yang 

sudah berdiri sejak tahun 2003 dan belum pernah dilakukan 

penelitian tentang analisis kelayakan usaha. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2015 

– 30 Mei 2015 di Peternakan Ayam Petelur “UD. Buah Abadi” 

Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan Kabupaten 

Blitar. Tujuan dari penelitian ini adalah mengalisis biaya 

produksi dan keuntungan yang diperoleh dan menganalisis 

kelayakan usaha melalui perhitungan tingkat break event point 

(BEP), Revenue cost ratio (R/C ratio) dan Rentabilitas pada 

usaha peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” di 

Kabupaten Blitar. 
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Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

studi kasus yaitu menilai kelayakan usaha peternakan ayam 

petelur “UD. Buah Abadi” di Desa Plumpungrejo Kecamatan 

Kademangan Kabupaten Blitar layak dikembangkan atau 

tidak. Metode studi kasus yaitu memusatkan diri secara 

intensif dan mendalam terhadap suatu objek tertentu, dengan 

mempelajarinya sebagai suatu kasus. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi 

dan wawancara (interview) langsung dengan menggunakan 

kuisioner terhadap pihak terkait. Data yang terkumpul 

dianalisis secara deskriptif umtuk mengetahui keadaan usaha 

peternakan ayam petelur dan analisis secara kuantitatif untuk 

mengetahui untuk mengetahui perhitungan biaya produksi, 

penerimaan, pendapatan, nilai BEP, nilai R/C ratio, dan 

rentabilitas usaha peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha peternakan 

tersebut layak dikembangkan dilihat dari dua kriteria yaitu 

usaha tersebut menguntungkan dilihat dari total penerimaan 

“UD. Buah Abadi” sebesar Rp. 15.890,- perkilogram telur. 

Total biaya produksi yang dikeluarkan “UD. Buah Abadi” 

rata-rata per kilogram telur perbulan sebesar Rp. 11.133,-. 

Keuntungan bersih perbulan yaitu 4.710,- perkilorgam telur. 

Usaha peternakan tersebut efisien dilihat dari nilai BEP (Break 

Even Point) harga dan hasil lebih kecil dibandingakan dengan 

harga jual dan hasil produksi yang dihasilkan oleh “UD. Buah 

Abadi”, dimana BEP harga sebesar Rp.12.623,- rata rata 

perbulannya dan nilai BEP hasil sebesar 71.490 kilogram rata-

rata perbulannya, nilai R/C ratio periode 2014-2015 sebesar 

1,40 dan nilai R/C ratio setiap bulannya juga lebih dari 1 dan 

nilai rentabilitas ekonomi rata-rata perbulan sebesar 33,52% 

dan nilai rentabilitas usaha sebesar 47,85%.  

Hasil penelitian setelah dilakukan perhitungan dan 

analisis data dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan ayam 

petelur “UD. Buah Abadi” mengalami keuntungan dilihat dari 

analisis BEP harga maupun hasil, R/C ratio, dan rentabilitas 

sehingga usaha tersebut layak untuk dikembangkan. Saran 
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yang dapat diberikan pada “UD. Buah Abadi” yaitu biaya 

pakan merupakan persentase terbesar dari seluruh biaya yang 

digunakan, dengan kandungan nutrisi yang sangat rendah atau 

tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini perlu mendapat 

perhatian khusus dengan mengolah bahan-bahan pakan yang 

mempunyai kandungan nutrisi yang baik dan terjangkau serta 

mengurangi bahan pakan yang kurang dibutuhkan oleh ternak. 

Perhitungan rentabilitas ekonomi diperoleh persentase 

rentabilitas dalam kategori rendah. Hal ini perlu mendapat 

perhatian yang khusus dari pihak perusahaan dengan 

memaksimalkan faktor-faktor produksi yang ada. Semakin 

besar persentase rentabilitas, semakin baik usaha tersebut, 

karena memberikan keuntungan yang besar terhadap modal 

yang diinvestasikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Petenakan 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 meningkatakan 

kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan hasil ternak, 

sehingga perkembangan sektor peternakan memberikan 

dampak positif bagi masyarakat untuk peningkatan perbaikan 

gizi dan dampak positif bagi pelaku ternak yaitu meningkatkan 

kesejahteraan. 

Usaha peternakan ayam petelur merupakan usaha yang 

secara cepat dapat menghasilkan protein hewani. Usaha 

peternakan ayam petelur sangat rentan dalam 

perkembangannya. 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 protein hewani penduduk Indonesia yang berasal 

dari telur ayam telah meningkat dari 0,016 kg/kapita/hari pada 

tahun 2009 menjadi 0,0184 kg/kapita/hari pada tahun 2010. 

Usaha peternakan ayam petelur sangat rentan dalam 

perkembangannya, karena itu peluang untuk mendapat 

keuntungan ataupun kerugian juga sangat besar 

kemungkinannya. Upaya memperoleh keuntungan yang besar 

dan berkelanjutan merupakan sasaran utama bagi semua 

kegiatan usaha termasuk di dalamnya usaha peternakan ayam 
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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. 

Kabupaten Blitar merupakan daerah peternakan unggas 

terbesar di Jawa Timur dengan jumlah populasi mencapai 

41,76% dari total populasi di Jawa Timur. “UD. Buah Abadi” 

merupakan usaha peternakan ayam petelur yang terletak di 

Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan Kabupaten 

Blitar milik bapak Purwanto, yang berdiri dari tahun 2003 

sampai sekarang, dengan jumlah ternak yang dipelihara 

sebanyak 70.000 ekor pada tahun 2011-2015. Berdasarkan 

gambaran diatas, dalam kajian ini akan dilakukan penelitian 

mengenai analisis kelayakan usaha peternakan ayam petelur 

“UD. Buah Abadi” di Kabupaten Blitar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Usaha peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” 

berdiri sejak tahun 2003, perusahaan ini merupakan 

perusahaan perseorangan dengan jumlah populasi 70.000 ekor 

pada tahun 2011-2015 dengan komoditas utama adalah telur. 

Berdasarkan uraian tersebut dan yang telah dijelaskan pada 

latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Berapakah biaya produksi dan keuntungan yang 

diperoleh dari usaha peternakan ayam petelur “UD. 

Buah Abadi” di Kabupaten Blitar? 

2. Bagaimana kondisi tingkat break event point (BEP), 

Revenue cost ratio (R/C ratio) dan Rentabilitas pada 

usaha peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” di 

Kabupaten Blitar? 
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengalisis biaya produksi dan keuntungan yang 

diperoleh dari usaha peternakan ayam petelur “UD. 

Buah Abadi” di Kabupaten Blitar. 

2. Menganalisis kelayakan usaha melalui perhitungan 

tingkat break event point (BEP), Revenue cost ratio 

(R/C ratio) dan Rentabilitas pada usaha peternakan 

ayam petelur “UD. Buah Abadi” di Kabupaten Blitar. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Selain berguna untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan kegunaan sebagai: 

1. Bahan informasi serta wacana evaluasi dan 

pertimbangan dalam pengembangan usaha peternakan 

ayam petelur “UD. Buah Abadi” di Kabupaten Blitar. 

2. Bahan informasi serta wacana evaluasi dan 

pertimbangan dalam pengembangan usaha bagi 

peternak ayam petelur skala kecil disekitarnya. 

3. Tolak ukur bagi mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian sejenis. 

 

1.5 Kerangka Konsep Penelitian 

Perkembangan suatu usaha dinilai baik atau buruk 

dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain managemen 

peternakan, pendapatan hasil usaha, hal ini dipengaruhi oleh 

besarnya biaya produksi dan besarnya penerimaan pada usaha 

yang diterapkan. Setiap usaha peternakan perlu melakukan 

pertimbangan dalam menjalankan usahanya, yaitu dengan 

menentukan besar kecilnya volume dari usaha yang diterapkan 

untuk mendapatkan biaya produksi yang minimum serta 

penerimaan yang optimum. Skala usaha peternakan ayam 

petelur akan berpengaruh terhadap besarnya biaya produksi 
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dan besarnya biaya 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. 

Usaha peternakan ayam petelur membutuhkan modal 

yang tidak sedikit, disini modal usaha dibedakan menjadi: 

modal kerja merupakan komponen yang sangat penting dalam 

operasi suatu perusahaan. Modal kerja merupakan investasi 

perusahaan dalam aktiva jangka pendek atau lancar, termasuk 

didalamnya kas, sekuritas (surat-surat berharga), piutang 

dagang dan persediaan. Modal kerja seperti pakan, obat, gaji 

karyawan, listrik, telfon, air dan lain-lain. Sedangkan modal 

tetap adalah modal yang tidak habis dipakai dalam satu kali 

proses produksi. Modal jenis ini butuh pemeliharaan supaya 

berdaya guna dalam jangka waktu lama seperti tanah, gudang, 

kandang, peralatan dan lain-lain. 

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 bibit ayam, 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 dan telepon. Penerimaan usaha 

peternakan ayam petelur yaitu dari penjualan telur, kotoran 

dan ayam afkir. Besarnya pendapatan dari usaha peternakan 

ayam petelur dapat diketahui dari biaya produksi yang 

dikeluarkan dikurangi jumlah penerimaan yang diperoleh. 

Gambar konsep penelitian usaha peternakan ayam petelur 

digambarkan adanya faktor-faktor penilaian suatu usaha 
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apakah sudah efisiensi atau tidak dapat diketahui melalui 

analisis break even point (BEP) merupakan titik yang 

menunjukkan tingkat dimana penjualan setara dengan biaya 

produksi sehingga pendapatan sebelum bunga dan pajak, 

analisis revenue cost ratio (R/C ratio), R/C ratio merupakan 

pembanding antara penerimaan dan biaya. Analisis rentabilitas 

dibagi menjadi rentabilitas ekonomi dan rentabilitas usaha. 

Rentabilitas disini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang 

telah diketahui efisiensi maka perlu pengembangan lebih 

lanjut untuk menggapai keuntungan yang lebih besar. 

Sedangkan perusahaan yang telah diketahui belum efisien 

maka perlu melakukan evaluasi. Berikut skema kerangka 

konsep penelitian disajikan pada Gambar 1. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Candra (2012) mengenai 

analisa usaha peternakan ayam petelur di CV. “Santosa farm” 

kecamatan Srengat  kabupaten Blitar, membutuhkan modal 

sebanyak Rp. 113.463,- per ekor/tahun. Ternak merupakan 

presentase terbesar dari kesuluruhan modal usaha 37,1 %. 

Penelitian yang dilakukan Mila (2011) di “UD. Jaya” Desa 

Bululawang Kabupaten Malang menyatakan bahwa modal 

untuk peternakan ayam petelur sebanyak Rp. 71.013,-  per 

ekor / tahun, 48.71%  modal yang dikeluarkan tersebut 

digunakan untuk pembelian pullet. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Sularso (2013) di “UD. HS. Indra Jaya” menyatakan 

bahwa modal yang digunakan yaitu sebesar Rp. 130.024,- per 

ekor/tahun. 

Warsito, Fanani dan Hartono (2009) menjelaskan 

bahwa untuk skala usaha 2281 ekor ayam petelur 

membutuhkan total biaya sebesar Rp. 339.096.560,- /bulan 

atau Rp. 13.625,- /ekor /bulan. Total biaya tersebut 90,75% 

merupakan biaya tidak tetap. Biaya pakan yang masuk pada 

biaya tidak tetap memakan biaya 83,61% dai total biaya. 

Berdasarkan penelitian Candra (2013) menjelaskan dalam 

penelitiannya analisis ekonomi usaha peternakan ayam petelur 

CV. Santoso Farm biaya per ekor ayam usaha peternakan 

ayam petelur yaitu Rp. 17.378,- / bulan, sedangkan biaya 

pakannya memakan biaya 81,89 % dari total biaya. 

Berdasarkan hasil penelitian Sularso (2014) menjelaskan 

bahwa analisis ekonomi usaha peternakan ayam petelur di 

“UD. HS Indra Jaya”, biaya per ekor ayam Rp. 17.562,- 

/bulan. 

Penerimaan yang diperoleh oleh PT. Suni Tama 

Perdana adalah Rp. 3.109.780.576 /tahun, dengan penerimaan 

perhari sebanyak Rp. 259.148.381,33/bulan (Perwitasari, 
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Roessali, dan Ekowati,2005). Penerimaan di peroleh dari 

penjualan kotoran ayam, telur, dan ayam afkir. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Choila (2014) bahwa 

penerimaan yang diapatkan di UD. Putra Tamago kota Palu, 

sebesar Rp. 2.996.538.000 /tahun atau Rp. 249.711.500,00 per 

bulan. 

Pendapatan bersih  merupakan selisih antara nilai 

penerimaan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan 

untuk kegiatan produksi dan pembayaran pajak . Pendapatan 

rata rata yang diperoleh di PT. Suni Tama Perdana adalah Rp. 

371.153,033,50  sehingga setiap bulan PT. Suni Tama Perdana 

mendapatkan pendapatan bersih Rp. 30.929.419,45 

(Perwitasari, Roessali dan Ekowati,2005), sedangkan untuk 

pendapatan bersih yang dihasilkan oleh UD. Putra Tamago 

adalah Rp. 1.176.343.000 /tahun atau Rp. 98.028.583,33 

/bulan (Cholila, 2014)  

R/C rasio merupakan perbandingan antara penerimaan 

dengan biaya, hasil penelitian dan nilai R/C ratio dari usaha 

peternakan ayam petelur yaitu 1,16 Warsito dkk (2009),1,44 

(Candra, 2013), dan 1,28 (Sularso,2014).  

Sularso (2014) menjelaskan dalam penelitiannya 

bahwa usaha peternakan ayam petelur sebanyak 74.935 ekor, 

total biaya produksi yaitu Rp. 1.316.034.778,- /bulan 

sedangkan hasil produksi yaitu 125.556 kg telur utuh dengan 

rata-rata yang menyatakan bahwa harga jual selama 1 bulan 

Rp. 14.142,-, didapat BEP produk dan BEP harga yaitu 93.059 

kg/bulan dan Rp. 10.482,- /kg.Candra (2013) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa usaha peternakan ayam 

petelur sebanyak 125 ribu ekor, total biaya produksi 

1.390.212.144,- /bulan dengan hasil produksi telur utuh 

120.515,7 kg, dengan harga 12.370,-/kg. BEP harga penjualan 

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

utuh yaitu 112.386 kg. 

Analisis rentabilitas berguna untuk mengecek apakah 

perusahaan berhasil dengan baik atau tidak. Sularso (2014) 
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menyatakan bahwa nilai rentabilitas ekonomi usaha ayam 

petelur di U.D HS Indra Jaya sebesar 5,93% per bulan atau 

sebesar 71,17% per tahun dan rentabilitas modal sendiri 

sebesar 5,78% per bulan atau 69,39% per tahun. Candra 

(2013) menyatakan bahwa nilai rentabilitas ekonomi dari CV. 

Santoso Farm sebesar 2,47% per bulan atau sebesar 29,59% 

per tahun dan rentabilitas modal sendiri sebesar 3,29% per 

bulan atau sebesar 39,45% per tahun. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Usaha peternakan ayam petelur di Indonesia  

Menurut Keputusan Menteri pertanian Republik 

Indonesia No. 948/Kpts/OT.210/10/97, Peternakan adalah 

kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan 

ternak untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan yang 

dijalankan. Pengertian peternakan tidak terbatas pada 

pemeliharaannya saja, memelihara dan peternakan 

perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan 

peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan 

prinsip-prinsip managemen pada faktor-faktor produksi yang 

telah dikombinasikan secara optimal. dalam bentuk 

perusahaan peternakan atau peternakan rakyat yang 

diselenggarakan secara teratur dan terus menerus pada suatu 

tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil 

atau sebagai usaha sampingan untuk menghasilkan ternak 

bibit/ Potong, telur, susu, serta menggemukan suatu jenis 

ternak ternak termasuk mengumpulkan , mengedarkan dan 

memasarkan. Menurut Mubyarto (2000), Usaha peternakan 

adalah lapangan hidup tempat seseorang menanamkan modal 

untuk keperluan hidup keluarganya dan sekelompok 

masyarakat. Kegiatan peternakan bukan hanya untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi sudah menjadi usaha 

yang dijadikan sumber penghasilan pokok. 

Usaha peternakan diselenggarakan dalam bentuk 

peternakan rakyat dan perusahaan. Peternakan rakyat adalah 
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peternakan yang dilaksanakan oleh petani disamping usaha 

pertaniannya sedangkan perusahaan peternakan adalah 

peternakan yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan 

komersial. Surat keputusan Menteri pertanian No. 

362/Kptsn/TN.120/5/1990, berisi tentang prosedur untuk 

memperoleh izin usaha peternakan dimana untuk peternakan 

rakyat hanya perlu mendaftar ke dinas peternakan 

setempat,sedangakan untuk mendirikan perusahaan peternakan 

perlu dari izin usaha. SK Menteri Pertanian tersebut 

menyatakan bahwa usaha peternakan dengan jumlah kurang 

dari 10.000 ekor petelur dewasa disebut sebagai peternakan 

rakyat. Sementara untuk ayam pedaging , jumlah maksimum 

15.000  ekor per siklus  disebut peternakan rakyat. 

Pada saat ini ayam ras juga disebut primadona peternakan 

di Indonesia, besarnya sumbangan ayam ras terhadap 

penyediaan daging dan telur makin hari meningkat dan 

mampu menggeser dominasi daging ternak besar. Astuti 

(2013) menambahkan perkembangan yang pasti ini tidak lain 

disebabkan pula oleh konsumsi masyarakat terhadap daging 

dan telur ayam ras meningkat yang merupakan daging yang 

paling murah begitu pula dengan produksi telurnya. 

Wicaksono dan Ardhi (2010) menyatakan pada setiap usaha 

peternakan yang bersifat komersil (utama) maupun sebagai 

usaha sampingan serta peternak yang bersifat mandiri atau 

kemitraan, seluruhnya tentu akan berorientasi pada pencapaian 

keuntungan yang maksimal dari suatu usaha tersebut. Pada 

umumnya produksi telur yang terbaik akan diperoleh tahun 

pertama ayam mulai bertelur. Produksi telur yang diperoleh 

antara 250 sampai 280 per tahu. Telur pertama dihasilkan pada 

saat berumur 5 bulan dan akan terus menghasilkan telur 

sampai umurnya mencapai 2 tahun. 

 

2.2.2 Ayam Ras Petelur 

Ayam ras petelur adalah ayam yang dipelihara dengan 

tujuan untuk menghasilkan banyak telur dan merupakan 
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produk akhir ayam ras dan tidak boleh disilangkan kembali. 

Berdasarkan fase pemeliharaannya, fase pemeliharaan ayam 

petelur dibagi menjadi tiga fase, yaitu fase starter umur 1 hari-

-6 minggu, fase grower umur 6--18 minggu, dan fase 

layer/petelur umur 18 minggu--afkir (Subagya, 2007). 

Menurut Deputi Manegristek (2000) pada dasarnya jenis 

ayam yang sudah popular di dunia, mencangkup ayam 

pedaging dan ayam petelur. Ayam pedaging adalah ayam 

yang menghasilkan produksi ternak berupa daging, 

sedangkan ayam petelur yaitu ayam yang menghasilkan telur 

dengan persilangan dan seleksi yang dilakukan sehingga 

dapat diarahkan pada warna kulit telur yang dikenal ayam 

petelur putih dan ayam petelur coklat. Jenis ayam petelur di 

bagi menjadi 2 tipe : ayam petelur medium dan ayam petelur 

ringan. 

 

2.2.2.1 Tipe ayam petelur medium  

 Bobot tubuh ayam ini cukup berat. Meskipun itu, 

beratnya masih berada diantara berat ayam petelur ringan dan 

ayam broiler. Oleh karena itu ayam ini disebut tipe ayam 

petelur medium. Tubuh ayam ini tidak kurus, tetapi juga tidak 

terlihat gemuk. Telurnya cukup banyak dan juga dapat 

menghasilkan daging yang banyak, ayam ini disebut juga 

dengan ayam tipe dwiguna. Warnanya yang cokelat, maka 

ayam ini disebut dengan ayam petelur cokelat yang umumnya 

mempunyai warna bulu yang cokelat juga. Dipasaran orang 

mengatakan telur cokelat lebih disukai daripada telur putih, 

kalau dilihat dari warna kulitnya memang lebih menarik yang 

cokelat dari pada yang putih, tapi dari segi nutrisi dan rasa 

relatif sama. Satu hal yang berbeda adalah harganya dipasaran, 

harga telur cokelat lebih mahal daripada telur putih. Hal ini 

dikarenakan telur cokelat lebih berat daripada telur putih dan 

produksinya telur cokelat lebih sedikit daripada telur putih, 

selain itu cangkang telur cokelat lebih tebal dibandingkan 

dengan telur putih sehingga daya simpannya lebih lama telur 
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coklat. Selain itu daging dari ayam petelur medium akan lebih 

laku dijual sebagai ayam pedaging dengan rasa yang enak. 

Ayam tipe sedang dikembangkan untuk memproduksi telur 

sekaligus daging (sesudah ayam afkir) dengan demikian, ayam 

tipe sedang harus membagi sumber dayanya untuk 

memproduksi telur dan daging (Deputi Manegristek, 2000). 

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 

yang termasuk dalam tipe sedang ialah Lohman Brown, Hisex 

Brown, Rosa Brown, Isa Brown. 

 

2.2.2.2 Tipe ayam petelur ringan 

 Tipe ayam ini disebut dengan ayam petelur putih. 

Ayam petelur ringan ini mempunyai badan yang 

ramping/kurus-mungil/kecil dan mata bersinar. Bulunya 

berwarna putih bersih dan berjengger merah. Ayam ini berasal 

dari galur murni white leghorn. Ayam galur ini sulit dicari, 

tapi ayam petelur ringan komersial banyak dijual di Indonesia 

dengan berbagai nama. Setiap pembibit ayam petelur di 

Indonesia pasti memiliki dan menjual ayam petelur ringan 

(petelur putih) komersial ini. Ayam ini mampu bertelur lebih 

dari 260 telur pertahun produksi hen house. Sebagai petelur, 

ayam tipe ini memang khusus untuk bertelur saja sehingga 

semua kemampuan dirinya diarahkan pada kemampuan 

bertelur, karena dagingnya hanya sedikit. Ayam petelur ringan 

ini sensitif terhadap cuaca panas dan keributan, dan ayam ini 

mudah kaget jika kaget ayam ini produksinya akan cepat 

turun, begitu juga bila ayam mengalami kepanasan (Deputi 

Manegristek, 2000). Ayam tipe ringan dikembangkan secara 

khusus untuk memproduksi telur. Seluruh sumber daya yang 

dimiliki ayam dikerahkan untuk memproduksi telur. Beberapa 

strain yang temasuk dalam ayam tipe ringan ialah Babcock, 

Hisex white, Ross white, Hubbard leghorn. 
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2.2.3 Pemeliharaan Ayam Petelur 

Pullet adalah ayam yang dipelihara pada umur 0-16 

minggu. Saragih (2002), menyatakan bahwa pullet adalah 

ayam masa DOC hingga masa bertelur dibawah 5%. Ayam 

petelur dikelompokkan dalam 3 periode yaitu starter ( 1 hari – 

8 minggu), Grower (8 – 20 minggu), layer (20 – afkir). 

Kandang merupakan tempat ayam tinggal dan tempat ayam 

beraktivitas sehingga kandang yang nyaman (comfort zone) 

sangat berpengaruh pada pencapaian produktivitas sehingga 

akan diperoleh pertumbuhan optimal dan menghasilkan 

performa yang baik. Selain itu, kandang juga berfungsi 

menyediakan lingkungan yang nyaman agar ternak terhindar 

dari stres (Deputi Manegristek, 2000). Selain perkandangan 

ransum merupakan faktor terpenting dalam pemeliharaan 

ayam petelur. Menurut Saragih (2000), ransum merupakan 

susunan dari beberapa pakan ternak unggas yang didalamnya 

harus mengandung zat nutrisi yang lain sebagai satu kesatuan, 

dalam jumlah, waktu, dan proporsi yang dapat mencukupi 

semua kebutuhan. Konsumsi ransum adalah jumlah ransum 

yang dimakan ayam selama masa pemeliharaan. Konsumsi 

dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, penempatan, dan cara 

pengisian tempat ransum. 

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. Hen-day production, merupakan 

indikasi produksi yang mengukur produksi berdasarkan 

jumlah ayam pada awal masa produksi (Achmanu dan 

Muherlin, 2011). Rumus matematis yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

𝐻𝐷𝑃 =
jumlah telur hari ini

jumlah populasi
𝑥 100% 

Keterangan    

HDP : Hen-day production  adalah 
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Pemberian pakan pada ayam dibedakan berdasarkan 

kebutuhan tiap periode. Berikut kebutuhan tiap periode layer 

yaitu energy metabolis (EM) 2850 (kkal/kg), protein kasar 

(PK) 16% dan calcium 1,8%. Usaha peternakan ayam petelur 

perlu selalu melihat dan mengukur hasil yang diperoleh 

dengan semua biaya yang dikeluarkan. Usaha peternakan 

ayam petelur selalu melihat dan mengukur hasil yang 

diperoleh dengan semua biaya yang dikeluarkan. Usaha 

peternakan ayam petelur sekitar 70% dari total biaya produksi 

merupakan biaya pakan. 

Saragih (2003), lokasi peternakan untuk ayam haruslah 

memenuhi beberapa syarat. Persyaratan tersebut antara lain: 

a. Terisolasi dari pemukiman 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. 

 

2.2.4 Modal Usaha 

Modal adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

memulai (dana awal) suatu usaha. Modal ini dapat berupa  

uang tunai maupun barang. Modal merupakan bagian dari 

perusahaan yang penting untuk diperhatikan agar nantinya 

dapat berkembang sesuia tujuan yang direncanakan. Modal 

dapat diperoleh dari pinjaman dan modal sendiri (Hartono, 

2012). 

untuk mengukur produksi 

telur pada hari ini. 

Jumlah telur hari ini : Jumlah produksi telur pada 

hari ini 

Jumlah populasi : Jumlah populasi ayam 

petelur pada peternakan 

tersebut 
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Modal dalam usaha tani 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 secara umum dapat diartikan 

sebagai barang-barang yang bernilai ekonomi yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan atau untuk 

meningkatkan produksi. Modal digunakan untuk 

menghasilkan tambahan kekayaan atau untuk meningkatakan 

produksi. Modal digunakan untuk menghasilkan barang- 

barang konsumsi, jasa atau modal baru yang dapat digunakan 

dalam proses produksi. Setiap usaha selalu membutuhkan dana 

untuk membiayai operasi usaha. Dana yang digunakan bisa 

dipenuhi dari pemilik berupa modal sendiri maupun dari pihak 

lain atau hutang (Sutrisno, 2000). 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: 

 

2.2.4.1 Modal Kerja 

Modal kerja merupakan komponen yang sangat 

penting dalam operasi suatu perusahaan. Modal kerja 

merupakan investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek 

atau lancar, termasuk didalamnya kas, sekuritas (surat-surat 

berharga), piutang dagang dan persediaan. Modal kerja adalah 

aktiva lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja seperti 

pakan, obat, gaji karyawan, listrik, telfon, air dan lain-lain 

(Munawir, 2002). 

 

2.2.4.2 Modal Tetap 

Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai 

dalam satu kali proses produksi. Modal jenis ini butuh 

pemeliharaan supaya berdaya guna dalam jangka waktu lama 

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

(Riyanto, 2002). 
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Rumus untuk perhitungan modal menurut Sawir 

(2003) sebagai brikut: 

 

TM = MT + MK 

 

Keterangan:  TM = Total modal usaha (Rp) 

MT = Modal total usaha usaha (Rp) 

MK = Modal kerja usaha usaha (Rp) 

Modal dalam usaha tani 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, 2005).  

 

2.2.5 Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk menjalankan proses usaha (Sudarmono, 

2003).Soekarwati (2005) menyatakan bahwa biaya produksi 

adalah nilai dari semua faktor produksi yang digunakan, baik 

dalam bentuk benda maupun jasa selama proses produksi 

berlangsung.Biaya berperan penting dalam pengambilan 

keputusan untuk usaha peternak ayam petelur. Besarnya biaya 

yang dikeluarkan untuk memproduksi sesuatu sangat 

menentukan besarnya harga pokok dari produksi yang 

dihasilkan (Mahyuddin, 2013). 

 

2.2.5.1 Biaya tetap (fixed cost) 
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 mengunakan , metode straight line, berikut rumus 

perhitungannya: 

TFC= FC X n 
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Keterangan: TFC= Total Fixed Cost (total biaya tetap) 

FC = Fixed Cost (biaya Tetap) 

N = Banyaknya input 

 

2.2.5.2 Biaya tidak tetap (variable cost) 

Merupakan biaya yang besarnya selalu berubah 

bergantung 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 petelur , biaya tidak tetap adalah berupa 

biaya pembelian pakan, obat obatan, vaksin, tenaga kerja , dan 

lain lainnya. (Warsito,2009). Total biaya merupakan seluruh 

biaya yang dikeluarkan dalam suatu usaha. Berikut rumus 

matematis total biaya  (Ibrahim,2009). 

TVC = VC x n 

Keterangan:  TVC= Total variable Cost (total biaya tetap) 

VC= Variable Cost (biaya Tetap) 

n= Banyaknya unit 

 

2.2.5.3 Biaya Total (total cost) 

Dari penjumlahan biaya tetap dan tidak tetap diperoleh 

hasil berupa biaya total (total cost) yang berfungsi untuk 

mengetahui seberapa besar pengeluaran yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Berikut rumus biaya total menurut Hartono (2012) 

: 

TC= FC + VC 

Keterangan: TC = total cost (biaya total) 

FC = fixed cost (biaya tetap) 

VC = variable cost (biaya tidak tetap) 
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Biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan 

metode straight line, dengan rumus matematisnya sebagai 

berikut: 

 

P =   

 

 

Keterangan:  P = Jumlah penyusutan pertahun 

S = Nilai sisa 

 N = Umur ekonomis aset 

 

2.2.6 Penerimaan 

Soekartawi (2005) penerimaan adalah segala sesuatu 

yang dihasilkan oleh proses produksi yang disebut pendapatan 

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

produktion) yang didefinisikan sebagai nilai produk total 

usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual 

maupun yang tidak dijual. Ibrahim (2009) penerimaan 

merupakan semua pendapatan yang didapatkan dari penjualan 

produk dan belum dikurangi dengan biaya pengeluaran. 

Penerimaan diartikan sebagai pendapatan yang diterima oleh 

sebuah perusahaan dari aktifitas bisnis dan biasanya berasal 

dari penjualan barang atau produk dan pelayanan pada 

pelanggan. 

Warsito (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. 

Penerimaan merupakan semua pendapatan yang 

didapatkan dari penjualan produk danbelum dikurangi dengan 

B – S 

n 
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biaya pengeluaran. Berikut rumus matematis penerimaan 

(Ibrahim,2009). 

 

TR = (P X Q) 

 

Keterangan : TR = total revenue usaha  

P = harga jual (Rp) 

  Q = tingkat produksi (Kg) 

2.2.7 Pendapatan 

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 yang dilibatkan dalam usaha (Riyanto, 2001). 

Soekartawi (2005), menyatakan bahwa total pendapatan 

yaitu perbedaan antara nilai nilai penerimaan dengan nilai 

pengeluaran. Nilai penerimaan adalah hasil yang dicapai suatu 

usaha bilamana produksinya dijual, sedangkan nilai 

pengeluaran merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan 

saat proses produksi. Pendapatan merupakan selisih dari 

penerimaan dengan biaya produksi. Usaha dikatakan berhasil 

kalau situasi pendapatannya memenuhi syarat 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, 2001). 

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh 

perusahaan dalam pelaksanaan usahanya. Pendapatan ini 

diperoleh dari dua sumber yaitu (Golrida, 2008): 

1. Pendapatan operasi. Pendapatan operasi yang sering 

juga disebut pendapatan usaha adalah pendapatan 

yang diperoleh dari penjualan barang dagangan (untuk 
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usaha dagang) dan penjulana jasa (untuk usaha jasa). 

Pendapatan ini merupakan pendapatan utama 

perusahaan. Pendapatan utama dapat dilihat dari niat 

awal perusahaan didirikan. 

2. Pendapatan lain-lain, yakni pendapatan yang diperoleh 

diluar pendapatan usaha (pendapatan utama).  

Usaha dikatakan berhasil kalau situasi pendapatannya 

memenuhi persyaratan 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, 2001).Total 

pendapatan diperoleh dari total penerimaan dikurangi dengan 

total biaya dalam suatu proses produksi (Soekarwati, 2005). 

Berikut rumus matematis pendapatan (Ibrahim, 2009): 

п = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

keterangan: π = Pendapatan 

TR= total penerimaan 

TC= total biaya 

 

2.2.8 Break Even Point (BEP) 

Darminto dan Juliaty (2002), menyatakan bahwa 

analisis impas (break even point) adalah teknik analisis yang 

digunakan dalam menentukan tingkat penjualan dan komposisi 

produk yang diperlukan untuk menutup semua biaya selama 

periode tertentu. Syahrul dan Nizar (2000) menyatakan break 

even point adalah titk yang menunjukan tingkat dimana 

penjualan setara dengan biaya produksi sehingga pendapatan 

sebelum bunga dan pajak (EBIT) sama dengan nol. 

Munawir (2002), menyatakan break even point dapat 

diartikan suatu keadaan dimana dalam operasi perusahaan, 

perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. 

Tetapi abalisa break even point tidak hanya semata-mata untuk 
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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 

sebagai berikut: 

 

BEP (harga) =    

 

 

 

BEP (hasil) =                              (Soekartawi, 2005). 

 

 

2.2.9 Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

R/C ratio merupakan perbandingan antara penerimaan 

dan biaya. Berikut rumus matematis R/C ratio Soekartawi 

(2005), 

 

R/C ratio =  

 

 

Gujarati (2010), menambahkan bahwa pendapatan dan 

keuntungan usaha tani 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: 

 R/C ratio < 1, berarti usaha yang didirikan 

mengalami kerugian 

 R/C ratio = 1, berarti usaha yang didirikan impas ( 

tidak untung dan tidak rugi) 

 R/C ratio > 1, berarti usaha yang didirikan 

menguntungkan (Soekartawi, 2005). 

Biaya total 

Harga 

output 

Biaya total 

Hasil 

Revenue 

Cost 
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2.2.10 Rentabilitas 

Menurut Soekartawi (2005), penentuan rentabilitas 

berguna untuk mengetahui hasil modal yang diputar dalam 

suatu usaha.  

Ranupandjoyo (1990), rumus matematis dari 

rentabilitas sebagai berikut: 

 
Rentabilitas ekonomi =                 x100% 

 

 
Rentabilitas modal sendiri =           x 100% 

 

Kriteria presentase 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. 

Gujarati (2010), menyatakan bahwa 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 menghasilkan laba tersebut. 

 

 

 

  

  

Laba Usaha 

Modal Sendiri  + modal asing 

Laba – bunga - pajak 

Modal Sendiri   
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 10 Mei 2015 

sampai 30 Mei 2015 yang berlokasi di peternakan ayam 

petelur “UD. Buah Abadi” di Desa Plumpungrejo Kecamatan 

Kademangan Kabupaten Blitar. Pemilihan lokasi dilakukan 

secara purposive dengan pertimbangan bahwa peternakan 

ayam petelur “UD. Buah Abadi” merupakan peternakan ayam 

petelur terbesar di Kecamatan Kademangan dan sudah berdiri 

sejak tahun 2003, dengan jumlah populasi ayam petelur 

70.000 ekor pada tahun 2011-2015, dan belum pernah 

dilakukan penelitian tentang analisis kelayakan usaha. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi 

yaitu menilai kelayakan usaha peternakan ayam petelur “UD. 

Buah Abadi” di Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan 

Kabupaten Blitar layak dikembangkan atau tidak. Metode 

studi kasus yaitu memusatkan diri secara intensif dan 

mendalam terhadap suatu objek tertentu, dengan 

mempelajarinya sebagai suatu kasus. Tujuan dari penelitian 

studi kasus yaitu memberikan gambaran secara mendetail 

tentang latar belakang, sifat-sifat dan kasus atau status yang 

berkarakter khas dari individu. Hasil studi kasus ini adalah 

menggeneralisasi pola-pola kasus bertipikal individu, 

kelompok, lembaga, perusahaan, dan sebagainya. Metode 

penelitian disini meliputi: metode pemilihan lokasi penelitian 

dan metode pengumpulan data. 

 

3.2.1 Metode Pemilihan Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi dilakukan secara purposive (sengaja) 

dengan pertimbangan tempat bahwa: 

 Usaha peternakan ayam petelur sudah berdiri ≥10 tahun. 
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 Jumlah populasi ayam petelur ≥ 50.000 ekor dan belum 

pernah dilakukan penelitian tentang analisis usaha di 

peternakan tersebut. 

Berikut adalah tahapan pemilihan lokasi penelitian 

dengan metode sampling frame: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 1. Yaitu pemilihan lokasi Kabupaten Blitar dengan 

pertimbangan bahwa Kabupaten Blitar merupakan daerah 

peternakan unggas terbesar di Jawa Timur yaitu 41,76% 

jumlah populasi ayam di Jawa Timur terdapat di Kabupaten 

Blitar dengan jumlah populasi ayam mencapai 15.467.600 

pada tahun 2013 (BPS, 2013). 

Tahap 2. Pemilihan Kecamatan Kademangan dengan 

pertimbangan bahwa Kecamatan Kademangan jumlah 

populasi ayam petelur mencapai 2.433.600 ekor pada tahun 

2013 yang berarti 15.73% dari total populasi ayam petelur di 

Kabupaten Blitar terdapat di Kecamatan Kademangan (BPS, 

2013). 

Tahap 3. Peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” di Desa 

Plumpungrejo berdiri pada tahun 2003, Jumlah populasi ayam 

70.000 ekor, Belum pernah dilakukan penelitian tentang 

analisis kelayakan usaha. 

Gambar 2. Sampling Frame Penentuan Lokasi Penelitian  

“UD. Buah Abadi” 

Tahap 1 

Tahap 3 

Tahap 2 

Kabupaten Blitar 

Kecamatan Kademangan 

“UD. Buah Abadi” 

Desa Plumpungrejo 

Purposive 

Purposive 

 

Purposive 
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3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi observasi dan wawancara (interview). 

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Interview 

adalah wawancara yang dilakukan baik dengan kuisioner 

maupun tidak terhadap pemilik peternakan untuk mendapatkan 

data-data yang diperlukan. Cara memperoleh sumber data 

dapat dikelompokkan menjadi: 

Data Primer, didapatkan dengan wawancara langsung 

kepada pihak terkait sehingga data yang diperlukan dapat 

terpenuhi. Data primer ini bisa berasal dari responden atau 

subjek dari penelitian dari hasil pengisian kuisioner, 

wawancara maupun observasi yang dilakukan mahasiswa, 

yaitu tentang data-data yang berkaitan dengan analisis usaha 

peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi”. Misalnya 

keadaan umum perusahaan, karakteristik responden dan 

pengelolaan usaha. 

Data Sekunder, dalam penelitian diperoleh dari bagian 

administrasi untuk mendapatkan informasi yang meliputi 

laporan data keuangan, pemasukan dan pengeluaran, laporan 

laba rugi, dan lain lain yang mendukung sebagai acuan atau 

pedoman dalam penulisan laporan skripsi. Data sekunder juga 

diperoleh dari studi pustaka, internet, dan buku-buku literatur 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang diambil 

adalah data satu tahun ( 2014 – 2015). 

 

3.3 Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dari penelitian kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan 

kuantitatif. 

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data, 

dengan pengamatan langsung terhadap suatu objek penelitian 

guna mengetahui keadaan usaha peternakan ayam petelur yang 

meliputi keadaan lokasi usaha peternakan ayam petelur “UD. 
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Buah Abadi” di Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan 

Kabupaten Blitar. 

Analisis kuantitatif usaha digunakan untuk mengetahui 

komposisi biaya produksi, penerimaan, pendapatan, Break 

Even Point (BEP), R/C Ratio dan Rentabilitas usaha 

peternakan ayam petelur. Data yang sudah terkumpul lengkap, 

selanjutnya akan dianalisis dengan rumus-rumus sebagai 

berikut: 

a. Total biaya adalah semua pengeluaran untuk proses 

produksi baik biaya tetap maupun biaya tidak tetap. 

Rumus matematis total biaya menurut Soekartawi (2005), 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: TC = Biaya total / total cost 

(perkilogram perbulan) 

FC = Biaya tetap / fixed cost 

(perkilogram perbulan). 

VC = Biaya tidak tetap / variable cost 

(perkilogram perbulan). 

 

b. Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh 

suatu proses produksi dalam jangka waktu tertentu, baik 

yang dijual maupun yang tidak dijual. Menurut 

Soekartawi (2005), penulisan rumus matematis sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan: TR = Penerimaan total (perkilogram perbulan) 

  Pq  = Harga satuan produk 

  Q = Jumlah produk 

 

c. Mengetahui besarnya pendapatan (keuntungan) yang 

diperoleh dengan menggunakan analisis. Keuntungan 

TC = FC + VC 

TR = Pq + Q 
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adalah selisih antara penerimaan dengan total biaya yang 

dikeluarkan (Soekartawi, 2005). 

 

 

Keterangan: Π = Profit / keuntungan/ pendapatan 

(perkilogram perbulan). 

   TR = Total revenue / penerimaan total 

(perkilogram perbulan). 

   TC = Total cost / biaya total 

(perkilogram perbulan). 

 

d. Break Even Point (BEP) adalah hubungan antara biaya 

tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan. 

 

BEP (harga) =  

 

 

BEP (hasil) =                                (Soekartawi, 2005). 

 

 

e. R/C ratio merupakan rasio antara jumlah penerimaan 

dengan jumlah biaya yang merupakan perbandingan 

antara penerimaan kotor yang diterima dari setiap 

pengeluaran dalam proses produksi. 

 

R/C ratio =  

 

 

 Jika nilai R/C ratio < 1, berarti usaha yang didirikan 

mengalami kerugian 

 Jika nilai R/C ratio = 1, berarti usaha yang didirikan 

impas ( tidak untung dan tidak rugi) 

 Jika nilai R/C ratio > 1, berarti usaha yang didirikan 

menguntungkan (Soekartawi, 2005). 

 

Π = TR - TC 

Biaya total 

Hasil 

Biaya total 

Harga output 

Revenue 

Cost 
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f. Rentabilitas adalah membandingakan laba dengan modal 

yang digunakan dikalikan 100%. 

Riyanto (2001), rumus matematis dari rentabilitas 

sebagai berikut: 

 
Rentabilitas ekonomi =               x100% 

 

 
Rentabilitas modal sendiri =           x 100% 

 

 

Kriteria presentase 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. 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Biaya produksi dalam usaha peternakan ayam ras 

petelur adalah nilai dari semua faktor produksi yang 

digunakan selama usaha peternakan ayam ras petelur 

berjalan. 

2. Total penerimaan dalam usaha peternakan ayam ras 

petelur diperbolehkan dari penjualan telur utuh dan 

telur retak, penjualan kotoran serta penjualan ayam 

afkir. 

3. Total pendapatan dalam usaha peternakan ayam ras 

petelur diperoleh dari total penerimaan yaitu penjualan 

telur dan ayam afkir kurangi dengan total biaya 

produksi. 

  

Laba – bunga - pajak 

Modal Sendiri   

Laba – bunga - pajak 

Modal Sendiri + Modal asing 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi “UD. Buah Abadi” 

“UD. Buah Abadi” merupakan perusahaan peternakan 

ayam petelur yang berada di Desa Plumpungrejo Kecamatan 

Kademangan Kabupaten Blitar. “UD. Buah Abadi” didirikan 

oleh Bapak Puryanto dimana usaha ini berawal dari usaha 

dagang buah jeruk yang kemudian merugi dan beralih ke 

usaha peternakan ayam pedaging dari tahun 2003, dimana 

usaha peternakan ayam pedaging ini jatuh bangun merugi dan 

akhirnya pada tahun 2005 beralih ke usaha peternakan ayam 

petelur dengan jumlah populasi awal 2000 ekor, dan selalu 

mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2008 

jumlah populasi ayam petelur “UD. Buah Abadi” meningkat 

menjadi 35.000 ekor, pada tahun 2010 meningkat menjadi 

50.000 ekor dan pada tahun 2011 hingga sekarang meningkat 

menjadi 70.000 ekor. 

Adapun batas-batas lokasi “UD. Buah Abadi” adalah 

sebagai berikut: 

 Sebelah timur : Desa Tenggong 

 Sebelah barat :  Desa Sumbragung 

 Sebelah utara :  Desa Jimbe 

 Sebelah selatan : Desa Sokosari 

Lokasi “UD. Buah Abadi” bersuhu optimum 200C - 270C 

dan berkelembapan 60,2 %. Keadaan suhu ini karena pada 

pagi hari udara sangat dingin, sedangkan pada siang hari udara 

cukup panas. Menurut Sudaryani dan Santoso (2001), bahwa 

suhu dan kelembapan yang baik didalam kandang akan 

mengurangi terjadinya penyakit pernafasan pada ayam. Suhu 

optimum kandang 210C – 270C  dengan kelembapan 60%.  

Lokasi “UD. Buah Abadi” berada pada kondisi lahan subur, 

yang mana lahan sekitar peternakan bisa ditanami beraneka 

tumbuhan seperti padi, pepaya, ketela, dan lain sebagainya. 

Kondisi ini memudahkan dalam mendapatkan air. Kebutuhan 
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air untuk kegiatan operasional “UD. Buah Abadi” dipasok dari 

1 buah sumur bor yang berada dilokasi peternakan. Air dari 

sumur tersebut ditampung ditempat khusus seperti tandon air 

yang terbuat dari plastik dan cor semen, kemudian air tersebut 

disalurkan ke perkandangan dengan menggunakan pipa pipa 

paralon. Hal ini sesuai dengan pendapat Johari (2005), bahwa 

syarat mutlak pemeliharaan ayam petelur adalah tersedianya 

sumber air yang cukup dilokasi peternakan. 

 

4.2 Profil Perusahaan 

4.2.1 Sub Sistem Hulu 

“UD. Buah Abadi” merupakan suatu usaha yang bergerak 

pada bidang pemelihaaran ayam petelur. Jenis ayam yang 

dipelihara di “UD. Buah Abadi” adalah ayam petelur (layer) 

dengan bangsa ayam yang dipelihara yaitu leghorn dan strain 

isa brown yang memiliki bulu dan telur berwarna coklat. Ada 

dua jenis ayam petelur yaitu ayam petelur medium dan ayam 

petelur ringan, dilihat dari bangsa yang dipelihara pada “UD. 

Buah Abadi” termasuk jenis ayam petelur medium. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Saragih (2002) yaitu ayam petelur 

medium (sedang) ciri umumnya berbulu coklat dan telur yang 

dihasilkan juga berwarna coklat. Harga telur coklat umumnya 

lebih mahal dibanding telur yang berwarna putih sebab yang 

berwarna coklat bobotnya lebih berat dari ayam yang 

berwarna putih.  

Pemilihan bibit ayam petelur di “UD. Buah Abadi” 

dilakukan secara selektif, dilihat dari recording setiap harinya 

dan dari pemeliharaan sebelumnya sehingga dapat diketahui 

perusahaan penyediaan bibit yang memiliki penyediaan bibit 

yang baik dan menguntungkan, maka perusahaan itulah yang 

lebih banyak dipakai untuk pembibitan di “UD. Buah Abadi”. 

Pembelian ayam pullet setiap satu kali datang berkisar antara 

10.000 – 20.000 ekor dengan harga antara Rp. 57.000/ekor 

dengan berat rata-rata 1,4-1,5 kg/ekor.  
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Pengadaan bahan baku selain bibit atau ternak yaitu 

pengadaan obat-obatan dan vaksin yang digunakan pada 

peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” didapatkan dari  

PT. Medion yang terletak di Kabupaten Blitar yang sudah 

bekerja sama sejak tahun 2012 selain itu vaksin dan obat-

obatan juga didapatkan dari sales obat-obatan dan vaksin. 

Berikut program vaksinasi dan biaya vaksin pada peternakan 

ayam petelur “UD. Buah Abadi” dapat dilihat pada Lampiran 

5. Pengadaan bahan baku pakan. Pakan yang digunakan pada 

peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” merupakan pakan 

buatan sendiri. Bahan pakan yang digunakan merupakan 

bahan pakan konvensional yakni bahan pakan yang umum 

atau sering digunakan. Bahan pakan yang digunakan sebagai 

pakan yang diberikan ternak harus baik. Menurut Wiharto 

(2004), bahan pakan yang digunakan untuk pakan ternak  

harus baik yang ditandai dengan bau segar, tidak tengik, tidak 

apek, rasa tidak terlalu asin atau pahit, warna menarik dan 

cerah, bentuk butiran bagus, tidak terdapat bahan yang mudah 

busuk, dan harga ekonomis. Bahan pakan yang digunakan 

pada peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” merupakan 

bahan pakan yang umum diberikan kepada ternak terutama 

ayam, tidak beracun dan mudah didapatkan. Bahan pakan dan 

proporsi yang digunakan “UD. Buah Abadi” akan disajikan 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Bahan pakan dan proporsi dalam campuran pakan 

yang di berikan di ”UD. Buah” Abadi 

Sumber: Data primer diolah (2015) 

Pakan yang diberikan di “UD. Buah Abadi” merupakan 

pakan hasil campuran sendiri, dengan kandungan protein 

sebesar 13,79% dan kandungan energi metabolismenya 

sebesar 2408 Kkal/kg lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran 6. Kandungan nutrisi ini tidak sesuai dengan 

kebutuhan pakan ayam petelur dimana kandungan nutrisi 

ayam petelur menurut Johari (2005) bahwa kebutuhan nutrisi 

ayam layer sebagai berikut: energi metabolis (EM) 2850 

(kkal/kg) dan protein 16%. Patokan pembuatan formulasi 

pakan yang dilakukan “UD. Buah Abadi” yaitu dengan 

melihat langsung kondisi yang ada dikandang, jika kondisi 

ayam petelur lemas dan produksi rendah maka kandungan 

nutrisi pakan yang mengadung banyak protein dan energi di 

tambah proporsinya, dan jika persentase telur retak yang 

dihasilkan tinggi maka bahan pakan yang mengandung 

kalsium, phospor dan mineral ditambah. Total biaya yang 
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digunakan dalam pembuatan pakan campuran sendiri yaitu 

sebesar Rp. 8.186.250,- per 2000 kg, sehingga biaya untuk 

perkilogram pakan yaitu sebesar Rp. 4.093,- atau Rp. 4.100,-. 

Hal ini menjadi pertimbangan pada perusahaan ini karena 

harga pakan jadi lebih mahal, sehingga biaya produksi dapat 

ditekan dan tetap terpenuhi kebutuhan gizi ayam sesuai 

dengan keinginan “UD. Buah Abadi”. Pembuatan pakan dalam 

satu hari lima kali produksi, dalam satu kali produksi jumlah 

pakan yang dibuat sebesar 2000 kilogram, sehingga setiap hari 

“UD. Buah Abadi” memproduksi pakan sebesar 10.000 

kilogram. Bahan pakan yang digunakan tidak hanya dipasok 

dari Blitar saja tetapi ada juga bahan pakan yang didapatkan 

dari luar Kabupaten Blitar yaitu dari Tulungagung, 

Trenggalek, dan Malang. Selain untuk menyetok bahan pakan 

peternakan tersebut tidak hanya memesan dalam 1 lokasi saja 

tetapi peternakan tersebut mempunyai produsen bahan baku 

lebih dari satu untuk mensuplai bahan baku pakan, sehingga 

stock bahan baku dalam gudang pakan tidak akan kehabisan. 

 

4.2.2 Sub Sistem Onfarm 

Bagian terpenting peternakan adalah kandang dan 

perkandangan. Perkandangan ayam petelur di “UD. Buah 

Abadi” berjumlah 14 kandang dimana disetiap kandang diisi 

ayam antara 5000 ekor. Jumlah ayam petelur yang dipelihara 

di “UD. Buah Abadi” selama penelitian sebanyak 70.000 ekor 

ayam petelur, dengan produksi telur rata-rata perbulannya 

mencapai 100.413 kg. Jumlah populasi ayam petelur pada 

peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” dapat dilihat pada 

Gambar 3. 



34 
 

 
Gambar 3. Populasi ayam petelur “UD. Buah Abadi” 

periode 2014-2015 

Gambar 3 menunjukkan bahwa jumlah populasi ayam 

petelur pada periode 2014-2015 pada bulan Juni dan 

Desember terjadi penurunan populasi, hal ini dikarenakan 

pada bulan Juni dan Desember terdapat pengafkiran ayam. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1. Jumlah populasi 

ayam petelur setiap bulannya dikarenakan adanya kematian 

pada ayam atau mortalitas. Persentase mortalitas ayam petelur 

pada peternakan ayam petelur dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

 
Gambar 4. Mortalitas ayam petelur “UD. Buah Abadi” 

Gambar 4 diatas menunjukkan bahwa tingkat mortalitas 

ayam petelur “UD. Buah Abadi” rendah dengan persentase 
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antar 0,11% - 0,16%. Kematian ayam petelur pada peternakan 

ini kebanyakan dikarenakan terjepit tempat pakan. Semua 

kandang menggunakan kandang terbuka dengan sistem atap 

monitor dan sistem yang digunakan adalah sistem batterai. 

Sudarmono (2003) menjelaskan bahwa sistem kandang 

terbuka sangat menunjang peredaran udara segar. Semakin 

banyak bagian kandang yang terbuka, akan semakin baik 

pergantian udara didalam ruangan. Atap sistem monitor 

berfungsi untuk menunjang ventilasi kandang karena mampu 

mengusir CO2 (udara kotor) dan memperlancar masuknya O2 

kedalam ruangan. 

Pemberian pakan pada “UD. Buah Abadi” untuk ayam 

petelur pullet dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pukul 07.30 

WIB dan sore hari pada pukul 14.30 WIB. Pemberian pakan 

pada ayam dilakukan dengan dua perlakuan, yaitu pada pagi 

hari 40% dan pada sore hari 60% dari jumlah pakan yang 

diberikan per hari. Sudarmono (2003) mengatakan 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. Pakan yang diberikan “UD. Buah Abadi” 

per ekor sebanyak 100 gram perekor. Pemberian air minum 

dilakukan secara adlibitum lewat paralon yang memanjang dan 

terdapat nipple pada saluran airnya, air yang terdapat pada 

“UD. Buah Abadi” berasal dari sumur bor bukan dari PDAM, 

dalam menjalankan usahanya, pemilik memperkerjakan orang 

sehingga menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah 

penggangguran di Indonesia. Mayoritas tenaga kerja yang 

digunakan di “UD. Buah Abadi” berjenis kelamin laki-laki, 

hal ini dikarenakan tenaga laki-laki lebih kuat. Jumlah tenaga 

kerja di “UD. Buah Abadi” berjumlah 26 orang yang 

menempati posisi berbeda-beda. Manager yang selaku pemilik 

perusahaan adalah bapak purwanto. Pemilik perusahaan 

dibantu oleh 5 kepala staff yaitu staaf personalia, staff 

administrasi, staff bagian gudang telur, staff bagian gudang 
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pakan, dan staff bagian kandang. Bagian personalia bertugas 

menyeleksi karyawan yang masuk dan melakukan pembukuan 

data karyawan. Bagian administrasi bertugas mencatat 

pengiriman telur, pengadaan bahan baku pakan, alat-alat 

produksi, serta izin pegawai dan karyawan. Bagian gudang 

telur bertugas menyeleksi telur, menimbang telur, dan 

mengepak telur sesuai dengan permintaan konsumen atau 

pelanggan. Bagian gudang pakan bertugas membuat pakan, 

mencapur pakan, menimbang pakan, serta mengantar pakan ke 

kandang ayam. Sedangkan bagian kandang bertugas 

mengambil telur, memberi pakan dan minum, mengontrol 

ternak dan mengontrol kandang. 

Produksi telur sudah tentu menjadi pusat perhatian. 

Pemilihan bibit menjadi salah faktor penentu produksi telur, 

selain itu konversi ransum tetap utama, karena ayam yang 

berproduksi telur tinggi, tetapi makannya banyak juga tidak 

menguntungkan. Pengambilan telur yang dilakukan di “UD. 

Buah Abadi” sehari 3x yang pertama pukul 09.30, kedua pada 

pukul 14.30 setelah pemberian pakan, dan yang ke 3 jam 16.00 

sebelum pekerja meninggalkan kandang. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Kartasudjana (2001), bahwa hasil utama dari 

budidaya ayam petelur adalah telur. Pengambilan telur 3 kali 

dalam sehari bertujuan agar kerusakan isi telur yang 

disebabkan oleh virus dapat terhindar/terkurangi. Telur yang 

sudah diambil diletakkan dalam egg tray oleh pekerja kandang 

kemudian diangkut oleh mobil khusus untuk dibawa kegudang 

telur. Penimbangan telur dilakukan sebelum dijual ke agen. 1 

kg telur berisi antar 15-16 butir. Produksi telur periode 2014-

2015 pada peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” 

disajikan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Produksi telur periode 2014-2015 pada peternakan 

ayam petelur “UD. Buah Abadi” 

Gambar 5 diatas menunjukkan bahwa telur (kg) pada 

peternakan “UD. Buah Abadi” setiap bulannya naik dan turun. 

Naik turunnya produksi telur tersebut bisa dikarenakan 

beberapa faktor produksi, salah satu diantaranya adalah pakan, 

dimana pakan yang diberikan pada peternakan “UD. Buah 

Abadi” merupakan pakan buatan sendiri dengan kandungan 

nutrisi yang tidak menentu, dapat dilihat pada Lampiran 6 

bahwa kandungan nutrisi pakan yang terkandung dalam pakan 

yang dibuat kurang dari kebutuhan nutrisi ayam petelur 

sehingga produksi telur yang ada di “UD. Buah Abadi” juga 

naik turun. Kenaikan produksi tertinggi selama satu periode 

terjadi pada bulan Mei dengan jumlah telur utuh pada bulan 

Mei dengan produksi sebesar 1.782.424 butir atau 109.755,17 

kg. Sedangkan untuk produksi terendah terjadi pada bulan 

Februari dengan jumlah produksi 1.463.101 butir atau 

90.092,43 kg. Produksi telur pada bulan-bulan yang lain naik 

turun, lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 5.  

HDP adalah persentase produksi telur perhari yang 

dihasilkan oleh ayam produktif perhari. Berikut adalah rata-

rata HD perhari pada peternakan ayam petelur “UD. Buah 

Abadi”. Jumlah awal ayam masuk 70.000 ekor, mortalitas/hari 

3-4 ekor, dan rata-rata produksi telur/hari 3.573,44 kg atau 

57.175 butir/hari. Sehingga diperoleh HDP rata-rata perhari. 
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Berikut adalah HDP rata-rata setiap bulannya disajikan pada 

Gambar 6. 

 
Gambar 6. Pesentase HDP “UD. Buah Abadi” periode 2014-

2015 

Gambar 6 menunjukkan bahwa presentase HDP “UD. 

Buah Abadi” mengalami naik turun. Naik turunnya HDP ini 

bisa dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu 

kandungan nutrisi pakan yang tidak menentu dan kurang 

susuai dengan kebutuhan pakan ayam petelur, dimana pakan 

yang digunakan pada peternakan ayam petelur “UD. Buah 

Abadi” merupakan pakan buatan sendiri. HDP yang 

ditunjukkan pada Gambar 6 diatas menunjukkan bahwa 

produksi ayam yang ada di “UD. Buah Abadi” masih relatif 

tinggi produksi telurnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada lampiran 4. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Wiharto 

(2004) rata-rata produksi (HD) pada ayam ras petelur adalah 

60-80% dengan HD mencapai puncak produksi pada angka 

90% selama 23-24 minggu (rata-rata strain ayam petelur).  

 

4.2.3 Subsistem Hilir 

Pemasaran telur utuh pada peternakan ayam petelur 

“UD. Buah Abadi” dilakukan tanpa melalui pedagang 

perantara, tetapi pelanggan datang langsung kegudang telur 

untuk mengambil telur dan rata-rata pelanggan datang 

kegudang telur setiap dua hari sekali. Pelanggan yang datang 
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ke “UD. Buah Abadi” ini merupakan Agen / pedagang besar. 

Terdapat tiga pelanggan tetap yang membeli telur di “UD. 

Buah Abadi” yaitu Ibu Sri yang menjual telurnya ke daerah 

kediri, ibu Nor yang menjual telurnya ke daerah Bandung dan 

bu Yuni ke Blitar. Jumlah telur perkilogram sebanyak 16 butir. 

Berikut adalah trend harga setiap penjualan telur pada 

peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” disajikan pada 

Gambar 7. 

 
Gambar 7. Trend harga jual telur pada peternakan “UD, 

Buah Abadi” 2014-2015. 

Gambar diatas menunjukkan bahwa trend harga pada 

periode 2015-2015 selalu mengalami kenaikan harga, baik 

pada telur utuh maupun pada telur retak. Pada bulan April, 

Mei dan Juni harga penjualan telur pada peternakan ayam 

petelur “UD. Buah Abadi” sebesar Rp. 14.800,- dan di bulan 

yang sama harga telur retak sebesar Rp. 10.700,-. Pada bulan 

Juli sampai dengan bulan Nopember terdapat kenaikkan harga 

dari harga Rp. 14.800,- menjadi Rp. 15.500,- untuk telur utuh, 

danharga untuk telur retak sebesar Rp. 12.400,-. Pada bulan 

Desember sampai dengan Maret harga telur utuh menjadi Rp. 

16.400,-  dan harga telur retak Rp. 14.300,-.  

Penanganan telur abnormal (retak) dengan cara 

dipisahkan dengan telur utuh, sedangkan untuk pemasarannya, 

telur retak mempunyai jalur pemasaran sendiri yaitu pelanggan 
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datang langsung dan menimbang telur retak dengan harga per 

kilogram dari “UD. Buah Abadi” untuk di akhir-akhir bulan 

ini yaitu Rp. 12.200,-. Harga telur retak lebih murah 

dibandingkan dengan harga telur utuh karena telur retak 

kurang diminati konsumen selain itu telur retak mempunyai 

daya simpan yang lebih pendek karena dengan retaknya 

cangkang telur akan memudahkan bakteri masuk dalam telur 

sehingga kualitas internal telur mudah rusak. Dalam kegiatan 

pemasaran ini “UD. Buah Abadi” hanya menggunakan biaya 

telepon, karena semua biaya pemasaran ditanggung oleh 

pedangan-pedagang yang mengambil telur di “UD. Buah 

Abadi”, dan “UD. Buah Abadi” tidak menggunakan peti 

dalam pemasaran telurnya. 

Penjualan kotoran ayam dilakukan dengan cara pembeli 

datang langsung kekandang, dengan harga persak yaitu Rp. 

10.000/sak dengan berat rata-rata 40-50 kg. Penjualan kotoran 

dilakukan setelah ayam afkir dengan total penjualan kotoran 

sebesar Rp. 32.000.000,- dari mulai awal ayam masuk sampai 

afkir, sehingga setiap bulan penerimaan dari kotoran ayam 

sebesar Rp. 1.600.000,-. Pembeli dari kotoran ayam ini adalah 

agen pembuatan pupuk kandang yang dikelola mandiri. 

Pembeli ini datang langsung kekandang untuk melakukan 

pengangkutan kotoran, sehingga biaya produksi untuk 

pemasaran kotoran ayam “UD. Buah Abadi” tidak 

mengeluarkan biaya.  

 

4.3 Modal Usaha  

Modal adalah segala sesuatu yang digunakan untuk 

memulai (dana awal) suatu usaha. Modal ini dapat berupa  

uang tunai maupun barang. Modal merupakan bagian dari 

perusahaan yang penting untuk diperhatikan agar nantinya 

dapat berkembang sesuia tujuan yang direncanakan. Modal 

dapat diperoleh dari pinjaman dan modal sendiri (Hartono, 

2012). Sumber modal yang digunakan pada usaha peternakan 
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ayam petelur “UD. Buah Abadi” merupakan modal sendiri dan 

modal pinjaman dari Bank. 

Jenis modal yang digunakan dalam usaha peternakan 

ayam petelur “UD. Buah Abadi” berupa modal tetap dan 

modal tidak tetap. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat 

digunakan secara berulang-ulang. Misalnya peralatan 

peternakan dan bangunan kandang. Modal tidak tetap adalah 

modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. 

Misalnya pembelian bibit, pakan, obat-obatan, gaji tenaga 

kerja, dll. Hai ini sesuai dengan pendapat 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: 

modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap adalah modal 

yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi. 

Modal jenis ini butuh pemeliharaan supaya berdaya guna 

dalam jangka waktu lama seperti tanah, gudang, kandang, 

peralatan dan lain-lain. Modal kerja atau modal tidak tetap 

yaitu modal yang habis digunakan dalam satu kali proses 

produksi. Modal kerja seperti pakan, obat, gaji karyawan, 

listrik, telfon, air dan lain-lain. Tabel dibawah ini merupakan 

total modal tetap dan modal tidak tetap “UD. Buah Abadi”. 
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Tabel 2. Total modal yang digunakan untuk 70.000 ekor pada 

peternakan “UD. Buah Abadi”. 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa modal usaha “UD. 

Buah Abadi” meliputi modal tetap dan modal kerja. Presentasi 

penggunaan modal terbesar yaitu digunakan untuk modal kerja 

yang terdiri dari biaya tetap 19,12% dan biaya variabel 

66,80%, hal ini dikarenakan biaya tetap dan biaya variabel 
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adalah biaya yang harus dikeluarkan secara terus menerus 

untuk keberlangsungan usaha. Sedangkan pada modal tetap 

presentase terbesarnya adalah modal yang digunakan untuk 

pembelian ayam pullet yaitu sebesar 13,41%. Dilihat dari 

sumber modal, modal usaha yang digunakan “UD. Buah 

Abadi” sebesar 30% merupakan modal pinjaman atau sebesar 

Rp. 6.326.474.226 ,- dari total modal awal sehingga modal 

sendiri yaitu sebesar Rp. 14.761.773.195 ,-. Modal perbulan 

pada peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” dapat dilihat 

pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Modal perbulan pada peternakan ayam petelur 

“UD. Buah Abadi” Periode 2014-2015. 

Gambar 8 menunjukkan bahwa modal perbulan yang 

digunakan pada peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” 

bervariasi. Bulan Juni dan Desember modal yang dikeluarkan 

“UD. Buah Abadi” lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pada 

bulan Juni dan bulan Desember terjadi penurunan populasi 

yaitu terjadi pengafkiran ayam, sehingga modal yang 

dikeluarkan khususnya modal tetap yang dibebankan perekor 

ayamnya semakin bertambah. Selisih total modal yang 

dibutuhakan selama periode 2014-2015 yaitu berkisar antara 

800 – 850 rupiah perekor perbulannya. Selisi modal ini 

kaitannya dengan modal tetap dan modal kerja yang 

digunakan. 
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4.4 Laporan Rugi-Laba Usaha Peternakan Ayam Petelur 

“UD. Buah Abadi” 

Laporan Rugi-Laba merupakan rincian usaha mulai dari 

biaya produksi yang dikeluarkan hingga didapatkannya 

keuntungan yang dikurangi dengan pajak (Soekartawi, 2002). 

Laporan rugi-laba pada usaha peternakan ayam petelur “UD. 

Buah Abadi” dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini. 

Tabel 3. Laporan rugi-laba usaha peternakan ayam petelur 

“UD. Buah Abadi”. 

 
Sumber: Data Primer Diolah (2015). 
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 Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa usaha peternakan 

ayam petelur “UD. Buah Abadi” mendapatkan keuntungan 

bersih sebesar Rp.5.675.521.137,- pertahun dan rata-rata 

pendapatan bersih perbulan sebesar Rp. 472.960.095,- sebesar 

Rp. 6.757,- perekor nya dan sebesar Rp. 4.710,- perkilogram 

telurnya. Keuntungan bersih pada usaha peternakan 

didapatkan dari total penerimaan dikurangi total biaya 

produksi sehingga didapatkan keuntungan kotor, untuk 

mendapatkan keuntungan bersih maka keuntungan kotor di 

kurangi dengan pajak pendapatan. Pajak pendapatan 1% sesuai 

dengan pasal 4 ayat 2 PP nomor 46 tahun 2013. Penerimaan, 

biaya produksi dan pendapatan dapat dilihat pada sub bab 

berikutnya. 

 

4.4.1 Penerimaan 

Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh 

proses produksi yang disebut pendapatan kotor usaha tani 

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

didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam 

jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak 

dijual (Soekartawi, 2005). Ibrahim (2009) penerimaan 

merupakan semua pendapatan yang didapatkan dari penjualan 

produk dan belum dikurangi dengan biaya pengeluaran. Total 

penerimaan rata-rata perbulan pada “UD. Buah Abadi” sebesar 

Rp. 1.597.208.965. Didapatkan dari penjualan telur utuh, telur 

retak, kotoran dan ayam afkir. Selama satu tahun harga telur 

mengalami fluktuasi, “UD. Buah Abadi” harus benar-benar 

mempertimbangkan harga dalam menjual telur sehingga tidak 

mengalami kerugian. Total penerimaan perkilgram perbulan 

pada peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” disajikan 

pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Total penerimaan perkilogram perbulan “UD. Buah 

Abadi” periode 2014-2015. 

Gambar 9 menunjukkan bahwa total penerimaan pada 

peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” periode 2014-

2015 meliputi penjualan telur retak, telur utuh dan ayam afkir. 

Penerimaan yang didapatkan selalu mengalami kenaikkan. 

Meningkatnya penerimaan dipengaruhi oleh jumlah produksi 

telur yang dihasilkan dan harga telur setiap bulannya yang 

selalu mengalami fluktuatif. Persentase penerimaan telur utuh 

disajikan pada Gambar 10. 

 
Gambar 10. Persentase penerimaan telur utuh dari total 

penerimaan 

Gambar 10 menunjukkan bahwa persentase 

penerimaan telur utuh sangat besar dari total penerimaan 

dengan rata-rata sebesar 97,18%. Penerimaan terendah terletak 

pada bulan Februari, hal ini dikarenakan pada bulan Februari 
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total produksi telur utuh lebih rendah dibandingkan bulan-

bulan lainnya dan persentase penerimaan tertinggi yaitu pada 

bulan Mei karena produksi telur utuh pada bulan Mei tinggi, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Penerimaan terbesar adalah pada penerimaan telur utuh 

dengan persentase sebesar 97,18%, sedangkan untuk 

penerimaan telur retak sebesar 0,81% dan ayam afkir sebesar 

2,01%. 

 

4.4.2 Biaya Produksi 

Biaya produksi diartikan semua pengeluaran yang 

diperlukan untuk membiayai proses produksi hingga 

menghasilkan produk yang dinilai dengan uang atau 

pengertian lain biaya produksi adalah besarnya nilai 

pengeluaran. Biaya menurut perubahan aktivitasnya dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya variabel 

(Garrison, Noreen dan Brewer, 2006). Biaya produksi yang 

digunakan pada usaha peternakan ayam petelur di “UD.Buah 

Abadi” meliputi biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap 

yang dikeluarkan “UD. Buah Abadi” meliputi biaya 

penyusutan peralatan, penyusutan kandang. Penyusutan 

gudang, ternak dan sewa tanah. Lebih jelasnya biaya 

penyusutan dapat dilihat pada Tabel 3 dan pada Lampiran 9. 

Sedangkan untuk biaya tidak tetap meliputi pembelian ternak, 

pakan, listrik, telepon, obat-obatan dan vitamin, gaji tenaga 

kerja dan konsumsi tenaga kerja. Biaya produksi yang harus 

dikeluarkan rata-rata setiap bulan meliputi biaya tetap sebesar 

Rp. 239.775.324,- dengan biaya perekornya Rp. 3.425,-. Biaya 

tidak tetap sebesar Rp. 878.096.172,- dengan biaya perekornya 

adalah Rp. 12.544,-. Sehingga rata-rata total biaya produksi 

yang dikeluarkan “UD. Buah Abadi” selama satu bulan 

sebesar Rp. 1.117.871.496,- dengan biaya total perekornya 

adalah Rp. 15.970,- dan Rp. 11.133,- perkilogram telurnya. 

Biaya produksi perkilogram telur  perbulan pada peternakan 

ayam petelur “UD. Buah Abadi” disajikan pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Biaya produksi perkilogram perbulan 

Gambar 11 diatas menunjukkan bahwa biaya produksi 

perkilogram telur bervariasi dengan rata-rata Rp. 11.130,- 

perkilogram telur atau dengan biaya produksi perekor perbulan 

sebesar Rp. 16.400,- sampai dengan Rp. 16.900,-. Naik 

turunnya biaya produksi dikarenakan produktifitas ayam 

petelur untuk menghasilkan telur setiap harinya juga berubah-

ubah dan untuk biaya produksi tetap khususnya biaya 

penyusutan, untuk menentukan biaya tetap yaitu dengan cara 

menghitung penyusutan. Perhitungan biaya penyusutan dapat 

dilihat pada Lampiran 9. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Soekartawi (2002) yang menyatakan bahwa yang termasuk 

dalam biaya produksi tetap salah satunya adalah biaya 

penyusutan. Suatu mesin hanya dapat dipakai selama selang 

waktu tertentu. Biaya investasi akan habis (tersisa sedikit) 

setelah selang waktu tersebut. Oleh sebab itu, kalau dilihat dari 

waktu ke waktu selama selang waktu tersebut, nilai mesin 

telah berkurang/menyusut.  
Pengeluaran biaya produksi paling besar untuk 

pemeliharaan pada usaha peternakan “UD. Buah Abadi” 

adalah biaya pakan, biaya pakan selama satu tahun pada 

periode 2014-2015 yang harus dikeluarkan “UD. Buah Abadi” 

adalah biaya pakan yaitu sebesar 74,38%. Presentase biaya 

pakan lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 12. 
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Gambar 12. Persentase biaya pakan periode 2014-2015. 

Gambar 12 diatas menunjukkan bahwa persentase biaya 

pakan  yang dikeluarkan “UD. Buah Abadi” bervariasi. 

Variasi biaya pakan ini berkaitan dengan populasi, kebutuhan 

pakan dan harga perkilogram pakan. Persentase rata-rata biaya 

pakan yang dikeluarkan “UD. Buah Abadi” periode 2014-

2015 yaitu sebesar 74,38%. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Achmanu dan Muherlin (2011) yang menyatakan bahwa biaya 

pakan merupakan biaya terbesar dalam usaha pemeliharaan 

ternak dan pengaruhnya sangat besar dalam produktivitas 

ternak. Biaya pakan berkisar antara 60-85% dari total biaya 

produksi. Untuk meminimalisir biaya pengeluran pakan “UD. 

Buah Abadi” membuat dan mencampur pakannya sendiri, 

sehingga didapatkan harga untuk 1 kg pakan lebih murah dari 

pada harga pakan beli, yaitu sebesar Rp. 4.100,- Selain biaya 

pakan biaya produsksi dengan presentase terbesar adalah biaya 

penyusutan ternak. Presentase biaya penyusutan ternak sebesar 

16,22%, bunga pinjaman sebesar 4,41% dan gaji tenaga kerja 

sebesar 2,83%. 

 

4.4.3 Keuntungan atau Laba Usaha  

Secara umum, tujuan dari suatu usaha peternakan adalah 

untuk mencari keuntungan. Keuntungan atau laba adalah 

selisih antara total penerimaan dengan total biaya. Total 

penerimaan adalah hasil penjualan dari hasil produksi 

sedangkan total biaya adalah seluruh biaya yang dikeluarkan 
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untuk proses produksi. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Soekartawi (2002) yang menjelaskan bahwa keuntungan usaha 

perusahaan merupakan penerimaan yang diperoleh setelah 

dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan selam proses 

produksi. Data yang didapatkan dari “UD. Buah Abadi” bisa 

diketahui bahwa total penerimaan usaha hasil penjualan telur, 

baik telur utuh maupun telur retak dan hasil penjualan kotoran 

selama satu bulan sebesar Rp. 1.597.208.965,- sedangkan total 

produksi sebesar Rp. 1.147.605.278,- seperti yang terlihat 

pada Tabel 3 diatas.  

Perhitungan keuntungan yang diperoleh dari usaha 

peternakan “UD. Buah Abadi” terdiri dari keuntungan bersih 

dan keuntungan kotor, keuntungan bersih adalah keuntungan 

yang sudah dikurangi pajak penghasilan sedangkan 

keuntungan kotor adalah keuntungan yang belum dikurangi 

pajak pendapatan. Jumlah pajak pendapatan selama satu tahun 

yaitu 10% dari total pendapatan. Total pendapatan atau 

keuntungan bersih yang diterima peternakan ayam petelur 

“UD. Buah Abadi” selama periode 2014-2015 sebesar Rp. 

4.855.719.825,- dengan keuntungan bersih perbulan yaitu 

sebesar Rp. 404.643.319,-.  Pendapatan perkilogram telur  

perbulan pada peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” 

disajikan pada Gambar 13. 

 
Gambar 13.  Pendapatan perekor perbulan pada peternakan 

ayam petelur “UD. Buah Abadi” 
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Gambar 13 diatas menunjukkan bahwa peternakan ayam 

petelur “UD. Buah Abadi selalu mengalami keuntungan dan 

keuntungan yang diperoleh perkilogram perbulannya tertinggi 

terdapat pada bulan Desember karena pada bulan ini terjadi 

kenaikan harga dan pada  bulan ini juga terjadi puncak 

produksi dan tidak ada penurunan populasi. Keuntungan 

sebesar itu harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan 

cara mengoptimalkan faktor-faktor produksi. Tingkat 

keuntungan usaha ternak ditentukan oleh efisien tidaknya 

penggunaan faktor-faktor produksi. Soekartawi (2002) 

menyatakan bahwa unsur efisiensi dalam usaha ternak erat 

kaitannya dengan skala usaha yang dimiliki. Pada skala usaha 

yang lebih besar memiliki taraf efisiensi yang lebih baik 

dimana hal ini diindikasikan dari optimalisasi produksi yang 

dihasilkan. 

 

4.5 Analisis Data 

4.5.1 Break Even Point (BEP) 

Salah satu alat yang digunakan dalam analisis ini adalah 

analisis BEP. Analisis BEP adalah analisis yang mudah 

dipelajari oleh seorang manager untuk mengidentifikasi 

masalah-masalah tertentu. BEP adalah titik yang menunjukkan 

dimana penjualan sama dengan biaya, sehingga pendapatan 

sebelum bunga dan pajak sama dengan nol (Syahrul dan Nizar, 

2000). Tujuan dilakukannya analisis BEP adalah untuk 

mengetahui berapa batas nilai produksi atau besarnya volume 

produksi sebuah usaha untuk mencapai titik tidak untung dan 

tidak rugi (titik impas), sehingga dapat dijadikan acuan bagi 

perusahaan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan 

mengalami keuntungan atau tidak mendapat keuntungan dan 

kerugian. Manfaat diatas dapat dijadikan perusahaan untuk 

merencanakan pembukuan keuangan untuk mengantisipasi 

agar usahanya tidak berada dibawah BEP. Besarnya BEP 

harga dan BEP hasil pada peternakan ayam petelur “UD. Buah 

Abadi” dapat dilihat pada Gambar 14 dan 15. 
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Gambar 14. Diagram BEP harga perkilogram  

Gambar 14 menunjukkan bahwa nilai dari analisis BEP 

harga lebih rendah dibandingkan dengan harga jual produk per 

kilogramnya yaitu pada bulan April sampai bulan Juni 

penjualan telur utuh (telur normal) sebesar Rp.14.800,- dan 

nilai dari BEP harga bulan April sampai bulan Juni yaitu 

berkisar antara Rp. 11.261,- hingga 12.600,-, harga jual telur 

utuh pada bulan Juli sampai bulan Nopember yaitu sebesar Rp. 

15.500,- dan nilai BEP harga pada bulan Juli sampai bulan 

Nopember yaitu berkisar dari Rp.12.200,- sampai Rp. 13.200,- 

dan harga jual telur utuh perkilogram pada bulan Desember 

sampai bulan Maret yaitu sebesar Rp.16.400 dan Nilai BEP 

harga pada bulan Desember sampai bulan Maret yaitu sebesar 

Rp.10.700 sampai dengan Rp.12.549,-. Sehingga rata-rata 

harga jual pada peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” 

selama periode 2014-2015 sebesar Rp. 15.625,- lebih besar 

dari analisis BEP rata-rata perbulan sebesar Rp. 12.623,67,-. 
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Gambar 15. BEP hasil perbulan (Kg) 

Gambar 15 menunjukkan bahwa BEP hasil sama dengan 

BEP harga dimana nilai BEP hasil lebih rendah dari produksi 

yang dihasilkan oleh peternakan ayam petelur “UD. Buah 

Abadi”. Hal ini berarti bahwa usaha peternakan ayam petelur 

“UD. Buah Abadi” layak diusahakan dan layak 

dikembangkan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 11. 

 
4.5.2 Revenue Cost Ratio (R/C) 

Analisis efisiensi (R/C ratio) merupakan perbandingan 

antara penerimaan total dan biaya total, yang menunjukkan 

bahwa nilai penerimaan yang diperoleh dari setiap rupiah yang 

dikeluarkan (Wijayanti, Ethika dan Widyarini, 2006). Besar 

nilai R/C ratio pada perternakan ayam petelur “UD. Buah 

Abadi” dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Nilai R/C Ratio Pada Peternakan Ayam Petelur “UD. 

Buah Abadi” periode 2014-2015. 

No. Nilai R/C ratio Hasil 

1 Total Penerimaan/tahun Rp. 19.166.507.584 

2 Total Biaya Produksi/tahun Rp. 13.743.763.334 

3 R/C ratio 1,40 

Sumber: Data Primer Diolah (2015). 
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Sebuah usaha dikatakan layak apabila nilai R/C ratio 

lebih besar dari 1 karena mampu menggambarkan semakin 

tinggi nilai R/C ratio, maka tingkat keuntungan suatu usaha 

juga akan semakin tinggi. Nilai R/C ratio pada peternakan 

ayam petelur “UD. Buah Abadi” menunjukkan nilai 1,40 

artinya setiap Rp. 1.000,- investasi dalam suatu usaha maka 

akan memperoleh penerimaan sebesar Rp. 1.400,- atau 

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400,-. Nilai R/C ratio 

setiap bulannya pada periode 2014-2015 disajikan pada 

Gambar 16. 

 
Gambar 16. Nilai R/C ratio periode 2014-2015 

Gambar 16 diatas menunjukkan bahwa nilai R/C Ratio 

periode 2014-2015 pada peternakan ayam petelur “UD. Buah 

Abadi” selalu lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa usaha 

peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” efisien dan layak 

untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Soekartawi (2005) yang menyatakan bahwa jika nilai R/C 

ratio lebih besar dari 1 maka usaha yang didirikan 

menguntungkan. Nilai R/C ratio didapatkan dari total 

penerimaan dibagi dengan total produksi pada peternakan 

ayam petelur “UD. Buah Abadi” periode 2014-2015. 

 

4.5.3 Rentabilitas  

Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam periode tertentu. Rentabilitas  

ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal 
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keseluruhan usaha yang dipergunakan untuk menghasilkan 

laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Rentabilitas 

modal sendiri atau sering disebut rentabilitas usaha adalah 

perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik 

modal sendiri disuatu pihak dengan modal sendiri yang 

bekerja untuk menghasilkan keuntungan (Munawir, 2002). 

Rentabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai 

alternativ investasi / penanaman modal sesuai dengan tingkat 

resiko masing-masing. Rentabilitas mampu menggambarkan 

tingkat laba yang dihasilkan menurut jumlah yang ditanamkan 

karena rentabilitas dinyatakan dalam angka relatif. Besarnya 

nilai rentabilitas ekonomi perbulan pada peternakan ayam 

petelur “UD. Buah Abadi” dapat dilihat pada Gambar 17. 

 
Gambar 17. Rentabilitas ekonomi usaha peternakan ayam 

petelur “UD. Buah Abadi”. 

Gambar 17 diatas menunjukkan bahwa rentabilitas 

ekonomi pada usaha peternakan ayam petelur “UD. Buah 

Abadi” periode 2014-2015 mengalami naik turun. Rentabilitas 

ekonomi pada peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” 

rata-rata sebesar 33,53% yang masuk dalam kategori rendah 

karena nilai rentabilitas ekonomi berada diantara 26% - 50%. 

Nilai rentabilitas ekonomi termasuk dalam kategori rendah 

karena laba yang digunakan adalah laba bersih yaitu laba 

setelah pengurangan pajak. Rentabilias usaha adalah nilai 
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rentabilitas dari modal sendiri yang digunakan. Besarnya nilai 

rentabilitas usaha dapat dilihat pada Gambar 18. 

 
Gambar 18. Rentabilitas usaha pada peternakan ayam 

petelur “UD. Buah Abadi”. 

Gambar 18 menunjukkan bahwa nilai rentabilitas 

usaha pada peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” 

periode 2014-2015 mengalami naik turun hal ini dikarenakan 

laba bersih pada setiap bulannya selalu mengalami naik turun. 

Rata-rata nilai rentabilitas usaha pada peternakan “UD. Buah 

Abadi” sebesar 47,85% yang masuk dalam kategori rendah. 

Nilai rentabilitas usaha pada bulan Mei, Oktober, Desember, 

Januari dan Maret masuk dalam kategori cukup karena nilai 

rentabilitas usahanya lebih dari 50% sedangkan pada bulan 

lainnya yang tercantum pada Gambar 18 masuk dalam 

kategori rendah karena nilai rentabilitas usahanya dibawah 

50% dan diatan 26%. Hal ini sesuai dengan pendapat Gujarati 

(2010) yang menyatakan bahwa kriteria presentase rentabilitas 

usaha adalah sebagai berikut:  

 Rentabilitas 1 – 25% termasuk dalam kategori buruk  

 Rentabilitas 26 – 50% termasuk dalam kategori rendah  

 Rentabilitas 51 – 75% termasuk dalam kategori cukup  

 Rentabilitas 76 – 100% termasuk dalam kategori baik  

 Rentabilitas > 100% termasuk dalam kategori baik sekali 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa usaha 

peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” layak untuk 

dikembangkan,berdasarkan evaluasi ekonomi berikut: 

1) Usaha peternakan tersebut menguntungkan dilihat dari 

modal yang dikeluarkan sebesar Rp. 19.321,- perekor. 

Total penerimaan sebesar Rp. 15.890,-. Total biaya 

produksi yang dikeluarkan sebesar Rp. 11.133,-. 

Keuntungan bersih sebesar Rp. 4.670,- dalam satu 

kilogram telur. 

2) Usaha peternakan tersebut efisien dilihat dari nilai BEP 

harga sebesar 12.623,- perkilogram telur, BEP hasil 

sebesar 71.490 kilogram perbulan, nilai R/C rasio sebesar 

1,40 dan rentabilitas ekonomi sebesar 33,52% dan nilai 

rentabilitas usaha sebesar 47,85%.  

 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan kepada “UD. Buah Abadi” yaitu: 

1. Biaya pakan merupakan persentase terbesar dari seluruh 

biaya yang digunakan, dengan kandungan nutrisi yang 

sangat rendah atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini 

perlu mendapat perhatian khusus dengan mengolah 

bahan-bahan pakan yang mempunyai kandungan nutrisi 

yang baik dan terjangkau serta mengurangi bahan pakan 

yang kurang dibutuhkan oleh ternak. 

2. Perhitungan rentabilitas ekonomi diperoleh persentase 

rentabilitas dalam kategiro rendah. Hal ini perlu 

mendapat perhatian yang khusus dari pihak perusahaan 

dengan memaksimalkan faktor-faktor produksi yang ada. 
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Semakin besar prosentase rentabilitas, semakin baik 

usaha tersebut, karena memberikan keuntungan yang 

besar terhadap modal yang diinvestasikan. 
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