
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Usaha peternakan memiliki peranan penting dalam 

peran pemenuhan gizi, terutama untuk mencukupi 

kebutuhan protein hewani. Hasil utama dari ternak seperti 

susu, telur dan daging merupakan sumber utama protein 

hewani yang memiliki nilai jual yang berbeda di 

masyarakat. Sub sektor peternakan juga berkontribusi 

dalam penyerapan tenaga kerja. Menurut hasil sensus 

pertanian pada tahun 2003, dari 24,86 juta rumah tangga 

pertanian di pedesaan dan perkotaan, sekitar 22,63% 

merupakan Rumah Tangga Usaha Peternakan (Makka, 

2008). 

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari 

pembangunan keseluruhan yang bertujuan mencukupi 

kebutuhan pangan hewani, meningkatkan pendapatan 

peternak serta memperluas kesempatan kerja. 

Pembangunan sektor peternakan diharapkan pada masa 

yang akan datang dapat memberikan kontribusi nyata 

dalam pembangunan perekonomian bangsa. Pembangunan 

sub sektor peternakan di Jawa Timur selama ini menjadi 

andalan dengan kontribusi secara nasional lebih dari 30%. 

Nilai tersebut telah mengalami penurunan dikarenakan isu 

flu burung yang menyerang unggas ternyata berpengaruh 

besar pada konsumsi masyarakat Indonesia terhadap 

produk peternakan khususnya dari unggas. Berdasarkan 

data Dirjen Peternakan, wilayah yang terjangkit mencakup 
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9 provinsi yang terdiri atas 51 kabupaten/kota dengan 

jumlah unggas yang mati mencapai 4,13 juta ekor. 

Pemenuhan protein hewani dan peningkatan 

pendapatan peternak saat ini telah didukung dengan 

semakin kuatnya industri di bidang peternakan seperti 

perusahaan pembibitan, perusahaan pakan ternak serta 

perusahaan obat hewan dan peralatan peternakan (Saragih, 

2000). Ayam termasuk dalam ternak kecil yang mudah 

untuk diternakkan dengan modal relatif kecil jika 

dibandingkan dengan beternak hewan besar lainnya seperti 

sapi, kerbau dan kambing. Produk yang dihasilkan dari 

ayam berupa telur dan daging lebih diminati karena harga 

yang lebih terjangkau untuk memenuhi kebutuhan protein 

hewani. Tingginya minat masyarakat terhadap hasil produk 

dari peternakan ayam petelur menjadikan usaha ini dapat 

terus berkembang semakin besar demi memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

Usaha perunggasan yang mengalami 

perkembangan cukup pesat adalah ayam petelur. Data 

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa 

jumlah ayam petelur yang diternakkan terus mengalami 

peningkatan sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2012. 

Tahun 2008 sejumlah 20.883.299 ekor, tahun 2009 

sejumlah 21.396.781 ekor, tahun 2010 sejumlah 

21.959.505 ekor, tahun 2011 sejumlah 37.035.251 ekor dan 

tahun 2012 sejumlah 40.268.631 ekor. Kabupaten Kediri 

merupakan salah satu kabupaten yang terus mengalami 

peningkatan jumlah ayam petelur dalam lima tahun terakhir 

dari 51 kabupaten/kota yang berada di wilayah Jawa 

Timur. Tahun 2008 terdapat populasi sebesar 2.154.083 
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ekor, tahun 2009 sebesar 2.204.197 ekor, tahun 2010 

sebesar 3.038.817 ekor, tahun 2011 sebesar 7.163.057 ekor 

dan tahun 2012 sebesar 8.306.471 ekor (Dinas Peternakan 

Jawa Timur, 2012). 

Kabupaten Kediri terbagi dalam 26 kecamatan, 

salah satunya adalah kecamatan Kepung. Jumlah 

kepemilikan ayam petelur di kecamatan Kepung beragam, 

sehingga dapat diklasifikasikan dalam dua skala, yaitu 

skala I dan skala II. Penyebab utama perbedaan skala usaha 

ini adalah modal yang dimiliki oleh peternak. Keterbatasan 

modal dan memilih membuka peternakan secara mandiri, 

menyebabkan peternak hanya dapat memiliki usaha 

peternakan dengan skala kecil. Sedangkan peternak dengan 

modal besar dapat membuka usaha peternakan dengan 

skala besar, selain itu faktor pengalaman lama beternak 

juga membawa pengaruh besar. Semakin banyak 

pengalaman yang dimiliki maka semakin baik pula 

penanggulangan masalah yang dapat dilakukan oleh 

peternak untuk kelangsungan usahanya.  

 Kinerja finansial suatu perusahaan perlu 

diperhatikan sebagai bentuk evaluasi tentang berjalannya 

usaha tersebut. Peternakan dengan skala usaha kecil 

ataupun menengah dapat terus berkembang menjadi 

peternakan skala usaha besar jika kinerja finansial 

perusahaan diperhatikan dan selalu dikoreksi. Sebaliknya, 

peternakan dengan skala usaha besar juga harus 

memperhatikan dan mengoreksi kinerja finansial 

perusahannya secara teratur untuk dapat mempertahankan 

kelangsungan perusahaannya.  
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan 

diatas maka didapatkan rumusan masalah antara lain: 

1. Berapa besar biaya produksi dan penerimaan 

usaha peternakan ayam petelur pada skala I dan 

skala II. 

2. Berapa besar keuntungan, nilai Revenue Cost 

Ratio (R/C ratio) dan Break Even Point (BEP) 

usaha peternakan ayam petelur pada skala I dan 

skala II. 

 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui biaya produksi dan penerimaan usaha 

peternakan ayam petelur pada peternak skala I 

dan II. 

2. Mengetahui kelayakan usaha peternakan ayam 

petelur skala I dan II melalui perhitungan 

keuntungan, Revenue Cost Ratio (R/C ratio) dan 

tingkat Break Even Point (BEP). 

 

1.4 Kegunaan 

1. Sebagai bahan evaluasi usaha ternak dalam 

pemilikan usaha, guna meningkatkan pendapatan 

bagi peternak. 

2. Sebagai bahan informasi yang dapat 

dipergunakan oleh peternak dalam 

mengembangkan usahanya. 
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1.5 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

Usaha Peternakan Ayam Petelur 

Skala I  Skala II 

Modal 

Modal Tetap 

(meliputi tanah, 

bangunan, 

mesin dan 

kendaraan) 

Modal Kerja 

Biaya Produksi: 

1. Biaya tetap (penyusutan 

ternak, penyusutan 

bangunan, penyusutan 

mesin, pembelian bibit, 

sewa tanah, gaji tenaga 

kerja, PBB) 

2. Biaya variabel (pakan, 

transportasi, listrik, 

telepon, air, mortalitas, 

kesehatan ternak 

Penerimaan 

1.Penjualan telur 

(kg) 

2.Penjualan pupuk 

(karung) 

Analisis kelayakan usaha: 

1. Keuntungan 

2. R/C Ratio 

3. Break Even Point 

(BEP) 

Layak Tidak layak 
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 Kerangka konsep penelitian yang digunakan 

dipaparkan dalam gambar 1 dimana berdirinya suatu usaha 

peternakan ayam petelur diperlukan modal yang terbagi 

dalam dua jenis, yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal 

tetap adalah modal yang digunakan selama 1 tahun dan 

jumlahnya tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Modal 

tetap meliputi tanah, bangunan, mesin dan kendaraan. 

Modal kedua adalah modal tidak tetap atau modal kerja. 

Jumlah modal kerja berubah-ubah disesuaikan dengan 

kapasitas produksi dan berpengaruh terhadap keuntungan 

yang diperoleh nantinya karena didalamnya terdapat biaya 

produksi. Biaya produksi terdiri dari 2 bagian, yaitu biaya 

tetap dan biaya variabel.  Biaya tetap besarnya tidak 

dipengaruhi oleh jumlah produksi dan terdiri atas 

penyusutan ternak, penyusutan bangunan, penyusutan 

kendaraan, penyusutan mesin, pembelian bibit, PBB, sewa 

tanah dan gaji tenaga kerja, sedangkan biaya variabel 

besarnya menyesuaikan kapasitas produksi. Biaya variabel 

terdiri atas pakan, transportasi, listrik, telepon, air, 

mortalitas dan kesehatan ternak. Modal tetap dan modal 

kerja tersebut dihitung dan dianalisis selama 1 tahun, 

selanjutnya dihitung besar penerimaan yang berasal dari 

penjualan telur (unit Kg) dan penjualan pupuk (unit 

karung). Berdasarkan pada penghitungan tersebut maka 

dapat dinilai kelayakan usaha tersebut dengan menghitung 

besar keuntungan, Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) dan 

Break Even Point (BEP). Penghitungan dari awal hingga 

akhir pada kerangka konsep penelitian tersebut dilakukan 

pada kedua skala yang telah dibagi berdasarkan jumlah 

kepemilikan masing-masing peternak.  


