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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kediri 

 Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten 

di Jawa Timur yang secara geografis terletak antara 

111
0
47’05 sampai dengan 112

0
18’20 BT dan 7

0
36’12 

sampai dengan 8
0
0’32 LS. Batas wilayah kabupaten Kediri 

adalah: 

a. Sebelah Utara: Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten 

Jombang 

b. Sebelah Selatan: Kabupaten Blitar dan Kabupaten 

Tulungagung 

c. Sebelah Barat: Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten 

Tulungagung 

d. Sebelah Timur: Kabupaten Malang dan Kabupaten 

Jombang 

Kabupaten Kediri terdiri dari dataran rendah dan 

pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang 

membelah dari selatan ke utara. Secara keseluruhan luas 

wilayah kabupaten Kediri sekitar 138.605 hektar, terdiri 

dari lahan sawah seluas 47.786 hektar dan lahan non sawah 

seluas 90.819 hektar. Kabupaten Kediri terbagi dalam 26 

kecamatan, yaitu Kecamatan Badas, Ngasem, Kayen Kidul, 

Gampengrejo, Kunjang, Plemahan, Pagu, Purwoasri, Papar, 

Puncu, Kandangan, Kepung, Plosoklaten, Gurah, Pare, 

Ngancar, Wates, Ringinrejo, Kandat, Kras, Ngadiluwih, 

Tarokan, Banyakan, Grogol, Mojo dan Semen.   

Menurut Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Kediri, pada tahun 2013 terdapat 102 

perusahaan peternakan ayam petelur/pedaging, 1 
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perusahaan peternakan sapi perah, 2 rumah potong hewan, 

28 tempat potong hewan dan 16 pasar hewan. Populasi 

ternak tertinggi adalah jenis ternak ayam ras 

petelur/pedaging (11.137.646 ekor atau meningkat 1,79), 

sedangkan peternakan sapi potong mengalami penurunan 

yang signifikan (36,88%) jika dibandingkan dengan tahun 

2012. Keadaan peternakan ayam petelur di Kabupaten 

Kediri yang terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun 

menjadi menarik untuk diteliti karena berpotensi untuk 

semakin dikembangkan. 

 

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Kepung  

 Kecamatan Kepung merupakan salah satu 

kecamatan yang luas dibandingkan dengan kecamatan lain 

di kabupaten Kediri, yaitu dengan luas wilayah sebesar 

105,65 km
2
 dan jumlah penduduk 82.867 orang. Batas-

batas wilayah Kecamatan Kepung adalah: 

Sebelah Utara: Kecamatan Kandangan 

Sebelah Selatan: Kecamatan Puncu 

Sebelah Barat: Kecamatan Karangdinoyo 

Sebelah Timur: Kecamatan Kandangan 

Mata pencaharian penduduk bermacam-macam, 

diantaranya bertani, PNS, pedagang dan peternak. 

Beberapa penduduk memilih beternak sebagai mata 

pencaharian utama, namun ada pula yang hanya sebagai 

pekerjaan sampingan. Hewan yang dipilih untuk 

diternakkan pun bermacam-macam, diantaranya ayam 

pedaging, ayam petelur, ayam kampung, itik dan puyuh. 

Dalam penelitian ini, objek yang saya pilih adalah 

peternakan ayam petelur. 
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Kecamatan Kepung terdiri dari 10 desa, yaitu 

Besowo, Brumbung, Damarwulan, Kampungbaru, 

Kebonrejo, Keling, Kencong, Kepung, Krenceng dan 

Siman, namun hanya 8 dari 10 desa tersebut yang terdapat 

peternakan ayam petelur. Jumlah peternak sebanyak 17 

orang dengan jumlah kepemilikan yang bervariasi sehingga 

terbagi dalam 2 skala. Skala I merupakan kelompok 

peternak dengan populasi 1.500 – 29.250 ekor, sedangkan 

skala II kelompok peternak dengan populasi 29.251 – 

60.000 ekor. Total populasi ayam petelur di kecamatan 

Kepung sebesar 251.000 ekor.  

4.2.1  Gambaran Kondisi Peternakan di Kecamatan 

Kepung  

   1.  Profil Usaha 

Profil usaha adalah gambaran dari perusahaan 

yang meliputi seluruh aspek-aspek pembangun di 

dalamnya. Usaha yang dibahas dalam penelitian 

adalah usaha peternakan ayam petelur di 

Kecamatan Kepung, sehingga profil usaha yang 

dimaksud meliputi tipe usaha (mandiri atau 

kemitraan), jumlah kepemilikan, strain yang 

dipelihara, masalah yang dihadapi dalam usaha 

beternak ayam petelur dan manajemen pemasaran 

hasil produksi. Profil usaha akan diuraikan 

berdasarkan skala usaha.  
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Tabel 5. Profil Usaha Peternak Ayam Petelur 

Keterangan Skala I Skala II 

Jumlah peternak  13 orang 4 orang 

Jumlah kepemilikan 

(ekor) 

2.000 – 29.000 29.001-60.000 

Tipe usaha Mandiri Mandiri 

Strain yang dipelihara ISA Brown ISA Brown 

Rata-rata produksi 

telur  

(Kg/ekor/tahun)  

17,972 18,580 

Omset penjualann  

(Rp/ekor/tahun) 
262.701 264.700 

Daerah pemasaran Pare, Kediri, 

Kandangan 

Sidoarjo, 

Surabaya 

sampai Jawa 

Tengah 

Sumber: Data diolah (2014) 

 

Tabel 5 merupakan profil usaha pada peternak 

skala I dan skala II yang dapat diuraikan sebagai 

berikut: jumlah peternak ayam petelur di 

Kecamatan Kepung sebanyak 17 orang yang dibagi 

menjadi dua skala, yaitu 13 peternak pada skala I 

dan 4 peternak pada skala II. Pembagian skala 

didasarkan pada jumlah kepemilikan masing-

masing peternak. Peternak pada skala I adalah 

peternak dengan jumlah kepemilikan sebesar 2.000 

- 29.000 ekor dan pada skala II sebesar 29.001 - 

60.000 ekor. Jumlah kepemilikan di Kecamatan 

Kepung memang beragam, sehingga rentang atau 

jarak kepemilikan sangat besar. Kedua peternakan 

pada masing-masing skala merupakan usaha tipe 

mandiri, yaitu menggunakan modal sendiri atau 

tidak bekerja sama dengan suatu perusahaan 
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breeder. Kelebihan usaha mandiri adalah peternak 

bebas menentukan manajemen pemeliharaannya, 

seperti memilih pakan, vaksin ataupun obat yang 

akan digunakan sendiri tanpa harus terikat oleh 

satu merk dagang tertentu sehingga peternak dapat 

memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan. 

Keuntungan lainnya adalah peternak bebas 

menentukan pasar sendiri, bebas menentukan 

kapan dan kemana akan menjual hasil produksinya. 

Namun terdapat pula beberapa kekurangan, yaitu 

modal yang dibutuhkan cukup besar sehingga 

solusi untuk peternak yang kekurangan modal 

adalah melakukan pinjaman modal ke bank. Besar 

pinjaman para peternak sebesar 30 – 40% dari total 

modal yang dibutuhkan, dengan jangka 

pembayaran 5 tahun atau lebih. Kekurangan 

lainnya adalah memiliki pasar sendiri untuk 

pemasaran telur membutuhkan koneksi atau 

jaringan yang luas, untuk peternak pemula yang 

belum banyak pengalaman tentu hal ini akan 

menyulitkan. 

Peternak skala I dan skala II seluruhmya 

memilih memelihara strain ISA Brown. Dewasa 

ini, ayam ras petelur dapat dibedakan berdasarkan 

strain-nya. Strain adalah istilah untuk jenis ayam 

yang telah mengalami penyilangan dari berbagai 

bangsa, sehingga tercipta ras unggulan dengan 

efisiensi produksi yang tinggi dan bersifat turun 

temurun. Strain ayam ras petelur yang ada di 

Indonesia antara lain Abor Acres, Dekalb Waren, 

Hyline, Hubbard Golden Comet, Kimber Brown, 
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Harco, Shaver, Hisex, Hypeco, Rosella, ISA 

Brown, Ross Brown, Lohmann dan Enya. Masing-

masing strain memiliki keunggulan tersendiri. 

Namun secara garis besar, keunggulan tersebut 

meliputi produktivitas bertelur tinggi, bobot telur 

tinggi, nilai konversi pakan yang rendah, 

pertumbuhan yang baik, tingkat kehidupan tinggi, 

serta masa bertelur yang panjang. 

Ayam ras petelur strain ISA Brown ialah jenis 

ayam hibrida unggulan hasil persilangan dari ayam 

jenis Rhode Island Red dan White Leghorns yang 

diciptakan di Inggris pada tahun 1978 oleh 

perusahaan breeder ISA dengan ciri khas bulu dan 

telurnya berwarna cokelat. Ayam ISA Brown 

memiliki empat fase pertumbuhan, yaitu starter 

(umur 0-4 minggu), grower (umur 5-10 minggu), 

developer (umur 11-16 minggu) dan layer (umur 

>16 minggu). Periode produksi telur ayam ISA 

Brown mulai dari minggu ke 18 sampai 90 dan 

memiliki daya hidup sebesar 94%. Pada umur 144 

hari tingkat produksi telur adalah 50%, pada 

puncak produksi mencapai 96%. Setiap ekor ayam 

dalam sekali masa pemeliharaan dapat 

memproduksi telur sebanyak 409 butir dengan 

berat rata-rata 62.9 gram. Jumlah pakan yang 

dikonsumsi rata-rata 111 gram, dengan nilai 

perbandingan konversi pakan atau Feed 

Conversion Ratio (FCR) rata-rata sebesar 2,15. 

Berikut pada gambar 2 disajikan strain ayam 

petelur yang ada di Indonesia. 
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Gambar 2. Strain Ayam Petelur di Indonesia 

(A) Lohmann Brown, (B) Hisex Brown, (C) 

Hyline Brown, (D) ISA Brown 

 

Pemilihan strain yang sama, belum tentu hasil 

produksi yang diperoleh juga sama. Peternak pada 

skala I menghasilkan telur sebanyak 17,972 

kg/tahun, sedangkan peternak skala II sebesar 

18,720 kg/tahun. Perbedaan hasil produksi yang 

dihasilkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

diantaranya manajemen pemeliharaan diantaranya 

adalah pemilihan dan pemberian pakan, pemberian 

vitamin dan obat-obatan, manajemen kandang dan 

lingkungan sekitarnya, sanitasi, pengendalian serta 

pencegahan penyakit. Penggunaan bahan kandang 

dapat pula mempengaruhi tingkat produksi. 

Penggunaan bahan kandang dari kawat memang 

lebih besar biayanya jika dibandingkan dengan 

bahan bambu namun bahan kawat lebih awet, 

mampu bertahan 3 hingga 4 kali masa produksi. 

Pembersihan pun dapat dilakukan dengan lebih 

mudah sehingga mengurangi tempat untuk 

berkembangnya segala macam bibit penyakit. 
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Kebersihan kandang dan lingkungan sekitar 

kandang berpengaruh besar terhadap kesehatan 

ternak, termasuk kebersihan dan kesehatan para 

pekerja yang berinteraksi langsung dengan ternak 

sehingga sebaiknya pencegahan penyakit dilakukan 

dengan melakukan sanitasi terhadap pekerja yang 

akan memasuki wilayah kandang serta mengganti 

pakaian dengan baju dan sepatu kandang. Hal 

tersebut penting untuk mematikan virus ataupun 

bakteri yang terbawa dari luar kandang agar tidak 

menginfeksi dan masuk ke area kandang. Namun 

hal ini belum dilakukan oleh peternak dikarenakan 

keterbatasan biaya dan pengalaman yang 

membuktikan bahwa tingkat kematian tidak terlalu 

tinggi meskipun tanpa melakukan sanitasi. 

Semakin baik penanganan selama di kandang, 

diharapkan hasil produksi telur nantinya dapat 

dimaksimalkan sehingga dapat mencapai puncak 

produksi, karena tingginya produksi akan 

berpengaruh terhadap omset penjualan.  

Dasar penghitungan omset penjualan adalah 

harga pasar sebesar Rp 15.000/kg, dimana harga 

tersebut adalah harga rata-rata selama 1 tahun pada 

hari biasa, bukan pada hari raya atau hari besar 

lainnya. Berdasarkan harga tersebut diperoleh 

omset penjualan peternak pada skala I sebesar Rp 

262.701/ekor/tahun dan Rp 264.700/ekor/tahun 

pada skala II. Daerah pemasaran kedua skala 

berbeda, skala I masih mencakup daerah Kediri dan 

sekitarnya, sedangkan peternak pada skala II 

mampu mencapai Jawa Tengah. Hal tersebut 
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dikarenakan jumlah kepemilikan ternak yang 

berbeda jauh sehingga hasil produksi telur juga 

berbeda. Ayam dikatakan memasuki masa produksi 

jika Hen Day Production (HDP) mencapai 5% dari 

total populasi dan ayam memasuki masa afkhir jika 

HDP menurun hingga lebih dari 40%, biasanya saat 

ayam usia 25-30 minggu. 

 

2. Profil Peternak 

Beternak ayam petelur merupakan salah satu 

mata pencaharian yang dipilih oleh warga di 

Kecamatan Kepung, karena menyadari 

meningkatnya konsumsi protein hewani oleh 

masyarakat. Telur merupakan salah satu pilihan 

karena harganya yang relatif murah. 17 peternak 

ayam petelur ini menyebar di 8 desa. Hasil 

penelitian profil peternak berdasarkan jenis 

kelamin dipaparkan pada gambar 3. 
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Gambar 3. Persentase Peternak Ayam Petelur 

Berdasarkan Jenis Kelamin 
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Gambar 3 menunjukkan persentase 

perbandingan jenis kelamin pada kedua skala, 

dapat diketahui bahwa persentase peternak laki-laki 

lebih tinggi atau dominan dibandingkan peternak 

perempuan. Peternak laki-laki pada skala I 

sebanyak 12 orang (92,30%) dan pada skala II 

sebanyak 3 orang (75%). Berdasarkan persentase 

tersebut, dapat dilihat bahwa kegiatan beternak 

merupakan kegiatan yang berat dan rumit, sehingga 

mayoritas dilakukan oleh laki-laki karena 

perempuan memiliki keterbatasan tenaga.  

Profil peternak ayam petelur di Kecamatan 

Kepung berdasarkan usia berada pada rentang usia 

40 hingga 67 tahun. Pada skala I rentang usia 

tertinggi berada pada usia 40-48 tahun (53,64%), 

sedangkan pada skala II mayoritas berusia 58-67 

tahun (75%). 
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Gambar 4. Persentase Peternak Ayam Petelur 

Berdasarkan Usia 
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Payaman J.(2001) menjelaskan bahwa secara 

fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia, 

sehingga orang dalam usia kerja tersebut 

dinamakan tenaga kerja atau man power. Usia 40 

hingga 67 tahun mempunyai kecenderungan untuk 

menunjuk orang kepercayaannya sebagai kepala 

kandang, tetapi tugas tersebut masih dalam 

pengawasan pemilik. Artinya kepala kandang harus 

melaporkan kegiatan dan hasil kandang setiap hari. 

Apabila terjadi masalah pada kandang, pemilik 

akan menyelesaikan masalah bersama kepala 

kandang. Alasan penunjukan kepala kandang ini 

lebih dikarenakan rentang usia 40 hingga 67 tahun 

telah melewati masa produktif yang berakibat pada 

semakin menurunnya kinerja. Untuk mengatasi hal 

tersebut maka ditunjuk seorang kepala kandang 

sehingga seluruh kegiatan tetap dapat berjalan 

dengan lancar. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Setiawan (2010) bahwa penduduk diatas usia 55 

tahun kemampuan bekerja sudah menurun, dan 

Tingkat Partisipasi Kerja (TPK) umumnya rendah. 

Profil peternak berdasarkan pendidikan disajikan 

pada gambar 5. 
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Gambar 5. Persentase Peternak Ayam Petelur 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Gambar 5 menunjukkan persentase tingkat 

pendidikan peternak ayam petelur di Kecamatan 

Kepung, dimana pada skala I persentase tertinggi 

merupakan lulusan SMP sebanyak 8 orang 

(61,53%), sedangkan pada skala II keseluruhan 

sebanyak 4 orang merupakan lulusan SMA. Latar 

belakang pendidikan tentunya juga berpengaruh 

terhadap hasil kinerja peternak. Semakin tinggi 

pendidikan, semakin banyak pula teori yang 

diperoleh dan dapat diterapkan untuk menunjang 

kelangsungan usaha. Semakin tinggi pendidikan 

juga menjadikan seseorang lebih mudah menerima 

dan menyerap informasi-informasi baru. namun 

mayoritas peternak lebih percaya pada pengalaman 

dibandingkan dengan teori. Pengalaman yang nyata 

dianggap lebih sesuai dibandingkan dengan teori 

yang terkadang menyimpang jauh dengan fakta di 
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lapangan. Hasil penelitian berdasarkan tingkat 

pendidikan pada peternak di Kecamatan Kepung 

tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian Evriana 

(2013) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan 

para peternak beragam mulai dari jenjang 

pendidikan SD, SMP hingga SMA. Lulusan 

tertinggi berasal dari SMA sebanyak 15 orang 

peternak, semakin tinggi jenjang pendidikan 

diharapkan semakin mudah untuk menerima dan 

menerapkan informasi baru yang bermanfaat untuk 

kemajuan usaha. 

Pengalaman beternak merupakan salah satu 

aspek yang perlu diperhatikan. Peternak di 

Kecamatan Kepung memiliki lama beternak yang 

bervariasi, antara rentang 6 hingga 19 tahun yang 

disajikan pada gambar 6. 
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Gambar 6. Persentase Peternak Ayam Petelur 

Berdasarkan Pengalaman Beternak  

 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

peternak pada skala I yang terbanyak memiliki 
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pengalaman beternak selama 6-8 tahun (53,84%) 

sedangkan pada skala II 17-19 tahun (75%). 

Semakin lama beternak, diharapkan pengalaman 

yang dimiliki peternak semakin banyak sehingga 

mampu untuk mengembangkan usaha lebih besar. 

Hal tersebut terbukti dengan melihat jumlah 

kepemilikan ternak pada skala II yang lebih besar 

dibandingkan pada skala I. Berkembangnya usaha 

tentunya diikuti dengan manajemen pemeliharaan 

yang baik sehingga perusahaan dapat terus 

berkembang.  

 

 

4.3 Analisis Usaha 

4.3.1 Analisis Modal 

 Kalangan peternak ayam petelur di Kecamatan 

Kepung menyadari pentingnya modal ini, namun tidak 

seluruhnya dapat memenuhi dengan modal sendiri. Oleh 

karena itu, cara yang dapat ditempuh adalah dengan 

meminjam uang ke bank, dengan pembayaran bunga 

bervariatif disesuaikan dengan jumlah uang dan masa 

pinjam. Hal ini diakui dapat membantu para peternak yang 

kesulitan modal sehingga dapat memulai usaha dengan 

modal yang cukup. Hasil penelitian di Kecamatan Kepung 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah antara 

modal peternak pada skala I dengan modal peternak pada 

skala II. Modal tersebut dibagi menjadi dua bagian, modal 

tetap dan modal kerja yang terdiri dari biaya tetap dan 

biaya variabel. Rataan modal setiap skala ini disajikan 

dalam tabel 6. 

. 
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Tabel 6. Rataan Modal per Ekor Peternakan Ayam Petelur di Kecamatan 

Kepung, Kabupaten Kediri  

Modal 
Skala I  Skala II  

(Rp/Ekor) % (Rp/Ekor) % 

I. Modal Tetap      

Tanah 23.421 8,25 24.410 8,29 

Bangunan 18.077 6,37 26.250 8,92 

Mesin 205 0,07 1.404 0,48 

Kendaraan 1.269 0,45 2.111 0,72 

Total modal tetap 42.972 15,14 54.175 18,41 

     

II. Modal Kerja     

Total biaya tetap 39.412 12,31 39.763 12,21 

Total biaya variable 201.446 70,97 200.339 68,07 

Total modal kerja 240.858 84,85 240.102 81,59 

Total Modal 283.830 100 294.277 100 

Sumber: Data diolah (2014) 

 

Tabel 6 menunjukkan hasil penelitian pada rataan 

modal tetap dan tidak tetap antara peternak skala I dan 

skala II per ekor ayam petelur. Modal tetap terdiri atas 

tanah, bangunan, mesin dan kendaraan. Keseluruhan 

komponen tersebut merupakan keperluan dalam usaha 

peternakan yang digunakan lebih dari satu tahun, 

sedangkan modal kerja merupakan modal yang berasal dari 

biaya tetap dan biaya variabel. Modal terbesar berasal dari 

modal kerja yaitu biaya variabel, pada skala I sebesar 

70,97% dan pada skala II sebesar 68,07%. Biaya variabel 

selalu menjadi biaya dengan persentase terbesar 

dikarenakan terdapat biaya pakan di dalamnya. Total modal 

dihitung per ekor yang artinya pada skala I diperlukan 

modal sebesar Rp 283.830 dan pada skala II sebesar Rp 

294.277 untuk memelihara satu ekor ayam.  

 Modal merupakan syarat utama untuk mendirikan 

suatu usaha, karena modal itulah yang digunakan untuk 

melengkapi seluruh kebutuhan awal jalannya usaha 



50 
 

tersebut, hal tersebut sesuai dengan pengertian modal pada 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009) yaitu modal adalah 

uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, 

melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, 

dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk 

menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal 

tidak tetap (modal kerja). Modal tetap merupakan modal 

yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh jumlah produksi 

dan memiliki jangka waktu pemakaian lebih dari satu 

tahun, sedangkan modal tidak tetap adalah modal yang 

besarnya tergantung oleh besarnya jumlah produksi. 

Penghitungan besar modal dengan satuan per kilogram 

disajikan pada tabel 7. 

 

Tabel 7. Rataan Modal per Kg Peternakan Ayam Petelur di Kecamatan 

Kepung, Kabupaten Kediri  

Modal 
Skala I  Skala II  

(Rp/Kg) % (Rp/Kg) % 

I. Modal Tetap      

Tanah 18.727 8,25 20.260 8,29 

Bangunan 14.462 6,37 21.788 8,92 

Mesin 164 0,07 1.164 0,48 

Kendaraan 1.015 0,45 1.752 0,72 

Total modal tetap 34.368 15,14 44.964 18,41 

     

II. Modal Kerja     

Total biaya tetap 31.530 13,88 33.003 13,51 

Total biaya variable 161.157 70,97 166.282 68,08 

Total modal kerja 192.687 84,85 199.285 81,59 

Total Modal 227.064 100 244.249 100 

Sumber: Data diolah (2014) 

 

 Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui modal yang 

dibutuhkan untuk memproduksi 1 Kg telur. Modal terbesar 

berasal dari modal kerja yaitu berupa biaya variabel sebesar 
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70,97% pada skala I dan 68,08% pada skala II. Total modal 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 Kg telur pada skala 

I sebesar Rp 227.064 dan pada skala II sebesar Rp 244.249. 

Perbedaan total modal yang dihasilkan dipengaruhi oleh 

jumlah kepemilikan ternak dan produksi telur per hari atau 

Hen Day Production (HDP), selanjutnya rataan modal 

setiap farm/tahun disajikan pada tabel 8. 

 

Tabel 8. Rataan Modal per Farm Peternakan Ayam Petelur di 

Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri  

Modal 
Skala I  Skala II  

Rp/Farm % Rp/Farm % 
I. Modal Tetap      
Tanah 24.382.051 8,66 24.409.722 8,26 
Bangunan 18.076.923 6,42 26.250.000 8,89 
Mesin 205.128 0,07 1.402.778 0,47 
Kendaraan 1.269.231 0,45 2.111.111 0,71 
Total modal tetap 43.933.333 15,62 54.173.611 18,34 
     
II. Modal Kerja     
Total biaya tetap 35.534.587 12,62 34.188.437 11,58 
Total biaya variable 201.635.983 71,73 206.995.278 70,08 
Total modal kerja 232.703.405 84,37 237.343.715 81,66 
Total Modal 281.103.903 100 295.357.325 100 
Sumber: Data diolah (2014) 

 

 Tabel 8 menyajikan data rataan modal pada 

masing-masing farm per tahun. Total modal yang pada 

skala I sebesar Rp 281.103.903 dan pada skala II sebesar 

Rp 295.357.325. Total modal skala I lebih besar jika 

dibandingkan pada skala II, sehingga dapat disimpulkan 

peternakan pada skala II lebih efisien dibandingkan 

peternakan pada skala I. Jumlah ternak pada skala II jauh 

berbeda dibandingkan pada skala I, sehingga dalam 



52 
 

membeli kebutuhan kandang selalu dilakukan dalam 

jumlah besar. Pembelian dalam jumlah besar tentu akan 

memperoleh harga yang lebih murah daripada membeli 

secara eceran, oleh karena itu pengeluaran biaya dapat 

berkurang dan lebih efisien. 

 

4.3.2 Analisis Biaya 

 Berdasarkan hasil penelitian di peternakan ayam 

petelur Kecamatan Kepung, biaya terbesar berasal dari 

biaya variabel yaitu pakan. Rataan biaya produksi pada 

setiap skala dalam satuan per ekor dan per kilogram 

disajikan pada tabel 9 dan 10. 
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Tabel 9. Rataan Biaya Produksi per Ekor Peternakan Ayam Petelur di 

Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri 

Biaya Produksi 
Skala I  Skala II  

(Rp/Ekor) (%) (Rp/Ekor) (%) 

Biaya tetap     

Penyusutan ternak 24.852 10,70 24.872 10,72 

Penyusutan 

bangunan 

2.065 0,89 3.000 1,29 

Penyusutan 

kendaraan 

203 0,09 338 0,15 

Penyusutan mesin 33 0,01 224 0,10 

Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) 

866 0,37 985 0,42 

Sewa tanah 2.457 1,06 2.664 1,15 

Gaji tenaga kerja 4.467 1,92 3.840 1,66 

Total biaya tetap 34.945 15,05 35.923 15,48 

     

Biaya variabel     

Pakan 193.650 83,38 192.600 83,01 

Transportasi 678 0,29 752 0,32 

Listrik, telepon dan 

air 

452 0,19 486 0,21 

Mortalitas 1.200 0,52 1.000 0,43 

Kesehatan ternak 1.320 0,57 1.251 0,54 

Total biaya variabel 197.300 84,95 196.089 84,52 

Total biaya 232.245 100 232.012 100 
Sumber: Data diolah (2014) 
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Tabel 10. Rataan Biaya Produksi per Kg Peternakan Ayam Petelur di 

Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri 

Biaya Produksi 
Skala I  Skala II  

(Rp/Kg) (%) (Rp/Kg) (%) 

Biaya tetap     

Penyusutan ternak 19.882 10,70 20.643 10,72 

Penyusutan 

bangunan 

1.653 0,89 2.490 1,29 

Penyusutan 

kendaraan 

162 0,09 280 0,15 

Penyusutan mesin 26 0,01 186 0,10 

Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) 

693 0,37 818 0,42 

Sewa tanah 1.966 1,06 2.211 1,15 

Gaji tenaga kerja 3.574 1,92 3.187 1,66 

Total biaya tetap 27.956 15,05 29.816 15,48 

   

 

  

Biaya variabel     

Pakan 154.920 83,38 159.858 83,01 

Transportasi 543 0,29 624 0,32 

Listrik, telepon dan 

air 

361 0,19 404 0,21 

Mortalitas 960 0,52 830 0,43 

Kesehatan ternak 1.056 0,57 1.038 0,54 

Total biaya variabel 157.840 84,95 162.754 84,52 

Total biaya 185.796 100 192.570 100 
Sumber: Data diolah (2014) 

 

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas biaya 

pengeluaran terbesar adalah biaya pakan, pada skala I 

mencapai 83,38% dan 83,01% pada skala II. Yupi (2011) 

menyatakan bahwa salah satu komponen biaya produksi 

dalam usaha beternak ayam ras petelur adalah biaya pakan 

karena untuk meningkatkan jumlah pendapatan telur. 

Perawatan yang baik dan tambahan pakan yang berkualitas 
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baik tentu akan menambah biaya produksi. Susilorini 

(2008) menyatakan bahwa pakan merupakan biaya terbesar 

dalam usaha peternakan, sekitar 70% sampai 80% dari total 

biaya produksi. Penghitungan biaya pakan pada keduanya 

melebihi angka 80% namun skala II sedikit lebih rendah 

dibandingkan biaya pakan pada skala I. Solusi untuk 

memperoleh keuntungan maksimal yaitu diperlukan 

efisiensi dalam penggunaan pakan atau komposisi 

perbandingan campuran bahan pakan. Alternatif lain adalah 

memilih bahan baku (misal konsentrat) dengan merk lain 

atau bahan pakan pengganti yang harganya lebih murah 

namun kualitasnya tetap baik. Analisis rataan biaya per 

farm disajikan pada tabel 11. 
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Tabel 11. Rataan Biaya Produksi per Farm Peternakan Ayam Petelur di 

Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri 

Biaya Produksi 
Skala I  Skala II  

(Rp/Farm) (%) (Rp/Farm) (%) 

Biaya tetap     

Penyusutan ternak 24.826.923 10,92 24.750.000 10,99 

Penyusutan 

bangunan 

557.655 0,25 683.333 0,30 

Penyusutan 

kendaraan 

76.154 0,03 126.667 0,06 

Penyusutan mesin 0 0 52.604 0,02 

Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) 

66.636 0,03 39.583 0,02 

Sewa tanah 852.479 0,37 608.750 0,27 

Gaji tenaga kerja 4.687.575 2,06 3.962.500 1,76 

Total biaya tetap 31.067.422 13,66 30.223.437 13,42 

     

Biaya variabel     

Pakan 193.649.538 85,17 192.460.000 85,46 

Transportasi 567.375 0,25 751.667 0,33 

Listrik, telepon 

dan air 

508.850 0,22 475.000 0,21 

Mortalitas 320.769 0,14 315.000 0,14 

Kesehatan ternak 1.243.297 0,55 971.111 0,43 

Total biaya 

variabel 

196.289.829 86,34 194.972.778 86,58 

Total biaya 227.357.251 100 225.196.214 100 
Sumber: Data diolah (2014) 

 

 Berdasarkan tabel 11 diketahui bahwa total biaya 

pada kedua skala tidak terpaut terlalu jauh. Biaya terbesar 

pada biaya tetap berasal dari penyusutan ternak dan gaji 

tenaga kerja, sedangkan pada biaya variabel berasal dari 

biaya pakan. Efisiensi penggunaan pakan perlu 

ditingkatkan untuk menekan tingginya biaya produksi 

sehingga dapat meningkatkan keuntungan. 



57 
 

4.3.3 Analisis Rugi Laba 

 Penerimaan adalah total atau hasil penjualan dari 

barang yang diproduksi, sesuai dengan pendapat Boediono 

(2002) yang menyatakan bahwa penerimaan adalah hasil 

penjualan output yang diterima produsen. Penerimaan pada 

usaha peternakan ayam petelur berasal dari penjualan telur 

dan pupuk kompos, yang dapat dihitung dengan rumus 

harga jual (P) dikalikan dengan produksi (Q). Keseluruhan 

biaya, penerimaan, keuntungan kotor dan keuntungan 

bersih dapat dirangkum menjadi satu dalam tabel analisis 

rugi laba yang disajikan pada tabel 12. 
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Tabel 12. Analisis Rugi Laba per Ekor Peternakan Ayam Petelur di 

Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri 

Keterangan 
Skala I Skala II 

(Rp/ekor) % (Rp/ekor) % 

Penerimaan     

1.Penjualan telur (kg) 262.701 99,76 264.600 99,74 

2.Penjualan pupuk (zak) 635,13 0,24 700,5 0,26 

Total Penerimaan 263.336 100 265.301 100 

Biaya     

A. Biaya Tetap     

Penyusutan ternak 24.852 10,70 24.872 10,72 

Penyusutan bangunan 2.065 0,89 3.000 1,29 

Penyusutan kendaraan 203 0,09 338 0,15 

Penyusutan mesin 33 0,01 224 0,10 

PBB 866 0,37 985 0,42 

Sewa tanah 2.457 1,06 2.664 1,15 

Gaji tenaga kerja 4.467 1,92 3.840 1,66 

Total biaya tetap 34.945 15,05 35.923 15,48 

B. Biaya Variabel     

Pakan 193.650 83,38 192.600 83,01 

Transportasi 678 0,29 752 0,32 

Listrik, telepon, air 452 0,19 486 0,21 

Mortalitas 1.200 0,52 1.000 0,43 

Kesehatan ternak 1.320 0,57 1.251 0,54 

Total biaya variabel 197.300 84,95 196.089 84,52 

Total biaya 232.245 100 232.012 100 

Keuntungan kotor 31.091  33.289  

Pajak pendapatan 10% 3.109  3.328  

Keuntungan bersih 27.982  29.961  

Sumber: Data diolah (2014) 
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Tabel 13. Analisis Rugi Laba per Kg Peternakan Ayam Petelur di 

Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri 

Keterangan 
Skala I Skala II 

(Rp/kg) % (Rp/kg) % 

Penerimaan     

1.Penjualan telur (kg) 210.161 99,76 219.618 99,73 

2.Penjualan pupuk (zak) 508,1 0,24 583,75 0,27 

Total Penerimaan 210.669 100 220.202 100 

Biaya     

A. Biaya Tetap     

Penyusutan ternak 19.882 10,70 20.643 10,72 

Penyusutan bangunan 1.653 0,89 2.490 1,29 

Penyusutan kendaraan 162 0,09 280 0,15 

Penyusutan mesin 26 0,01 186 0,10 

PBB 693 0,37 818 0,42 

Sewa tanah 1.966 1,06 2.211 1,15 

Gaji tenaga kerja 3.574 1,92 3.187 1,65 

Total biaya tetap 27.956 15,04 29.815 15,48 

B. Biaya Variabel     

Pakan 154.920 83,38 159.858 83,01 

Transportasi 543 0,29 624 0,32 

Listrik, telepon, air 361 0,19 404 0,21 

Mortalitas 960 0,52 830 0,43 

Kesehatan ternak 1.056 0,57 1.038 0,54 

Total biaya variabel 157.840 84,95 162.754 84,51 

Total biaya 185.796 100 192.569 100 

Keuntungan kotor 24.873  27.633  

Pajak pendapatan 10% 2.487  2.763  

Keuntungan bersih 22.386  24.870  

Sumber: Data diolah (2014) 

 

Tabel 12 dan 13 menguraikan analisis rugi laba 

masing-masing skala dengan satuan per ekor dan per kg. 

Penerimaan yang diperoleh peternak pada skala II lebih 

tinggi dibandingkan skala I yaitu sebesar Rp 265.300. 

Perbedaan penerimaan pada masing-masing skala 

dipengaruhi oleh nilai HDP, yaitu HDP skala I sebesar 

76,7% sedangkan pada skala II sebesar 82,5%. Nilai HDP 
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tersebut dapat dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaan, 

jenis dan kualitas pakan yang diberikan.  

Pendapatan adalah keuntungan yang diperoleh 

setelah mengurangi penerimaan dengan biaya produksi, 

pada tabel 11 diuraikan bahwa skala II memperoleh 

pendapatan lebih besar dibandingkan skala I. Riyanto 

(2001) menyatakan bahwa pendapatan merupakan selisih 

dari penerimaan dengan biaya produksi. Selanjutnya 

keuntungan dapat dibagi menjadi dua, yaitu keuntungan 

kotor dan keuntungan bersih. Keuntungan kotor adalah 

hasil dari penerimaan dikurangi biaya, sedangkan 

keuntungan bersih adalah penerimaan dikurangi biaya dan 

pajak pendapatan. Perhitungan rugi laba dibuat untuk 

mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh atau 

justru mengalami kerugian. Keuntungan bersih yang 

diterima peternak pada skala II lebih besar dibandingkan 

peternak skala I, dikarenakan perbedaan biaya pakan. 

Tingginya harga pakan campuran disebabkan mahalnya 

konsentrat yang dipilih, sehingga untuk meningkatkan 

keuntungan dapat dipilih konsentrat yang harganya lebih 

murah serta menghitung ulang komposisi pencampuran 

bahan pakan.  

 Perhitungan rugi laba juga dihitung berdasarkan 

satuan kilogram dengan tujuan mengetahui berapa besar 

keuntungan yang diterima oleh peternak per satu kilogram 

telur yang terjual. Berdasarkan perhitungan tersebut 

diketahui bahwa skala II memiliki keuntungan yang lebih 

tinggi yaitu Rp 29.961 dibandingkan skala I sebesar Rp 

27.982 
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4.3.4 Analisis Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

 Analisis R/C ratio digunakan untuk menentukan 

kelayakan suatu usaha untuk dilanjutkan atau tidak. Sesuai 

dengan namanya, cara penghitungannya adalah penerimaan 

(revenue) dibagi dengan biaya (cost). Jika hasil yang 

diperoleh R/C ratio > 1, maka usaha tersebut layak untuk 

dilanjutkan, R/C ratio = 1 maka usaha tersebut mengalami 

impas (tidak mengalami untung maupun rugi), R/C ratio < 

1 maka usaha tersebut mengalami kerugian dan tidak layak 

untuk dilanjutkan. Berikut pada tabel 14 disajikan nilai R/C 

ratio pada masing-masing skala. 

 

Tabel 14. Nilai R/C Ratio Peternakan Ayam Petelur di Kecamatan 

Kepung, Kabupaten Kediri 

Keterangan Skala I Skala II 

Penerimaan 263.336 265.300 

Biaya 232.245 232.012 

R/C ratio 1,13 1,14 

Sumber: Data diolah (2014) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R/C 

ratio pada skala I sebesar 1,13 artinya setiap penerimaan 

Rp 1.130.000 dikeluarkan biaya sebesar Rp 1.000.000 dan  

skala II sebesar 1,14 artinya setiap penerimaan Rp 

1.140.000 dikeluarkan biaya sebesar Rp 1.000.000. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa usaha peternakan ayam 

petelur pada kedua skala menguntungkan dan layak untuk 

dilanjutkan. Salam (2009) menjelaskan R/C ratio adalah 

perbandingan antara penerimaan dengan total biaya 

produksi dan suatu usaha dikatakan menguntungkan jika 

perbandingan antara R dan C (R/C) bernilai lebih besar dari 

1.  
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4.3.5 Analisa Break Even Point (BEP) 

 Analisa BEP dilakukan untuk mengetahui dimana 

titik impas suatu penjualan, sehingga produsen mengetahui 

jumlah produksi minimal untuk mencapai titik impas atau 

keadaan tidak untung dan tidak rugi. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Prawirokusumo (1990) yang menyatakan 

bahwa BEP merupakan keadaan dimana sebuah perusahaan 

tidak memiliki kerugian atau memperoleh keuntungan. 

BEP dibagi menjadi dua, yaitu BEP harga dan BEP produk. 

BEP harga dihitung dengan rumus biaya produksi total 

dibagi hasil produksi, sedangkan BEP produk adalah biaya 

total dibagi harga produksi. BEP harga dan BEP produk 

pada masing-masing skala disajikan pada tabel 15 dan 16. 

 

Tabel 15. Nilai BEP Harga Peternakan Ayam Petelur di Kecamatan 

Kepung, Kabupaten Kediri 

Keterangan 

Skala I Skala II 

Harga 

Pasar 

Harga 

BEP 

Harga 

Pasar 

Harga 

BEP 

BEP harga (ekor) 15.000 12.760 15.000 12.393 

Sumber: Data diolah (2014) 

 

Tabel 16. Nilai BEP Harga Peternakan Ayam Petelur di Kecamatan 

Kepung, Kabupaten Kediri 

Keterangan 

Skala I Skala II 

Rencana 

produksi 
BEP 

Rencana 

produksi 
BEP 

BEP produk (Kg) 17,972 15,402 18,720 15,400 

Sumber: Data diolah (2014) 

 

 Perhitungan nilai BEP pada kedua skala dapat 

diuraikan sebagai berikut, pada skala I nilai BEP harga 

sebesar Rp 12.760, artinya peternak harus menjual telur 

dengan harga minimal Rp 12.760 untuk mencapai titik 
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impas, sedangkan BEP produk sebesar 15,402 kg per ekor 

ayam, artinya peternak harus memproduksi minimal 15,400 

kg telur per ekor ayam dalam 1 tahun untuk mencapai titik 

impas. Perhitungan nilai BEP pada skala II diperoleh BEP 

harga sebesar Rp 12.393, artinya peternak harus menjual 

telur dengan harga minimal Rp 12.393 untuk mencapai titik 

impas. Perhitungan BEP produk diperoleh sebesar 15,40 kg 

per ekor, jadi peternak harus mampu memproduksi 15,40 

kg telur per ekor dalam 1 tahun untuk mencapai titik impas. 

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa usaha 

pada skala II lebih efisien dibandingkan usaha pada skala I, 

hal tersebut dikarenakan usaha pada skala II hanya perlu 

menjual telur dengan harga Rp 12.393 untuk mencapai titik 

impas, dibandingkan pada skala I yang harus menjual lebih 

tinggi sebesar Rp 12.760. Dasar penentuan harga pasar 

pada tabel 14 adalah harga pasar rata-rata selama 1 tahun 

pada hari biasa (bukan pada hari raya yang harganya 

berfluktuatif), sehingga diperoleh harga sebesar Rp 

15.000/kg.  

 


