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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai 

April 2014, berlokasi di Kecamatan Kepung, Kabupaten 

Kediri. Alasan pemilihan lokasi di Kecamatan Kepung 

dikarenakan wilayah yang cukup luas dan berpotensi besar 

untuk dikembangkan. Kesenjangan jumlah kepemilikan 

ayam petelur yang cukup jauh juga menjadi hal yang 

menarik untuk diteliti.  

 

3.2 Metode Penelitian 

Usaha peternakan ayam petelur di Kecamatan 

Kepung terus berkembang dari tahun ke tahun. Data 

terakhir dari Dinas Peternakan Kabupaten Kediri, peternak 

ayam petelur di Kecamatan Kepung sebanyak 17 orang 

yang selanjutnya disebut sebagai responden. Jumlah 

kepemilikan ternak bervariasi antara 2.000 sampai 60.000 

ekor. Peternak  dibagi menjadi 2 skala untuk memudahkan 

penghitungan. Skala tersebut dibagi berdasarkan jumlah 

kepemilikan ayam petelur yang disajikan pada tabel 4. 

 

Tabel 4. Pembagian skala berdasarkan jumlah kepemilikan 

Keterangan Skala I Skala II 

Jumlah peternak 

(orang) 

13 4 

Jumlah kepemilikan 

(ekor) 

2.000-29.250  29.251-60.000 

Sumber: Data diolah (2014). 
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Peternak pada kedua skala didata untuk dihitung 

biaya produksi dan penerimaan selama 1 tahun produksi. 

Penghitungan dilakukan per ekor/tahun dan per kg/tahun 

agar dapat dibandingkan dari kedua skala tersebut, 

selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan usaha 

menggunakan analisis keuntungan, R/C ratio  dan Break 

Even Point. Nilai yang diperoleh dari ketiga analisis 

tersebut dapat menentukan apakah usaha tersebut layak 

untuk dilanjutkan atau tidak serta diketahui usaha manakah 

yang lebih efisien dan menguntungkan. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

metode survei, yaitu mendatangi langsung lokasi 

penelitian, melakukan pengamatan dan wawancara untuk 

memperoleh data. Data tersebut berupa data primer dan 

sekunder, dimana data primer diperoleh melalui hasil 

wawancara dan informasi langsung yang diperoleh dari 

pemilik usaha peternakan, sedangkan data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, 

jurnal atau lembaga terkait.  

 Penentuan sampel menggunakan total sampling 

method yaitu jumlah keseluruhan peternak di Kecamatan 

Kepung sebanyak 17 orang dengan jumlah kepemilikan 

ternak yang beragam. Total sampel tersebut 

dikelompokkan menjadi dua skala sesuai dengan jumlah 

kepemilikan. Penghitungan skala dilakukan dengan rumus: 

 
Keterangan:  

X = populasi ternak tertinggi 

Y = populasi ternak terendah 



31 

 

 
 

Skala I = populasi ternak 2.000 – 29.000 ekor, sebanyak 13 

peternak. 

Skala II = populasi ternak 29.001 – 60.000 ekor, sebanyak 

4 peternak 

 

3.3 Responden 

 Responden yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pemilik usaha peternakan ayam petelur yang berada 

di Kecamatan Kepung. Total responden sebanyak 17 orang 

peternak yang tersebar di 7 desa, yaitu desa Brumbung, 

desa Damarwulan, desa Kebonrejo, desa Kencong, desa 

Kepung, desa Krenceng dan desa Siman.  

 

3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati meliputi: Biaya produksi 

yang terdiri dari biaya tetap dan tidak tetap serta hasil 

penjualan. 

 

3.5 Analisis Data  

1. Analisis deskriptif untuk mengetahui keadaan 

usaha peternakan ayam petelur dan karakteristik 

peternak dalam tiga skala usaha yang berbeda. 

2. Analisis ekonomi meliputi: 

a. Biaya Total 

TC (Rp) = FC (Rp) + VC (Rp)  
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Keterangan:   

TC = Total Cost (total biaya) 

FC = Fixed Cost (biaya tetap) 

 VC = Variable Cost (biaya tidak tetap atau 

biaya variabel)  

 

b. Penerimaan 

R (Rp) = P (Rp) x Q (Rp) 

Keterangan:   

R = revenue (total penerimaan) 

P = harga jual per unit (Rp/kg) 

Q = produksi (kg)  

 

c. Pendapatan 

 (Rp) = TR (Rp) – TC (Rp) 

Keterangan:  

 = income (pendapatan) 

TR = Total Revenue (total penerimaan) 

TC = Total Cost (total biaya) 

  

d. R/C Ratio 

R/C Ratio = R/C 

Keterangan:  

R = revenue (penerimaan) 

 C = cost (biaya)  

- 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) 
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- Jika nilai R/C ratio > 1, berarti usaha 

yang didirikan menguntungkan 

 

e. Break Even Point (BEP) 

 

 
 

3.6 Batasan Istilah 

1. Ayam yang digunakan dalam penelitian adalah 

ayam petelur jenis ISA Brown dengan rentang umur 

yang berbeda 

2. Penilaian kinerja finansial ditinjau berdasarkan 

nilai modal, biaya produksi, penerimaan, 

keuntungan, R/C ratio dan BEP 

3. Skala usaha adalah jumlah ayam petelur yang 

dipelihara oleh peternak. 

4. Periode usaha adalah waktu yang dibutuhkan untuk 

mempersiapkan pemeliharaan, ayam berproduksi, 

masa afkhir hingga pengistirahatan kandang.  

5. Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai 

pada satu periode produksi sehingga memerlukan 

perawatan agar dapat bertahan dalam jangka waktu 

lama. 

6. Modal tidak tetap (modal kerja) adalah modal yang 

habis dipakai dalam satu kali periode produksi. 

7. Biaya tetap adalah biaya yang digunakan untuk 

kelangsungan usaha yang besarnya tidak 

dipengaruhi oleh jumlah output. 
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8. Biaya tidak tetap adalah biaya yang berubah sesuai 

dengan perubahan besarnya produksi. 

9. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang dipakai 

dalam usaha peternakan ayam petelur, yang 

meliputi biaya tetap dan biaya tidak tetap.  

10. Penerimaan adalah total nilai dari hasil penjualan 

telur. 

11. Analisis Break Even Point (BEP) adalah analisis 

yang digunakan untuk menentukan tingkat 

penjualan dan komposisi produksi serta jumlah 

keluaran produksi yang diperlukan hanya untuk 

menutup semua biaya yang dikeluarkan dalam 

periode tertentu. 

12. R/C Ratio adalah perbandingan antara penerimaan 

dengan biaya produksi usaha peternakan ayam 

petelur.  

 


