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ABSTRAKSI 

 
 

Dalam pelaksanaan usaha peternakan, pemanfaatan faktor produksi seperti 
pakan, secara efisien menjadi sebuah tolak ukur dalam menentukan keuntungan 

yang diperoleh dari usaha tersebut.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga pakan terhadap 

produksi telur, analisis kelayakan usaha ditinjau dari analisis biaya dan manfaat 

serta seberapa besar BEP ( Break Event Point ) dari usaha budidaya ternak ayam 
petelur. Data yang digunakan adalah data produksi dan harga pakan periode Juli 

2010 sampai dengan Juli 2012 di peternakan Keanu Farm, Sukorejo – Kendal. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa terdapat pengaruh harga pakan terhadap produksi telur, Keanu 

Farm dikatakan feasible (untung) dimana memperoleh nilai B/C >1, Keanu  Farm 
mencapai titik impas pada saat produksi telur ke 37.658 kg. 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain adalah, 
sebaiknya pihak Keanu Farm dapat mempertahankan usahanya yang memiliki 
kinerja baik dan layak selama ini,  jika dilihat dari harga pakan maka akan lebih 

mempertahankan produksi telurnya, dapat juga meningkatkan keuntungan yang 
diperolehnya dengan menambah jumlah ayam petelur dikemudian hari sehingga 

meningkatkan omzet yang diperolehnya yaitu Rp 100.800.000 per bulan, serta 
menurunkan jumlah BEP yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan harga 
jual telur atau dengan menurunkan total biaya.  

 
Key words :  usaha ternak, harga pakan, analisis biaya dan manfaat, analisis Break 

Even Point 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan 

hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut (Yunus, 

2009). Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-

prinsip manajemen pada faktor- faktor produksi yang telah dikombinasikan secara 

optimal. Salah satu parameter yang dapat dipergunakan untuk mengukur 

keberhasilan suatu usaha adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dengan cara 

pemanfaatan faktor- faktor produksi secara efisien.  

Pengertian produksi itu sendiri adalah suatu kegiatan mengolah atau 

menambah nilai guna suatu barang menjadi barang setengah jadi ataupun barang 

jadi. Pelaku bisnis peternakan ayam petelur sering dihadapkan pada situasi dimana 

ayam petelurnya tidak mampu berproduksi secara optimal. Hasil penelitian 

Sumartini (2004) menemukan bahwa rendahnya pendapatan, cenderung sebagai 

akibat kurang transparannya dalam penentuan harga kontrak baik harga input 

maupun harga output. Biaya produksi yang timbul akibat adanya kegiatan 

produksi, mempengaruhi perolehan keuntungan para peternak. Dalam penelitian 

Rita Yunus (2009) mengatakan bahwa kombinasi penggunaan faktor- faktor 

produksi diusahakan sedemikian rupa agar dalam jumlah tertentu menghasilkan 

produksi maksimum dan keuntungan tertinggi.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Penangkaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Budidaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan_ternak
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 Pemberian pakan terhadap ternak merupakan faktor utama dalam  

menentukan hasil produksi. Pakan ayam merupakan biaya variabel terbesar yaitu  

> 60% dari total biaya produksi. Dengan adanya permasalahan yang timbul akibat 

naiknya harga pakan, maka secara otomatis biaya produksi akan mengalami 

kenaikan. Dampak kenaikan harga produksi akan berpengaruh terhadap harga jual 

telur di pasaran. Selain itu, komposisi pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

ayam berdasarkan tingkat umur, serta takaran atau campuran pakan ayam akan 

mengakibatkan ketidakseimbangan dalam proses produksi. Pemberian jumlah 

pakan yang tidak sesuai dengan standar kebutuhan ayam petelur, akan 

menyebabkan kerugian dalam bentuk peningkatan biaya produksi pakan ataupun 

penurunan produksi telur, contohnya : ayam yang berumur 25 minggu (dalam 

masa puncak produksi) normalnya diberikan 125 gram pakan per hari, jika ayam 

diberi makan lebih dari standarnya akan mengakibatkan penambahan biaya pakan 

namun untuk produksi telurnya tetap dan sebaliknya apabila pemberian pakan 

kurang dari standarnya akan mengakibatkan penurunan jumlah produksi.  

Dalam mengelola usaha peternakan ayam, tiap peternak harus memahami 

unsur penting dalam produksi, yaitu ; breeding (pembibitan), feeding (pakan 

ternak), atau manajemen (pengelolaan usaha peternakan). Pengelolaan dan 

pemeliharaan ayam petelur membutuhkan penanganan khusus dan sangat penting 

untuk diperhatikan karena dengan pemeliharaan yang baik akan menghasilkan 

pertumbuhan ayam yang baik, kondisi ayam yang sehat, tingkat mortalitas yang 

rendah dan pada akhirnya akan menghasilkan ayam petelur dengan produksi telur 

yang tinggi. Keterbatasan pengetahuan peternak dalam memelihara ternaknya 
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menjadi sebuah permasalahan dalam sektor peternakan. Pemberian vaksinasi dan 

komposisi pakan yang harus sesuai dengan umur ternak, waktu dalam pemberian 

makan ternak sesuai dengan kebutuhan ternak, perawatan dan mengurus kandang 

untuk menjaga kesehatan ayam dan kebersihan kandang, merupakan dasar dari 

pengetahuan peternak ayam petelur.  

Pada saat ini pengembangan bidang peternakan semakin menjadi perhatian 

penting karena adanya program diversifikasi pangan untuk meningkatkan 

kualitas gizi masyarakat yang mana dalam kaitan ini peternakan merupakan 

sumber produksi pangan berkualitas tinggi, adanya permintaan konsumsi 

masyarakat akan produk peternakan masih jauh melebihi persediaan yang ada 

dan yang terakhir yaitu usaha ternak di pedesaan mampu memberikan tambahan 

pendapatan dan lapangan pekerjaan bagi keluarga petani dan masyarakat.  Namun 

sektor peternakan pernah mengalami penurunan disaat perekonomian Indonesia 

di landa krisis moneter dan virus flu burung.  

Menurut artikel Ilham Patu (2010), bahwa di Indonesia virus flu burung 

(H5N1) tersebut menyerang ternak ayam sejak bulan Oktober 2003 sampai 

dengan Februari 2005 yang mengakibatkan 14,7 juta ayam mati. Penyakit ini 

menimbulkan kematian yang sangat tinggi (hampir 90 %) pada beberapa 

peternakan dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi peternak karena 

minat masyarakat untuk mengkonsumsi hasil peternakan seperti daging ataupun 

telur ayam menjadi berkurang. Selain itu krisis moneter juga mempengaruhi 

usaha ternak ayam petelur, dimana pada masa itu terjadi gejolak harga yang 

cukup signifikan, sehingga biaya produksi meningkat tajam sementara konsumsi 
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masyarakat semakin menurun dan daya beli masyarakat menjadi semakin 

terbatas. 

Sektor perternakan merupakan salah satu sektor penyedia pangan utama 

untuk menopang pertumbuhan industri. Hingga saat ini sektor perternakan sebagai 

mesin penggerak pembangunan nasional maupun daerah memegang peranan 

penting dalam perekonomian masyarakat (Yunus, 2009). Usaha peternakan ayam 

petelur di Kabupaten Kendal dimulai sekitar tahun 1990-an dan berkembang 

dengan baik. Kecamatan Sukorejo salah satu wilayah Kendal bagian selatan yang 

termasuk didalam lokasi pemeliharaan ternak ayam terbesar. Hal ini didukung 

dengan iklim di daerah Sukorejo yang memiliki udara relatif sejuk dan suasana 

tenang. Populasi ayam petelur dari tahun ke tahun terus meningkat di daerah ini, 

karena semakin berkembangnya unit-unit peternakan. 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari beragam jenis 

matapencahariaan penduduk dengan total keseluruhan jumlah penduduk Sukorejo 

yaitu 33.645 jiwa, sebanyak 60,53% (20.367 jiwa) penduduk Kecamatan Sukorejo 

bermatapencaharian dalam bidang pertanian dan peternakan. Adapun jenis-jenis 

mata pencaharian penduduk Sukorejo dapat dilihat dalam tabel berikut ini:  
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Tabel 1.1 

Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Sukorejo Tahun 2010 

 

       

 

 

Tabel 1.2 berikut akan menjelaskan hasil produksi budidaya ternak di 

Kabupaten Kendal. 

 

 

No. Lapangan Usaha Jumlah Persentase 

(%)  Orang 

1. Pertanian dan Peternakan     

Pengusaha   11.538  34,3 

Buruh   8.829  26,39 

2. Pertambangan dan Penggalian     

Pengusaha         28  0,08 

Buruh         47  0,13 

3.  Industri Pengolahan     

Pengusaha       977  2,85 

Buruh    1.517  4,53 

4. Listrik, Gas dan Air minum     

Pengusaha            -  0 

Buruh         13  0 

5. Bangunan     

Pengusaha       476  1,34 

Buruh    2.344  6,99 

6.  Perdagangan Hotel dan Restoran     

Pengusaha    1.598  4,7 

Buruh    1.686  5,03 

7. Pengangkutan dan Komunikasi     

Pengusaha       197  0,58 

Buruh       822  2,48 

8. Keuangan dan Persewaan     

Pengusaha         34  0,1 

Buruh       111  0,33 

9. Jasa-jasa     

Pengusaha    1.151  3,3 

Buruh    2.277  6,84 

Sumber : BPS Kendal Tahun 2010 
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Tabel 1.2 

Hasil Produksi Ternak Kabupaten Kendal 2007 – 2011 

No Jenis Hasil 2007 2008 2009 2010 2011

1 Daging Ayam (Kg) 1,534,333  1,440,920  5,006,500    5,507,500  6,058,250   

2 Susu (Ltr) 81,200       82,200       33,800         40,600       44,660        

3 Telur Ayam (ton) 18,733       19,272       30,422         33,464       36,810        

4 Telur Itik (Kg/Thn) 591,590     614,296     728,936       801,829     882,012      
Sumber : Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, 2012 

Dari Tabel 1.2 diatas dapat diketahui ada 4 jenis hasil produksi ternak yang 

berada di Kabupaten Kendal, yaitu daging ayam, susu, telur ayam dan telur itik. 

Produksi telur ayam merupakan produksi yang paling signifikan mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan produksi hasil ternak 

lainnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari data tabel diatas, bahwa dari tahun 

2008 ke tahun 2009, produksi telur ayam mengalami peningkatan yang cukup 

baik (37%). Berbanding terbalik untuk produksi daging ayam, yang dari tahun 

2005 – 2007 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2008 produksi mengalami 

penurunan sebesar 6,1 % dari tahun sebelumnya, kemudian di tahun 2009 kembali 

mengalami peningkatan sampai tahun 2010. Sama halnya dengan produksi susu 

yang mengalami penurunan di periode tahun 2009 yang cukup drastis, sebesar 

58% dari tahun sebelumnya, tetapi di tahun 2010 kembali mengalami 

peningkatan. Produksi telur itik juga mengalami penurunan, hal ini terjadi selama  

tahun 2006 ke tahun 2007. 
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Produksi telur dalam sebuah peternakan dipengaruhi oleh pakan karena 

dengan adanya pakan yang berkualitas akan semakin meningkatkan produksi telur 

dalam sebuah peternakan. Berikut ini adalah data tentang perkembangan harga 

pakan ayam di Kecamatan Sukorejo: 

Gambar 1.1 

Grafik Harga Pakan (Periode 01 Juli 2010-01 Juli 2012) 

 

     Sumber: Data Primer yang Diolah (2012, Observasi Peneliti) 

Dapat dilihat dari grafik diatas bahwa harga pakan yang terdiri dari 

konsentrat, katul dan jagung menarik untuk dianalisa kelayakan usaha budidaya 

ayam petelur karena selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 

cenderung mengalami kenaikan. Untuk rata-rata harga tertinggi konsentrat, katul 

dan jagung terjadi pada bulan Juli 2012, sedangkan rata-rata terendah untuk 

konsentrat adalah bulan September 2010, dan untuk jagung dan katul pada bulan 

Juli 2010. 
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Gambar 1.2 

Grafik Harga Telur (Periode 01 Juli 2010-01 Juli 2012) 

 Sumber: Data Primer yang Diolah (2012, Observasi Peneliti) 

Dilihat dari harga telur cenderung berfluktuasi yaitu naik dan turun, harga 

pakan naik padahal harga telur tidak cenderung naik, hal ini menjadi fenomena 

menarik untuk diteliti.  Nilai rata-rata tertinggi harga telur adalah pada bulan 

Januari 2012 dan terendah pada bulan Oktober 2010. Maka penelitian ini akan 

memfokuskan pada Keanu Farm sebuah peternakan ayam petelur yang berlokasi 

di Kendal  untuk dianalisis kelayakan usahanya.  Alasan dipilihnya Keanu Farm 

sebagai obyek penelitian adalah karena peternakan ini masih baru didirikan 

selama 2 tahun sehingga menarik untuk dianalisis apakah layak atau tidak.  

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai Budidaya Ternak Ayam Petelur, dengan judul : 
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“Kelayakan Usaha Budidaya Ayam Petelur (Analisis Biaya Manfaat dan 

BEP pada Keanu Farm, Kendal)” 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Dari uraian latar belakang diatas dapat diketahui bahwa permasalahan 

utama yang dihadapi dalam usaha budidaya ayam petelur di Kecamatan S ukorejo, 

Kendal adalah penurunan produksi dan omset dikarenakan harga pakan yang 

meningkat, sehingga menarik untuk diteliti.   Berdasarkan pada latar belakang 

yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Adakah pengaruh harga pakan terhadap produksi telur Keanu Farm? 

2. Bagaimana analisis kelayakan usaha ditinjau dari analisis biaya dan 

manfaat usaha budidaya peternakan ayam petelur Keanu Farm? 

3. Seberapa besar BEP ( Break Event Point ) dari usaha budidaya ternak 

ayam petelur Keanu Farm? 

 

I.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh harga pakan terhadap produksi telur Keanu 

Farm. 

2. Untuk mengetahui analisis kelayakan usaha ditinjau dari analisis biaya dan 

manfaat usaha budidaya peternakan ayam petelur Keanu Farm. 
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3. Untuk mengetahui seberapa besar BEP ( Break Event Point ) dari usaha 

budidaya ternak ayam petelur Keanu Farm. 

 

I.4 MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peternak. 

Peternak dapat mengetahui tingkat biaya dalam beternak ayam petelur dan 

mengetahui keuntungan yang diperoleh dari beternak ayam petelur  serta 

mengetahui skalah usaha yang menghasilkan BEP ( Break Event Point ) dalam 

beternak ayam petelur. 

2. Bagi Pengembangan Ilmu 

Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga dapat 

memperbaiki keterbatasan dalam penelitian ini.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Kaitan Ekonomi Pertanian dan Peternakan 

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam 

memenuhi kebutuhan materiil yang harus dipuaskan dengan 

memanfaatkan sumberdaya alam yang terbatas dalam jumlah dan 

kualitasnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan, manusia memerlukan 

barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut tidak tersedia begitu saja, tetapi 

harus dibuat dengan pengorbanan tertentu.  

Adanya perubahan lingkungan strategis global yang mengarah 

kepada semakin kuatnya liberisasi dan globalisasi perdagangan, akan 

membawa konsekuensi terhadap daya saing komoditas pertanian di pasar 

internasional.  Oleh karena itu, informasi dan teknologi pertanian yang 

dibutuhkan petani semestinya juga mampu mengantisipasi berbagai 

perubahan yang ada. Dengan demikian, informasi dan teknologi, bukan 

sekedar dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga dapat meningkatkan 

kondisi sosial  ekonomi mereka khususnya petani beserta keluarganya. 

Berkait dengan masalah ekonomi keluarga tani, tidak lepas dari 

pendapatan usahatani. Pendapatan petani adalah pendapatan yang 

diperoleh dari seluruh cabang usahatani selama waktu tertentu, baik yang 

dijual maupun yang tidak dijual (Sukartawi, 1984).  
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Adapun pengertian peternakan adalah suatu kegiatan usaha dalam 

meningkatkan manfaat kekayaan biotik berupa ternak, dengan cara 

produksi untuk memenuhi perkembangan kebutuhan manusia, dengan 

memperhatikan keseimbangan ekologis dan kelestarian alam. (Atmadilaga 

dalam Mustopha, 1979).   

Pada Tabel 2.1.1 dapat dilihat keanekaragaman dan potensi 

sumberdaya ternak di Indonesia serta tipologi usahanya. 

Tabel 2.1 

Keragaman, jenis Ternak, Tipologi Usahanya 

No Keragaman Ternak Jenis Ternak Tipologi Usahanya 

1. Ternak Besar Sapi Potong 

 
Sapi Perah 
 

Kerbau 
Kuda 

Usaha industri, 

peternakan rakyat. 
Usaha industri, 
peternakan rakyat. 

Peternakan rakyat. 
Peternakan rakyat. 

2. Ternak Kecil Kambing 

Domba 
Babi 

Peternakan rakyat. 

Peternakan rakyat. 
Usaha industri, 

peternakan rakyat. 

3. Aneka Ternak Ayam Ras 
 
Ayam Buras  

Itik  
 

Kelinci  
Buyuh 
Merpati 

Usaha industri, 
peternakan rakyat. 
Peternak industri. 

Usaha industri, 
peternakan rakyat 

Peternak industri. 
Peternak industri. 
Peternak industri. 

Sumber : Rahardi dkk, 2003 

Dari tabel tersebut  dapat diketahui bahwa banyak jenis peternakan 

yang dapat diusahakan, dan sebagian besar di Indonesia merupakan jenis 

usaha industri peternakan dan peternakan rakyat. Salah satu usaha 

peternakan yang dapat dijadikan usaha industri maupun peternakan rakyat 
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yaitu peternakan ayam ras. Berdasarkan fungsinya, terdapat beberapa jenis 

ayam, yaitu : ayam pedaging atau ayam potong (broiler), untuk 

dimanfaatkan dagingnya. Ayam petelur (layer), untuk dimanfaatkan 

telurnya. Ayam hias atau ayam timangan (pet, klangenan), untuk dilepas di 

kebun/taman atau dipelihara dalam kurungan karena kecantikan 

penampilan atau suaranya (misalnya ayam katai dan ayam pelung; ayam 

bekisar dapat pula digolongkan ke sini meskipun bukan ayam peliharaan 

sejati). Ayam sabung untuk dijadikan permainan sabung ayam. 

Konsep Dasar Ekonomi Pertanian, yaitu : 

1. Kehidupan individu, kelompok masyarakat, bahkan bangsa dan 

negara sangat bergantung pada ketersediaan hasil produksi sektor 

pertanian.  

2. Kebutuhan manusia akan produk pertanian bersifat tidak terbatas.  

3. Ketersediaan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan 

produk pertanian bersifat terbatas. 

Ekonomi Pertanian merupakan ilmu sosial terapan, yang prinsip-

prinsip dan metode analitis ilmu ekonomi digunakan untuk mencari solusi 

bagi permasalahan ekonomi dalam bidang pertanian. (dikembangkan dari 

definisi ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh Abbot dan Makeham, 

1979). Dengan adanya teori ekonomi pertanian maka sebuah usaha 

pertanian atau peternakan dapat dianalisis layak atau tidak untuk dikelola 

terkait dengan biaya dan manfaat yang diperoleh. Apabila biaya lebih kecil 

daripada manfaat maka dapat dikatakan usaha tersebut layak.  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayam_pedaging&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayam_petelur&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan_timangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_pelung
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayam_sabung&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sabung_ayam
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2.1.2 Faktor Produksi Peternakan Ayam Petelur 

Teori Law of diminishing returns adalah sebuah hukum dalam 

ekonomi yang menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk 

mendapatkan output maksimal.  Teori ini menjelaskan bahwa ketika input 

yang kita miliki melebihi kapasitas produksi dari input, maka return 

(pendapatan) kita akan semakin menurun. Terdapat beberapa tingkatan 

dalam teori ini, yaitu tahap atau fase increasing return (pendapatan yang 

meningkat) dan tahap diminishing returns.  

Tahap pertama adalah tahap atau fase increasing returns. Contoh 

logis adalah misalnya kita mempunyai peternakan, dengan input ayam. 

Peternakan memiliki kapasitas ayam sebanyak 10 ekor. Maka, ketika kita 

memiliki  satu ayam disana, kita akan mendapatkan output (telur). Begitu 

juga jika ditambah terus sampai misalnya angka 7. Ketika level telur sudah 

berada pada angka 7, output akan stabil dan terus menerus meningkat. 

Begitu juga jika sampai 8, 9 dan 10, pendapatan terus meningkat.  

Fase selanjutnya adalah fase diminishing. Bayangkan jika 

peternakan yang memiliki 10 ayam saja sudah sempit, ditambah lagi 

dengan 1,2, bahkan ayam lagi. Maka peternakan akan semakin penuh. 

Disinilah timbul pendapatan yang menurun. Ayam yang ada disana tidak 

produktif. Bahkan, pemilik peternakan juga harus merawat lebih dari 10 

ayam, yang mana peternakan itu sendiri hanya bisa menghasilkan output 

yang dilakukan oleh 10 ayam. 
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Hal ini berdampak pada pemilik peternakan yang harus membayar 

lebih untuk itu, sehingga pendapatan mereka akan semakin menurun. 

Peternakan juga akan semakin sesak jika diisi oleh lebih dari 10 ayam, bisa 

jadi mereka bekerja dengan produktif.  Demikianlah mengapa pendapatan 

bisa justru menurun jika angka buruh pada suatu pabrik terlalu banyak. 

Pabrik bisa rugi dan tidak bisa membayar para buruh, sehingga sampailah 

pada keputusan untuk melakukan PHK. 

 

Teori dasar pendekatan Cobb Douglas  

Beberapa fungsi produktivitas dalam suatu perusahaan sangatlah 

berperan penting dalam pengembangan produktivitas. Terutama untuk 

menunjang proses produksi sehingga dapat memberikan beberapa peluang 

yang diharapkan. Dalam dunia ekonomi, pendekatan Cobb-Douglas 

merupakan bentuk fungsional dari fungsi produksi secara luas digunakan 

untuk mewakili hubungan output untuk input. Hal ini diusulkan oleh Knut 

Wicksell (1851-1926), dan diuji terhadap bukti statistik oleh Charles Cobb 

dan Paul Douglas di 1900-1928.  

Salah satu model pengukuran produktivitas yang sering digunakan 

adalah pengukuran berdasarkan pendekatan fungsi produksi Cobb-

Douglas, yaitu suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua variabel 

atau lebih, variabel yang satu disebut variabel independent (Y) dan yang 

lain disebut variabel dependent (X). 

 



16 
 

 

Kelebihan dari fungsi produksi Cobb-Douglas: 

1. Bentuk fungsi produksi Cobb-Douglas bersifat sederhana dan mudah 

penerapannya. 

2. Fungsi produksi Cobb-Douglas mampu menggambarkan keadaan skala 

hasil (return to scale), apakah sedang meningkat, tetap atau menurun.  

3. Koefisien-koefisien fungsi produksi Cobb-Douglas secara langsung 

menggambarkan elastisitas produksi dari setiap input yang digunakan dan 

dipertimbangkan untuk dikaji dalam fungsi produksi Cobb-Douglas itu. 

4. Koefisien intersep dari fungsi produksi Cobb-Douglas merupakan indeks 

efisiensi produksi yang secara langsung menggambarkan efisiensi 

penggunaan input dalam menghasilkan output dari sistem produksi yang 

dikaji. 

Kekurangan dari fungsi produksi Cobb-Douglas: 

1. Spesifikasi variabel yang keliru akan menghasilkan elastisitas produksi 

yang negatif atau nilainya terlalu besar atau terlalu kecil.  

2. Kesalahan pengukuran variabel ini terletak pada validitas data, apakah 

data yang dipakai sudah benar, terlalu ekstrim ke atas atau sebaliknya. 

Kesalahan pengukuran ini akan menyebabkan besaran elastisitas menjadi 

terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

3. Dalam praktek, faktor manajemen merupakan faktor yang juga penting 

untuk meningkatkan produksi, tetapi variabel ini kadang-kadang terlalu 

sulit diukur dan dipakai dalam variabel independent dalam pendugaan 

fungsi produksi Cobb-Douglas. 
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Peternak harus dapat mengkombinasikan antara faktor produksi 

seperti kandang, pakan, tenaga kerja, listrik dan air, serta vaksinasi/obat-

obatan terhadap perolehan keuntungan maksimal. Faktor produksi tersebut 

merupakan input agar bisa menghasilkan suatu output.  

Pedoman dalam budidaya ternak ayam petelur yang baik, harus 

memiliki kandang, pakan dan sebagainya. Untuk kandang dibagi menjadi 3 

bagian yaitu jenis, kontruksi, dan tata letak.  Kandang anak ayam serta 

kandang pembesarannya; gudang penyimpanan ransum pakan ayam, 

gudang peralatan dan tempat penyimpanan obat-obatan serta tempat 

penyimpanan telur; kandang isolasi ayam sakit; bak dan saluran 

pembuangan limbah. Konstruksi Kandang dapat memenuhi daya tampung 

untuk menjamin masuknya udara segar dengan leluasa kedalam kandang 

dan keluarnya udara kotor/berdebu secara bebas dari kandang serta dapat 

dicapai suhu optimal 26,5°C dengan kelembaban maksimum 90%, 

memiliki saluran pembuangan limbah; terbuat dari bahan yang ekonomis 

kuat namun dapat menjamin kemudahan pemeliharaan, pembersihan dan 

desinfeksi kandang. Konstruksi bangunan gudang penyimpanan pakan 

harus dibuat agar pakan tetap sehat, tidak rusak,dan hygienis; bahan dan 

kontruksi kandang menjamin ternak terhindar dari kecelakaan dan 

kerusakan fisik. Jarak antara tiap-tiap kandang minimal 1 kali lebar 

kandang dihitung dari tepi atap kandang; jarak terdekat antara kandang 

dengan bangunan lain bukan kandang minimal 25 m; bangunan-bangunan 

kandang, kandang isolasi, dan bangunan lainnya harus ditata supaya aliran 
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air, saluran pembuangan limbah, udara dan penghantar lain tidak 

menimbulkan pencemaran penyakit.  

Pakan yang digunakan harus cukup dan sehat, serta berkualitas 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SNI 01-3927-1995 dan 

SNI 01-3929-1995 (dijelaskan dalam bab tersendiri), serta berasal dari 

pabrik pakan yang sudah memiliki izin. Demikian pula penelitian Sumartini 

dalam Anandra Ahmad, 2010, bahwa biaya pakan mencapai 58,13% - 66,22% 

dari seluruh biaya operasional. Jenis campuran pakan yang diberikan kepada 

ayam ada 3, yaitu : konsentrat, jagung giling, dan katul (dedak). Komposisi pakan 

yang harus sesuai dengan kebutuhan ayam berdasarkan tingkat umur, serta 

takaran atau campuran pakan ayam yang sesuai dengan bobot adalah hal yang 

paling diperhatikan. Menurut Badan Standar Nasional (2006), pakan ternak 

adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap 

maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus dan 

mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat 

dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya.  Sediaan biologi, sediaan 

parmacetik, sediaan premix, dan sediaan obat alami dapat digunakan pada 

usaha budidaya ternak ayam petelur dan telah mendapat nomor 

pendaftaran. Pakan yang diberikan harus sesuai jumlah dan mutunya 

dengan umur dan periode pertumbuhan ayam. 

Tenaga kerja yang diperkerjakan hendaknya berbadan sehat; 

Mendapat pelatihan teknis produksi, kesehatan hewan dan lain- lainnya; 

Setiap usaha peternakan ayam petelur hendaknya menjalankan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dibidang ketenaga-kerjaan. 
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Air yang digunakan harus memenuhi baku mutu air yang sehat 

yang dapat diminum oleh manusia dan ternak serta tersedia sepanjang 

tahun. Setiap usaha peternakan ayam petelur hendaknya menyediakan lat 

penerangan (misalnya listrik) yang cukup setiap saat sesuai kebutuhan dan 

peruntukkannya. 

Obat-obat, bahan kimia, hormon dan bahan biologik untuk ternak 

ayam petelur yang digunakan adalah yang sudah terdaftar.  Penggunaan 

obat hewan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan suatu produk atau jasa tertentu (Kotler, 2000). Semakin 

tinggi harga menunjukkan akan semakin baik kualitas yang diperoleh 

seorang konsumen, sehingga apabila harga pakan ternak semakin tinggi 

maka akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah produksi.  

 

2.1.3 Analisis Keuangan Perusahaan 

1. Benefit/Cost 

 Benefit/Cost merupakan salah satu aspek keuangan untuk menilai 

kemampuan usaha dalam memperoleh pendapatan serta besarnya biaya 

yang dikeluarkan, dari perhitungan ini dapat dilihat tingkat pengembalian 

modal yang ditanamkan (Simanungkalit, Rutkaya 2008) 
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2. Analisis Payback Period 

 Payback Period menunjukkan periode waktu yang diperoleh untuk 

menutup kembali uang yang telah diinvestasikan dengan hasil yang akan 

diperoleh (net cash flow) dari investasi tersebut. Tujuan dari payback 

period ini adalah untuk mengukur kecepatan dari suatu investasi dapat 

ditutup kembali dengan net cash flow dari hasil investasi tersebut 

(Gitusudarmo dan Basri, 2002). 

Apabila payback period investasi yang akan dilaksanakan lebih 

singkat atau lebih pendek waktunya dibandingkan dengan payback 

maksimum yang disyaratkan maka invesatsi itu dapat dilaksanakan, tetapi 

apabila lebih panjang waktunya dibanding payback maksimum maka 

investasi itu ditolak. 

 

2.1.4. Peranan Sektor Perternakan dalam Pembangunan Ekonomi 

Sub sektor peternakan mempunyai peranan penting dalam 

perekonomian Indonesia baik dalam pembentukan PDB dan penyerapan 

tenaga kerja maupun dalam penyediaan bahan baku industri. Peranannya 

dalam pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto 

(PDB) peternakan triwulan I tahun 2005 tumbuh 5,8%. Kontribusi PDB sub 

sektor peternakan terhadap sektor pertanian triwulan I tahun 2005 mencapai 

13,2%. Sedangkan terhadap besaran PDB Nasional mencapai 2%. Dalam 

penyerapan tenaga kerja sub sektor peternakan juga mempunyai peranan 

yang sangat strategis. Menurut hasil sensus pertanian 2003 dari 24,86 juta 
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Rumah Tangga Pertanian di pedesaan dan perkotaan, sekitar 22,63% 

merupakan Rumah Tangga Usaha Peternakan. Selain itu sub sektor 

peternakan juga berperan penting dalam penyediaan bahan baku bagi 

keperluan industri. 

Sejalan dengan visi pembangunan pertanian, visi pembangunan 

peternakan telah ditetapkan yaitu: “Mewujudkan Peternakan Tangguh Guna 

menjamin Kesejahteraan Peternak”. Sedangkan misinya adalah: 

(1) meningkatkan pendapatan; 

(2) penyediaan pangan hewani yang ASUH; 

(3) pembangunan SDM yang berkualitas; 

(4) diversifikasi pangan; 

(5) pengentasan kemiskinan; dan 

(6) pengembangan sistem perdagangan komoditi ternak yang bebas 

dan fair. 

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka pemerintah dalam hal 

ini Departemen Pertanian telah menetapkan 3 (tiga) program utama yaitu 

program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP), Program Pengembangan 

Agribisnis (PA) dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Penjabaran 

lebih lanjut dari program tersebut di bidang peternakan sebagai berikut: 

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan sasarannya adalah: (a) 

dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah 

tangga yang cukup, aman dan halal; (b) meningkatkan keragaman 
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produksi dan konsumsi pangan masyarakat; dan (c) meningkatnya 

kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan. 

2. Program pengembangan agribisnis dengan sasaran: (a) berkembangnya 

usaha di sektor hulu, usaha tani (on-farm), hilir (agroindustri) dan usaha 

jasa penunjang; (b) meningkatnya pertumbuhan PDB sub sektor 

peternakan; dan (c) meningkatnya ekspor produk peternakan segar dan 

olahan. 

3. Program peningkatan kesejahteraan petani sasarannya adalah: (a) 

meningkatnya kapasitas dan posisi tawar peternak; (b) semakin 

kokohnya kelembagaan peternak; (c) meningkatnya akses peternak 

terhadap sumberdaya produktif; dan (d) meningkatnya pendapatan 

peternak.  

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Rita Yunus (2009) menulis dengan judul Analisis Efisiensi Usaha 

Peternakan Ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan dan Mandiri di Kota Palu 

Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis perbedaan pendapatan rata-rata peternakan ayam ras pola 

kemitraan dan mandiri di Kota Palu. Tujuan selanjutnya adalah untuk 

menganalisis pengaruh faktor-faktor produksi yaitu bibit ayam (DOC) 

pakan, vaksin, obat-obatan dan vitamin, tenaga kerja, listrik, bahan bakar, 

serta luas kandang terhadap hasil produksi usaha peternakan ayam ras 

pedaging pola kemitraan dan mandiri di Kota Palu serta untuk 
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menganalisis tingkat efisiensi teknik, efisiensi harga, dan efisiensi 

ekonomis peternakan ayam ras pedaging pola kemitraan dan mandiri di 

Kota Palu. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus yang 

kemudian diolah dengan metode Analisis R/C ratio, Regresi linier 

berganda, dan Fungsi produksi frontier stokastik. Hasil dari penelitian ini 

adalah pendapatan usaha ternak mandiri rata-rata lebih besar dari rata-rata 

pendapatan usaha ternak pola kemitraan, hal ini terbukti dengan hasil uji 

beda t test. Faktor yang berpengaruh nyata terhadap produksi adalah bibit, 

pakan, tenaga kerja, dan bahan bakar. Namun yang berpengaruh nyata dan 

tidak sesuai tanda adalah vaksin, obat dan vitamin. Listrik dan luas 

kandang walaupun tidak berpengaruh nyata namun menunjukkan tanda 

yang sesuai. Rata-rata tingkat efisiensi teknis yang dicapai peternak ayam 

ras pedaging pola kemitraan dan pola mandiri sudah mencapai level yang 

cukup tinggi namun belum efisien dan masih memungkinkan untuk 

menambah variabel inputnya untuk mendapatkan hasil yang optimal.  

Pencapaian efisiensi harga dan efisiensi ekonomis pada peternak 

pola kemitraan dan mandiri berada di atas satu. Secara keseluruhan kedua 

usaha ternak tersebut belum mencapai tingkat efisiensi frontier, namun 

bagi peternak pola kemitraan efisiensi harga tidak menjadi suatu hal 

penting yang harus dicapai karena pada usaha ternak pola kemitraan harga 

input dan harga output sudah ditentukan oleh pihak inti dan peternak 

hanya menerima saja. Lain halnya dengan peternak mandiri yang dengan 
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bebas dapat memilih dan menentukan kombinasi harga faktor- faktor 

produksi yang mereka gunakan. 

Anandra, Ahmad Ridhani (2010) melakukan penelitian mengenai 

Analisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha ternak ayam ras 

pedaging di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menghitung dan menganalisis 

tingkat efisiensi teknis, tingkat efisiensi harga atau alokatif, serta tingkat 

efisiensi ekonomis penggunaan faktor- faktor produksi (yaitu pakan, 

kandang, biaya perawatan, listrik dan air) dalam usaha ternak ayam ras 

pedaging di Kabupaten Magelang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis tingkat efisiensi penggunaan faktor- faktor produksi usaha 

ternak di Kabupaten Magelang yang terdiri dari efisiensi teknis, efisiensi 

harga, dan efisiensi ekonomi. Random sampling digunakan untuk 

menentukan pengambilan sampel yang berjumlah 73 responden. Metode 

analisis yang digunakan adalah fungsi produksi frontier stokhastik dan uji 

RTS.  Hasil dari penelitian ini adalah adanya inefisiensi pada penggunaan 

faktor- faktor produksi di daerah penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai efisiensi teknis 0,94, nilai efisiensi harga adalah 9,349 dan nilai 

efisiensi ekonomis adalah 8,788. Usaha ternak ayam ras pedaging di 

Kabupaten Magelang belum efisien dan harus dilakukan penambahan 

faktor- faktor produksi agar tercapai efisiensi. Dalam penelitian ini, nilai 

RTS adalah sebesar 1,009. Nilai ini menunjukkan bahwa usaha ternak ini 

dalam keadaan increasing return to scale, sehingga usaha ternak ayam ras 

pedaging layak dikembangkan.  
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Juwandi (2003) melakukan penelitian yang berjudul Analisis 

keuntungan, skala usaha dan efisiensi ekonomi relative usaha peternakan 

ayam petelur di kabupaten Kendal. Tujuan penelitian ini yaitu : 

menganalisis pengaruh variable-variabel yng memepengaruhi tingkat 

keuntungan usaha peternakan ayam petelur di Kabupaten Kendal, 

menganalisis faktor-faktor produksi usaha peternakan ayam petelur, 

menganalisis return of scale atas usaha peternakan ayam petelur serta 

menganalisis kesamaan tingkat efisiensi ekonomi antar berbagai skala 

usaha/produksi atas dasar kepemilikan ayam petelur.  

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa tingkat 

harga/upah tenaga kerja, tingkat harga vitamin, tingkat harga pakan, dan 

jumlah ayam layer dan nilai investasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap keuntungan usaha, sedangkan untuk faktor produksi tingkat harga 

peremajaan ayam tidak berpengaruh signifikan.  
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 2.3 Kerangka Pemikiran 

 
 

 
 

 
 
  

  
 

  
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

2.3.1 Penjelasan Kerangka Berpikir 

Usaha ternak adalah kegiatan untuk memproduksi di lingkungan 

peternakan yang pada akhirnya akan dinilai dari biaya yang dikeluarkan 

dan penerimaan yang diperoleh. Sektor perternakan merupakan sektor 

utama dalam sumber mata pencaharian penduduk di Kabupaten Kendal 

(data pada tabel 1.1 diatas). Dalam pelaksanaan usaha peternakan, 

pemanfaatan faktor- faktor produksi secara efisien menjadi sebuah tolak 

ukur dalam menentukan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut. 

Adapun faktor- faktor produksi tersebut adalah kandang, pakan, tenaga 

kerja, listrik dan air, serta vaksin dan obat-obatan 

Analisis kelayakan usaha 

Analisis BEP  

( Break Event Point ) 

Usaha Peternakan Ayam Petelur 

Analisis B/C Ratio  

( Benefit Cost ) 

Produksi  Pakan  
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Terdapat fenomena menarik untuk diteliti diimana harga pakan 

meningkat sedangkan harga telur tidak meningkat tetapi cenderung 

berfkultuasi sehingga akan dianalisis apakah harga pakan mempengaruhi 

produksi telur. 

Dalam mengembangkan dan menjadikan usaha ayam petelur ini 

menjadi usaha yang tangguh, dilakukan beberapa analisis kelayakan yaitu : 

Analisis Break Even Point untuk mengetahui pada titik berapa hasil 

penjualan sama dengan jumlah biaya ekonomis atau marginal (tidak 

untung maupun rugi), sebagai tambahan akan dilakukan analisis Benefit / 

Cost untuk mengetahui apakah usaha tersebut feasible (layak). Analisis 

yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

mengambil studi kasus pada Keanu Farm, Kendal.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah 

salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang 

menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam 

terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan 

menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, 

pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Studi kasus 

pada penelitian ini menggunakan obyek penelitian  yaitu pada Keanu Farm, 

Kendal. 

 

3.1.1. Populasi 

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang dimana  terdiri dari objek 

dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik suatu kesimpulan 

(Sugiyono; 2002:55). Populasi dalam penelitian ini adalah peternakan ayam 

petelur yaitu Keanu Farm,  Kendal. 

 

3.1.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang menjadi sumber 

data yang sebenarnya dalam suatu penulisan dimana sebagian individu yang 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Metode_penelitian&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Riset
http://id.wikipedia.org/wiki/Data
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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ditelilti tersebut sebagai contoh (Nawawi;1997:44). Sampel penelitian ini 

adalah data tentang produksi telur pada peternakan ayam petelur Keanu Farm,  

Kendal. 

 

3.2. Variabel Penelitian 

1. Harga pakan 

Merupakan harga pakan selama periode Juni 2010 hingga Juni 

2012. Menggunakan data harga pakan bulanan.  

2. Harga telur 

Merupakan harga telur selama periode Juni 2010 hingga Juni 2012. 

Menggunakan data harga telur bulanan.  

3. Jumlah produksi 

Merupakan jumlah produksi selama periode Juni 2010 hingga Juni 

2012. Menggunakan data jumlah produksi bulanan.  

4. Fixed cost dan Variable cost 

Merupakan biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan untuk 

memproduksi telur dan merawat ternak. Fixed cost meliputi biaya 

listrik, air, perawatan bangunan. Variabel cost meliputi biaya 

pakan, vaksin dan obat-obatan serta biaya tenaga kerja. 
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3.3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Sumber Data 

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan faktor yang penting 

dalam suatu penelitian guna pertimbangan dalam pengumpulan data. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain :  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, 

yaitu data yang berkenaan dengan variable bebas atau variable 

terikat yang diperoleh dari sumber data langsung oleh peneliti. 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

data produksi telur dari Keanu Farm, Kendal. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti melalui 

lembaga- lembaga instansi pemerintahan ataupun swasta dan 

artikel-artikel atau tulisan orang yang berkitan dengan usaha 

peternakan ayam petelur.  

 

3.3.2. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan 

dokumentasi. Metode Dokumentasi merupakan suatu cara untuk 

memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada 

kaitannya dengan penelitian melalui mekanisme melihat kembali 

laporan- laporan tertulis baik berupa angka ataupun keterangan (tulisan, 
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tempat atau orang). Pada penelitian ini metode dokumentasi dipakai 

untuk mengetahui profil tentang usaha beternak ayam petelur, tingkat 

keuntungan dan tingkat produktifitas usaha beternak ayam petelur, 

serta mengetahui prosedur atau mekanisme yang baik dan benar 

bertenak ayam petelur di Desa Ngemplak Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Kendal. Selain data-data laporan tertulis, untuk penelitian 

juga digali berbagai data informasi dan referensi dari berbagai sumber 

pustaka, media masa dan internet.  

3.4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi. Analisis untuk 

mengetahui pengaruh harga pakan terhadap produksi telur menggunakan 

persamaan regresi yaitu: 

Y =  a + b1X1 

 

Keterangan: 

Y = Produksi telur 

a  = konstanta 

b1  =  koefisien regresi 

X1  =  harga pakan 

 

Kriteria: (Ghozali, 2005) 
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1. Jika nilai signifikansi t < 0,05 maka terdapat pengaruh harga pakan 

terhadap produksi telur. 

2. Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh harga pakan 

terhadap produksi telur. 

 Analisis biaya manfaat dan BEP  menggunakan analisis kuantitatif. 

Rumusnya adalah: 

1.  Adapun Rumus perhitungan Benefit/Cost (Simanungkalit, Rutkaya 

2008) : 

B/C Ratio = Total Benefit 

    Total Cost 

 

Dimana : 

Jika B/C = 1,  maka usaha beternak ayam petelur tersebut 

dikatakan marginal (tidak rugi atau tidak untung) 

Jika B/C< 1,  maka usaha beternak ayam petelur tersebut dapat 

dikatakan tidak ekonomis (rugi) 

Jika B/C >1,  maka usaha beternak ayam petelur tersebut 

dikatakan feasible (untung) 
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2. Rumus Break Even Point, yaitu : 

TC = TR 

FC + VC = P x Q 

Keterangan: 

TC = Total Cost 

TR = Total Revenue 

FC = Fixed Cost 

VC = Variable Cost 

P = Price 

Q = Quantity 

Dimana : 

Jika BEP > 0 maka usaha beternak ayam petelur tersebut 

dikatakan untung 

Jika BEP = 0  maka usaha beternak ayam petelur tersebut 

dikatakan impas (tidak untung dan tidak rugi) 

Jika BEP < 0 maka usaha beternak ayam petelur tersebut 

dikatakan rugi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Gambaran Obyek Penelitian 

Pelitian ini menggunakan obyek penelitian yaitu Keanu Farm, Kendal. 

Usaha peternakan ayam petelur Keanu Farm, Kendal ini didirikan oleh Bapak 

Fernando Manurung pada tahun 2010 di Desa Sukorejo, Dusun Telangu, Kendal. 

Peternakan ini dibangun di sebuah lahan dengan luas tanah sebesar 1,5 ha 

(hektar), dengan jumlah ternak ayam sebanyak 12.000 ekor. Dalam pengelolaan 

peternakan ini, pemilik dibantu oleh 4 (empat) orang pekerja.  

Iklim di daerah Sukorejo sangat mendukung untuk proses pengelolaan 

peternakan. Ketinggian tanah pada Kecamatan Sukorejo yang tertinggi mencapai 

1160 m diatas permukaan laut, sedangkan yang terendah mencapai 520 m diatas 

permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Sukorejo sebesar  76.01 Km2. Berikut 

ini adalah Peta Desa Sukorejo : 
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Penelitian ini menggunakan obyek penelitian yaitu Keanu Farm, Sukorejo, 

Kendal. Usaha peternakan ayam petelur Keanu Farm didirikan oleh bapak 

Fernando Manurung pada tahun 2010 di Dusun Tlangu, Sukorejo, Kendal. 

Peternakan Keanu Farm dibangun di atas sebuah lahan dengan luas tanah sebesar 

1,5 ha (hektar), dengan jumlah ayam ternak nya sebanyak 11.000 ekor (hingga 

2012). Dalam pengelolaan peternakan Keanu Farm, bapak Fernando Manurung 

dibantu oleh 5 orang karyawan yang kesemuanya memiliki tugas dan 

tanggungjawab masing-masing. 

Struktur kepengurusan di Keanu Farm : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandor/Pengawas 

Nugroho 

Pengurus Kandang A 

Jumadi 

Pengurus Kandang B 

Sastro 

Pengurus Kandang B 

Muhamad 

Pemilik 

Fernando Manurung 

Pengurus Kandang A 

Yadi 
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Bapak Fernando Manurung selaku pemilik tunggal peternakan Keanu Farm 

dibantu oleh seorang pengawas atau mandor yang bertugas mengawasi para 

karyawan pengurus masing-masing kandang serta bertanggungjawab atas berbagai 

hal yang berkaitan dengan peternakan Keanu Farm.  

Jalur pendistribusian hasil produksi telur dari peternakan di Keanu Farm melalui 

agen/distributor/bakul yang menggunakan sistem barang diambil langsung. 

Meskipun untuk beberapa kesempatan penyaluran hasil produksi (telur) dapat 

dilakukan secara langsung dengan menjualnya ke pasar atau secara eceran, 

dimana harga jualnya lebih tinggi dibandingkan harga melalui 

agen/distributor/bakul. Dengan penyaluran hasil produksi secara eceran dapat 

meningkatkan pendapatan yang lebih besar. Proses pendistribusian hasil produksi 

tidak dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus, karena untuk 

hasil produksi telur yang masih berskala kecil hal ini dapat diterapkan. Namun 

apabila peternakan tersebut semakin berkembang atau sudah termasuk dalam 

kategori peternakan berskala besar, kegiatan ini sudah tidak layak untuk dilakukan 

karena besarnya hasil produksi yang kesemuanya belum tentu dapat diserap oleh 

pasar kecil atau eceran. Sehingga pada akhirnya seiring perkembangan peternakan 

ayam petelur Keanu Farm tetap memerlukan kerja sama dari pihak 

distributor/bakul/agen penyalur hasil produksi telur yang dihasilkan peternakan 

Keanu Farm. 
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4.2. Pengaruh Kenaikan Harga Pakan terhadap Produksi Telur 

Pada bagian ini akan dianalisis apakah ada pengaruh kenaikan harga pakan 

terhadap produksi telur dengan menggunakan data yang diperoleh peneliti yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Data Produksi Telur (kg)  

Bulan Kandang 1 Kandang 2 Jumlah 

Jul-10 881.85 862.35 1744.20 

Aug-10 1971.45 1957.80 3929.25 

Sep-10 3124.80 3397.05 6521.85 

Oct-10 4033.20 4030.50 8063.70 

Nov-10 4824.75 4827.45 9652.20 

Dec-10 5122.80 5131.95 10254.75 

Jan-11 5095.20 5089.20 10184.40 

Feb-11 5091.30 5019.15 10110.45 

Mar-11 4816.35 4863.30 9679.65 

Apr-11 4987.80 5017.95 10005.75 

May-11 5083.80 4988.85 10072.65 

Jun-11 5195.70 5048.70 10244.40 

Jul-11 5103.45 4920.60 10024.05 

Aug-11 5096.25 5000.70 10096.95 

Sep-11 5094.15 4987.95 10082.10 

Oct-11 5144.55 5069.10 10213.65 

Nov-11 5146.35 4999.05 10145.40 

Dec-11 4986.90 4876.65 9863.55 

Jan-12 4950.45 4947.45 9897.90 

Feb-12 4857.45 4816.50 9673.95 

Mar-12 4797.30 4798.65 9595.95 

Apr-12 4400.85 4398.60 8799.45 

May-12 4379.61 4380.00 8759.61 

Jun-12 4360.08 4378.59 8738.67 

Total: 108546.39 107808.09 216354.48 

                  Sumber: Data diolah 2012 
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Grafik 4.1. Perkembangan Produksi Telur 

 

    Sumber: Keanu Farm, 2012 

 

Berdasarkan pada grafik 4.1. dapat diketahui bahwa ternyata ada 

peningkatan untuk produksi telur terutama pada bulan Juli 2010 hingga Desember 

2010 kemudian stabil untuk tahun 2011 dan mengalami sedikit penurunan pada 

tahun 2012. 

Tabel 4.2 menjelaskan tentang perincian data harga pakan: 
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Tabel 4.2. Data Harga Pakan (Rp) 

Bulan KONSENTRAT KATUL JAGUNG Jumlah 

01 Juli'10 4700 1750 2350 8800 

01 Agustus'10 4700 1850 2400 8950 

01 Sept'10 4600 1850 2600 9050 

01 Okt'10 4750 1950 2350 9050 

01 Nov'10 4750 2050 2500 9300 

01 Des'10 4750 2100 2550 9400 

01 Jan'11 4850 2000 2750 9600 

01 Feb'11 4850 2150 2900 9900 

01 Maret'11 4850 2200 2950 10000 

01 April'11 4900 2300 2750 9950 

01 Mei'11 4900 2250 2800 9950 

01 Juni'11 4850 2050 2900 9800 

01 Juli 2011 4800 2050 2950 9800 

01 Agustus 2011 4800 2150 3050 10000 

01 September 2011 4800 2200 3150 10150 

01 Oktober 2011 4700 2200 3200 10100 

01 Nopember 2011 4700 2200 3150 10050 

01 Desember 2011 4700 2100 3050 9850 

01 Januari 2012 4900 2250 3100 10250 

01 Februari 2012 4900 2400 3250 10550 

01 Maret 2012 5000 2350 3400 10750 

01 April 2012 5100 2450 3500 11050 

01 Mei 2012 5300 2400 3500 11200 

01 Juni 2012 5800 2400 3550 11750 

Total: 116.950 51.650 70.650 239.250 

Sumber: Data diolah 2012 
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Grafik 4.2. Perkembangan Harga Pakan 

 

Sumber: Keanu Farm, 2012 

Berdasarkan pada grafik 4.2. dapat diketahui bahwa ternyata terjadi 

fluktuasi  harga  pakan yang dilihat dari konsentrat, katul dan jagung. Dimana 

pada akhir periode cenderung mengalami peningkatan.  

Kemudian dilakukan analisis regresi untuk mengetahui hasil pengaruh 

antara harga pakan terhadap produksi telur dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.3. Hasil Analisis Regresi 

Coefficientsa

-3618.332 5619.826 -.644 .526

-1.267 .562 -.433 -2.254 .035

(Constant)

Harga_pakan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: Produksi_telura. 

  
Sumber: Data Primer yang Diolah 

 

Persamaan regresi: 

Y = -3618.332 – 1,267 X 

Dimana: Y = produksi telur 

    X = harga pakan 

Berdasarkan pada tabel 4.3. diketahui bahwa nilai signifikansi t sebesar 

0,035 < 0,05 artinya terdapat pengaruh antara harga pakan terhadap produksi 

telur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada pengaruh harga pakan 

terhadap produksi telur.  Nilai koefisien regresi sebesar -1,267 menunjukkan 

adanya pengaruh negatif. Jadi semakin tinggi harga pakan baik katul, konsentrat 

maupun jagung, maka akan  semakin menurunkan produksi telur yang ada. Hal ini 

disebabkan karena apabila harga pakan semakin meningkat berarti budget atau 

dana yang dikeluarkan semakin tinggi sehingga dengan dana yang tetap akan 

cenderung menurunkan produksi telur yang ada.  
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4.3.  Analisis Biaya dan Manfaat Budidaya Peternakan Ayam Petelur 

Usaha peternakan memiliki tujuan untuk mendapatkan pendapatan yang 

maksimal dengan menggunakan faktor produksi seoptimal mungkin. Biaya- biaya 

yang di keluarkan harus di perhitungkan, karena dengan di ketahui biaya dan 

penerimaan, seorang peternak dapat memperkirakan apakah usaha ternaknya 

untung atau rugi. 

a. Pendapatan peternakan Keanu Farm 

Pendapatan usaha ternak adalah nilai penerimaan dikurangi dengan total 

biaya yang di keluarkan selama proses produksi yang dinyatakan dengan 

nilai uang. Rata-rata produksi Keanu Farm per hari sebanyak 300,49 kg 

dengan harga Rp 12.028 ( lampiran III). 

 

b. Biaya-biaya produksi peternakan Keanu Farm 

Adapun rincian biaya-biaya dari peternakan Keanu Farm, yaitu : 

1. Fixed Cost 

Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang di keluarkan oleh 

peternak yang besar kecilnya tidak mempengaruhi terhadap hasil 

produknya nanti. Dalam penelitian ini biaya tetap adalah biaya 

listrik dan air yang secara bulanan berjumlah Rp 550.000,-.  

2. Variable Cost 

Variable Cost atau biaya tidak tetap adalah biaya yang besar 

kecilnya akan berpengaruh terhadap hasil produksinya, terdiri dari : 

 Biaya Pembuatan Kandang 
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 Pemilik peternakan mengeluarkan biaya sebesar Rp 365.000.000,- 

untuk membangun kandang. 

 Biaya Tenaga Kerja 

Usaha peternakan ini di bantu oleh 4 orang pekerja, dimana 

masing-masing pekerja memiliki gaji sebesar Rp 600.000,- per 

hari.  

 Biaya Obat-obatan, vaksin dan vitamin 

Kondisi kesehatan ternak ayam harus tetap dijaga, baik itu dari 

obat-obatan dan vaksin yang akan diberikan kepada ternak. Rata-

rata biaya obat-obatan dan vaksin per bulan sebesar Rp 2.250.000,- 

sedangkan untuk biaya vitamin ternak per bulan sebesar Rp 

1.200.000,-. 

 Biaya Pakan 

Konsumsi pakan pada ternak ayam untuk 1 ekor ayam per hari 

sebanyak 125 gram, dengan harga pakan rata-rata Rp 3.900,- 

dengan jumlah ternak 5.500 ekor. 
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Tabel 4.4. 

Rata-rata pengeluaran biaya di peternakan Keanu Farm 

No Jenis Biaya Jumlah 

1 Fixed Cost 

Listrik das Air 

 

Rp        550.000 

2 Variable Cost 

Pembuatan Kandang 

Gaji Karyawan (4 orang 

pekerja) 

Obat-obatan dan Vaksin 

Vitamin 

Pakan  

 

Rp 365.000.000 

 

Rp     2.400.000 

Rp     2.250.000 

Rp     1.200.000 

Rp   80.496.000 

   

 TOTAL Rp 451.896.000 
 

      Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

 

Dengan adanya data diatas, dapat dilakukan analisis biaya dan manfaat 

menggunakan analisis B/C Ratio dan BEP. 

 

B/C Ratio = Total Benefit 

 Total Cost 
 

  =    30 hari x (300,49 kg x Rp 12.028) 
                               30 hari x (688 kg x Rp 3.987,5) 
                         

                        = 1,317 
 

Adapun besarnya B/C Ratio peternakan Keanu Farm adalah sebesar 1,317 

( >1) yang berarti bahwa usaha peternakan tersebut feasible (untung).  

Analisis BEP: 

TC = TR 
FC + VC = P x Q 

550.000 + 451.346.000 = 12.028 x Q 
451.896.000 = 12.028 x Q 

Q = 37.570 kg 
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Nilai untuk BEP peternakan Keanu Farm mencapai titik impas pada saat produksi 

telur ke 37.570 kg. 

BEP (dalam Rp): 

BEP (Rp) = 37.571 x Ep 12.028 

                 = Rp 451.903.988,- 

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa BEP atau titik impas dalam Rupiah 

adalah sebesar Rp 451.903.988,- 

 

4.4. Pembahasan 

Peternakan adalah suatu kegiatan usaha dalam meningkatkan manfaat 

kekayaan biotik berupa ternak, dengan cara produksi untuk memenuhi 

perkembangan kebutuhan manusia, dengan memperhatikan keseimbangan 

ekologis dan kelestarian alam. (Atmadilaga dalam Mustopha, 1979).  Sesuai 

dengan teori Law of diminishing returns adalah sebuah hukum dalam ekonomi 

yang menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output 

maksimal.  Teori ini menjelaskan bahwa ketika input yang kita miliki melebihi 

tingkat produksi dari output, maka return (pendapatan) kita akan semakin 

menurun. Terdapat beberapa tingkatan dalam teori ini, yaitu fase increasing return 

(pendapatan yang meningkat) dan fase diminishing returns. 

Menurut Teori dasar pendekatan Cobb Douglas, beberapa fungsi 

produktivitas dalam suatu perusahaan sangatlah berperan penting dalam 

pengembangan produktivitas. Terutama untuk menunjang proses produksi 

sehingga dapat memberikan beberapa peluang yang diharapkan. Dalam dunia 
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ekonomi, seperti peternakan maka hasil output produksi telur ayam akan 

dipengaruh pula oleh faktor produksi, antara lain kenaikan harga pakan.  

Berdasarkan pada hasil analisis data diketahui bahwa ternyata terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kenaikan harga pakan dengan produksi telur. Hal 

ini mengindikasikan bahwa ternyata apabila harga pakan semakin meningkat, 

berarti akan berdampak pada penurunan produksi telur yang dimiliki oleh Keanu 

Farm, Kendal. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan adanya kenaikan 

yang berlawanan arah dalam arti apabila semakin meningkat harga pakan maka 

akan semakin menurunkan produksi telur. Jadi apabila harga pakan semakin 

meningkat maka dengan budget yang disediakan relative sama berarti akan 

menurunkan produksi telur yang ada. Hasil penelitian ini sesuai atau mendukung 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ridhani (2010), Juwandi (2003) yang 

menyatakan bahwa faktor produksi seperti pakan mempengaruhi hasil produksi 

seperti produksi telur. 

Dilihat dari hasil analisis kelayakan usaha yaitu analisis biaya manfaat 

pada Keanu Farm diketahui bahwa  nilai B/C >1, maka usaha beternak ayam 

petelur tersebut dikatakan feasible (untung), dimana dapat diartikan bahwa setiap 

biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp 1,00 maka akan memperoleh 

penerimaan sebesar Rp 1,5809.  

Berdasarkan pada hasil perhitungan BEP dapat dikatakan bahwa 

perusahaan (Keanu Farm) mencapai titik impas pada saat produksi telur ke 37.570 

kg yang artinya adalah perternakan akan mengalami kerugian apabila produksinya 
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di bawah 37.570 kg dimana biaya yang dikorbankan untuk faktor produksi lebih 

besar dari total penerimaan.  

Pada peternakan ayam, diketahui bahwa ada siklus ayam. Siklus ayam 

dapat terbagi menjadi 3 periode dalam setahun yaitu ayam muda, ayam potensial 

atau saat ayam produktif dan pada saat ayam menurun produksi telurnya, seperti 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

                               1                                2                                 3 

 

 

Gambar 4.1. Siklus Ayam 

 

Apabila sebuah peternakan mengetahui tahapan dimana pada awalnya 

ayam hanya berjumlah 5.500 ekor dan pada siklus hidup tertentu sebelum 

produksi telur menurun, maka dapat ditambahkan ayam menjadi lebih banyak, 

selain itu sebaiknya juga membagi ayam ke  dalam beberapa periode usia ayam 

guna menjaga siklus usia ayam sehingga dapat memperbaiki kualitas telur hasil 

produksinya. 
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Dengan mengetahui  siklus ayam, maka akan membuat sebuah peternakan 

menjadi lebih maju dalam produksi telurnya sekaligus meningkatkan keuntungan 

yang diperolehnya di masa mendatang.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan: 

1.  Terdapat pengaruh  harga pakan terhadap produksi telur Keanu Farm. 

2. Analisis kelayakan usaha Keanu Farm ditinjau dari analisis biaya 

manfaat memperoleh nilai B/C >1, maka usaha beternak ayam petelur 

tersebut dikatakan feasible (untung). 

3.  Keanu  Farm mencapai titik impas pada saat produksi telur ke 37.570 

kg. 

 

5.2.  Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain adalah:   

1.  Sebaiknya pihak Keanu Farm dapat mempertahankan usahanya yang 

memiliki kinerja baik dan layak selama ini,  jika dilihat dari harga 

pakan yang cenderung naik maka akan lebih baik menjaga tingkat 

konsumsi pakan yang ideal agar tidak mengalami kerugian d imana 

biaya produksi (khususnya konsumsi pakan) lebih besar dari tingkat 

produksi telur. 

2.  Keanu Farm juga dapat meningkatkan keuntungan yang diperolehnya 

dengan cara menambah jumlah ayam petelur pada periode waktu 
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berikutnya, dimana pada awalnya ayam hanya berjumlah 5.500 ekor 

menjadi lebih banyak, selain itu sebaiknya juga membagi ayam ke  

dalam beberapa periode usia ayam guna menjaga siklus usia ayam 

sehingga dapat memperbaiki kualitas telur hasil produksinya. 

3. Untuk dapat menurunkan tingkat jumlah BEP serta mempercepat 

pencapaian titik BEP, sebaiknya dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan harga jual telur melalui cara pendistribusian hasil 

produksi langsung ke pasar tanpa melalui perantara/tengkulak/ 

pengepul/distributor karena harga jualnya relatif lebih tinggi. Selain 

itu juga dapat dilakukan dengan cara menurunkan total biaya 

produksi, seperti pengurangan konsumsi pakan setelah ayam melewati 

masa titik puncak produksi telurnya. 
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Lampiran I 

Data Harga Pakan (Rp) 

Bulan KONSENTRAT KATUL JAGUNG Jumlah 

01 Juli'10 4700 1750 2350 
8800 

01 Agustus'10 4700 1850 2400 
8950 

01 Sept'10 4600 1850 2600 
9050 

01 Okt'10 4750 1950 2350 
9050 

01 Nov'10 4750 2050 2500 
9300 

01 Des'10 4750 2100 2550 
9400 

01 Jan'11 4850 2000 2750 
9600 

01 Feb'11 4850 2150 2900 
9900 

01 Maret'11 4850 2200 2950 
10000 

01 April'11 4900 2300 2750 
9950 

01 Mei'11 4900 2250 2800 
9950 

01 Juni'11 4850 2050 2900 
9800 

01 Juli 2011 4800 2050 2950 
9800 

01 Agustus 2011 4800 2150 3050 
10000 

01 September 2011 4800 2200 3150 
10150 

01 Oktober 2011 4700 2200 3200 
10100 

01 Nopember 2011 4700 2200 3150 
10050 

01 Desember 2011 4700 2100 3050 
9850 

01 Januari 2012 4900 2250 3100 
10250 

01 Februari 2012 4900 2400 3250 
10550 

01 Maret 2012 5000 2350 3400 
10750 

01 April 2012 5100 2450 3500 
11050 

01 Mei 2012 5300 2400 3500 
11200 

01 Juni 2012 5800 2400 3550 
11750 

Total: 116.950 51.650 70.650 
239.250 
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Lampiran II 

 Tabel 4.1. Data Produksi Telur (kg)  

Bulan Kandang 1 Kandang 2 Jumlah 

Jul-10 881.85 862.35 1744.20 

Aug-10 1971.45 1957.80 3929.25 

Sep-10 3124.80 3397.05 6521.85 

Oct-10 4033.20 4030.50 8063.70 

Nov-10 4824.75 4827.45 9652.20 

Dec-10 5122.80 5131.95 10254.75 

Jan-11 5095.20 5089.20 10184.40 

Feb-11 5091.30 5019.15 10110.45 

Mar-11 4816.35 4863.30 9679.65 

Apr-11 4987.80 5017.95 10005.75 

May-11 5083.80 4988.85 10072.65 

Jun-11 5195.70 5048.70 10244.40 

Jul-11 5103.45 4920.60 10024.05 

Aug-11 5096.25 5000.70 10096.95 

Sep-11 5094.15 4987.95 10082.10 

Oct-11 5144.55 5069.10 10213.65 

Nov-11 5146.35 4999.05 10145.40 

Dec-11 4986.90 4876.65 9863.55 

Jan-12 4950.45 4947.45 9897.90 

Feb-12 4857.45 4816.50 9673.95 

Mar-12 4797.30 4798.65 9595.95 

Apr-12 4400.85 4398.60 8799.45 

May-12 4379.61 4380.00 8759.61 

Jun-12 4360.08 4378.59 8738.67 

Total: 108546.39 107808.09 216354.48 
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Lampiran III 

HASIL ANALISIS REGRESI SPSS V.13 

 

Regression  

Variables  Enter ed/Removedb

Harga_

pakan
a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Produksi_telurb. 
 

Model Summ ary

.433a .188 .151 194.95141

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Harga_pakana. 

 

ANOVAb

193023.8 1 193023.757 5.079 .035a

836133.1 22 38006.051

1029157 23

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Harga_pakana. 

Dependent Variable: Produksi_telurb. 

 

Coefficientsa

-361.832 561.983 -.644 .526

-.127 .056 -.433 -2.254 .035

(Constant)

Harga_pakan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: Produksi_telura. 

  
 

 


