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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis 

Manejemen Risiko Usaha Ternak Ayam Petelur Di Kecematan Tiwu 

Kabupaten Kolaka Utara’ adalah benar merupakan hasil karya yang belum di 

ajukan dalam bentuk apapun dalam perguruan tinggi manapun. Semua sumber data 

dan informasi yang berasal atau di kutip dari karya dan di terbitkan mana pun tidak 

di terbitkan dari penulis lain telah di sebutkan dalam teks dan di cantumkan dalam 

daftar pustaka di bagian akhir skripsi. 

 

 

Makassar, Agustus 2022 
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ABSTRAK 

 

 
NI’MA TIARA. 105961104418. Analisis Manajemen Risiko Ayam Petelur di 

Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara. Di bimbing oleh NURDIN dan SITTI 

ARWATI. 

Telur merupakan makanan yang dijadikan pelengkap bahan pokok yang 

dikonsumsi untuk memenuhi protein tubuh. Walaupun usaha peternakan ayam ras 

petelur bisa dijadikan objek makanan sehari-hari tapi usaha ini tidak bisa lepas dari 

risiko. Risiko sebagai kendala yang pasti akan terjadi dalam usaha apapun, baik usaha 

kecil      maupun      usaha       besar.       Tujuan       penelitian       ini       adalah 

untuk mengidentifikasi risiko yang ada pada usaha ternak ayam petelur di Kecamatan 

Tiwu Kabupaten Kolaka Utara. 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara pada 

bulan Juni sampai Agustus 2022. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan Teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini yaitu peternak 

ayam petelur sebanyak 5 orang. Analisi data yang digunakan adalah reduksi data, data 

display/penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko produksi meliputi harga hasil 

panen yang tidak stabil. Risiko Pemasaran meliputi resiko saat pendistribusian telur ke 

konsumen, dimana rentan terjadi kerusakan pada telur tersebut. Resiko Keuangan 

dalam usaha ayam petelur tidak memiliki risiko karena proses pemasran berjalan 

dengan baik. Risiko Pemeliharaan yaitu tidak tercukupi nya gizi ayam yang di 

sebabkan oleh peternak yang tidak di siplin dalam memberi pakan dan minum. 

 
 

Kata kunci : Manajemen Risiko.Produksi.Ayam Ras Petelur. 
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ABSTRACT 

 

 

NI'MA TIARA. 105961104418. Risk Management Analysis of Layers in Tiwu District, 

North Kolaka Regency. Supervised by Nurdin and Sitti Arwati 

Eggs are food that is used as a complement to the basic ingredients consumed 

to meet the body's protein. Although laying hens can be used as an object of daily food, 

this business cannot be separated from risk. Risk is an obstacle that will certainly occur 

in any business, both small and large businesses. The purpose of this research is What 

are the obstacles or obstacles in the laying hens business in the Tiwu sub-district, North 

Kolaka Regency 

This research was conducted in Tiwu district North Kolaka Regency from June 

to august 2022. The sampling technique in this research is purposive sampling 

technique. The sample in this research were 5 laying hens breeders. The data analysis 

used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. 

The result of the research indicate that production risk include unstable harvest 

process. Marketing risk of pepper during the distribution of eggs to consumers, which 

are prone to damage to the eggs. Financial risk in this business has no risk. And the 

risk of maintenance namely the inadequate nutrition of hens because farmers are not 

disciplined in giving feed. 

Keywords: Risk Management. Production. Laying Chickens. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 
1.1 Latar belakang 

 

Agribisnis adalah salah satu kegiatan perekonomian yang berbasis 

pertanian.Adapun kegiatan dalam sektor agribisnis meliputi salah satu atau 

keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan serta pemasaran yang termasuk 

di dalamnya peternakan ayam. Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan dalam 

peternakan ayam salah satunya adalah melakukan usaha ayam petelur.Telur ayam 

merupakan komoditas yang banyak dikonsumsi karena kaya akan nutrisi dan 

harganya relatif murah serta sangat mudah diperoleh di warung-warung kecil. 

Produksi ayam petelur atau unggas pada umumnya memiliki peluang yang cukup 

besar di pasaran, ini terjadi karena telur sudah merupakan barang public yang 

mudah didapat, mudah diolah dan sudah dikenal oleh masyarakat 

Ayam ras patelur adalah salah satu jenis ternak unggas yang sangat 

populer di kembangkan di kalangan masyrakat, baik dalam skala kecil yang di 

kelola oleh keluarga atau sekelompok masyrakat peternak maupun dalam bentuk 

industri peternakan dalam skala usaha cukup besar. Banong (2012) mengemukkan 

bahwa ayam ras patelur di bagi menjadi tiga fase, yaitu fase strater (umur 1 hari 6 

minggu) fase grower pertumbuhan (umur dengan 6-18 minggu) dan fase layer 

atau fase bertelur, yakni dari umur 18 minggu sampai dengan akhir, khusus nya 

fase grower, fase ini sangat berpengaruh pada masa produksi fase layer. 

Peternakan ayam petelur mempunyai banyak kelebihan, salah satunya 

adalah siklus produksi yang sangat pendek yaitu sekitar 35 hari. Siklus produksi 
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yang pendek inilah menjadi daya tarik tersendiri untuk memulai usaha peternakan 

ayam. Disamping itu perputaran modal yang dikeluarkan relatif cepat sehingga 

modal yang dikeluarkan dalam membangun usaha akan cepat kembali, karena 

keuntungan akan cepat didapatkan kondisi ini. Disamping keunggulan dalam 

usaha peternakan ayam petelur juga memiliki salah satu kendala yang cukup berat 

yaitu tingginya resiko yang dihadapi para pengusaha. Berbagai resiko menjadi 

tantangan (berlaku juga pada setiap usaha) antara lain, perubahan cuaca, letak 

geografis, lingkungan sekitar, persaingan, penyakit ternak dan kelalaian pekerja 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga banyak masyarakat harus berpikir 

sangat teliti dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. 

Permintaan akan telur sangat erat kaitannya dengan harga karena dengan 

adanya harga yang sesuai maka masyarakat dapat menjangkau sesuai dengan 

pendapatan mereka. Meningkatkan pendapatan sangat berpengaruh terhadap 

pemerintah telur. Apabila pendapat berubah maka jumlah pemerintah akan telur 

pun akan berubah sehingga dapat mempengaruhi kegiatan produksi dan 

perdagangan telur. Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat 

dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan 

yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula (Rustan, 2002) 

Pendapatan usaha merupakan salah satu indicator dengan penilaian 

keberhasilan suatu usaha. Pendapat merupakan impian setiap pengusaha agar 

tetap dapat eksis dalam dunia usaha. Demikian pula pada usaha peternakan ayam 

petelur, semakin tingkat pendapatan maka dapat dikatakan pengusaha tersebut 

sukses dalam menjalankan usahanya. Memperoleh pendapatan yang tinggi bukan 
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suatu hal yang mudah dalam usaha peternakan ayam petelur. Karena dalam usaha 

ini ada kendala-kendala yang mungkin timbul dalam proses budidaya sampai 

pada saat produksi yang siap untuk dipasarkan, selain itu pendapatan yang 

diperoleh peternak sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh besarnya. 

usaha peternakan ayam petelur yang ada di Kolaka utara sudah lama 

dijalan kan kemungkinan menghampiri 5 tahun. Salah satunya dikecematan Tiwu 

Kolaka Utara dimana usaha peternakan ayam petelur sudah lama dikelolah oleh 

peternak yaitu oleh penduduk didesa itu sendiri selama ini mereka masih dapat 

menarik untk di teliti bagaimana sebagai manajemen resiko yang dihadapi, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian tentang“Analisis Manejemen Risiko Ayam 

Patelur Di Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara” 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

 
Bagaimana Risiko produksi yang ada pada usaha ternak ayam petelur di Kecematan Tiwu 

Kabupaten Kolaka Utara ? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 

 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Mengidentifikasi risiko produksi yang yang ada pada usaha ternak ayam 

petelur di Kecematan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

 
1. Manfaat Akademis 

 

Hasil  penelitian  ini,   merupakan   tugas   akhir   sebagai   syarat  

untuk  menyelesaikan  program  Strata   Satu   (S1)   pada   Jurusan   

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

2. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian  ini   diharapkan   dapat   digunakan   untuk   melengkapi 

kajian  teoritis   yang   berkaitan   dengan   manajemen   risiko   yaitu   

tentang  usaha  menajemen  risiko  produksi   peternakan   ayam   ras   

petelur. 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  sumbangan 

pemikiran dalam memanajemen risiko produksi  peternak  ayam  

petelur. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1. Ayam Petelur 

 
Ayam petelur adalah jenis ayam dari luar negeri yang bersifat unggul 

sesuai dengan tujuan pemeliharaan karena telah mengalami perbaikan mutu 

genetis. Jenis ayam ini ada dua tipe, yaitu tipe pedaging dan tipe petelur. Ayam 

tipe petelur memiliki karakteristik bersifat nervous atau mudah terkejut, bentuk 

tubuh ramping, cuping telinga berwarna putih. Karakteristik lainnya yaitu 

produksi telur tinggi (200 butir/ekor/tahun) efisiensi dalam penggunaan ransum 

untuk membentuk telur dan tidak memilikisifat mengeram (Suprijatna, 2008). 

Menurut Rasyaf (2007), jenis ayam petelur dapat dibagi menjadi dua tipe 

 

yaitu: 

 

1. Tipe Ayam Petelur Ringan. 

 

Tipe ayam ini disebut dengan ayam petelur putih. Ayam petelur ringan ini 

mempunyai badan yang ramping atau disebut kuru s-mungil. Bulunya berwarna 

putih bersih dan berjengger merah. Ayam ini berasal dari galur murni 

whiteleghorn. Ayam petelur ringan komersial banyak dijual di Indonesia dengan 

berbagai nama. Setiap pembibit ayam petelur di Indonesia pasti memiliki dan 

menjual ayam petelur ringan (petelur putih) komersial ini. Ayam ini mampu 

bertelur lebih dari 260 telur per tahun. Sebagai petelur, ayam tipe ini memang 

khusus untuk bertelur saja sehingga semua kemampuan dirinya diarahkan pada 

kemampuan bertelur, karena dagingnya hanya sedikit. Ayam petelur ringan ini 

sensitive terhadap cuaca panas dan keributan, jika ayam ini kaget ataupun 

kepanasan maka produksinya akan cepat turun. 
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2. Tipe Ayam Petelur Medium 

 

Bobot tubuh ayam ini cukup berat. Meskipun itu, bertanya masih berada 

diantara berat ayam petelur ringan. Oleh karena itu ayam ini disebut tipe ayam 

petelur medium. Tubuh ayam ini tidak kurus tetapi tidak telihat gemuk. Telurnya 

cukup banyak dan juga dapat menghasilkan daging yang banyak. Ayam ini 

disubut juga dengan ayam tipe dwiguna. Karena warnanya yang coklat yang 

umumnya mempunyai warna bulu yang cuklat juga. 

2.2. Manajemen Risiko 

 
1. Pengertian 

 

Resiko adalah besarnya penyimpangan antara tingkat pembelian yang 

diharapkan dan tingkat pengembalian yang dicapai secara nyata (actual return), 

semakin besar penyimpangan semakin besar tingkat resikonya (Halim, 2002). 

a. Risk is the chance of loss (Risiko adalah kans kerugian) Chance of loss 

biasanya dipergunakan untuk menunjukkan suatu kejadian di mana terdapat 

sesuatu keterbukaan (Exposure) terhadap kerugian atau suatu kemungkinan 

kerugian. 

b. Risk is the possibility of loss (Risiko adalah kemungkinan kerugian) 

Possibility berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di antara nol 

dan satu. 

c. Risk is uncertainty (Risiko adalah ketidakpastian) Tampaknya ada 

kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian. 



7  

 

 

Dari berbagai defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu 

peluang yang mungkin terjadi dan berdampak pada pencapaian sasaran, resiko 

juga merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu, yang jika 

terjadi akan menimbulkan kerugian. Sedangkan manajemen risiko adalah suatu 

cara untuk mengalisa atau mengindentifikasi ketidakpastian yang ditunjukkan 

untuk memperkecil kemungkinan dari risiko yang terjadi atau dihadapi. 

Kebanyakan pengusaha ingin berada di zona yang aman pada hal risiko bisa 

terjadi kapan saja, risiko merupakan sebuah ancaman bagi pengusaha akan tetapi 

pengusaha harus menghadapi risiko tersebut dengan berbagai cara yang dapat 

memperkecil tingkat risiko yang berdampak pada kerugian. Untuk itu risiko harus 

dianalisa secara baik dan benar. 

Menurut idroes (2008), manajemen risiko adalah metodologis dan 

sistematis untuk identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap menetapkan solusi, 

dan monitor pelaporan risiko yang berlangsung setiap aktifitas atau proses. 

Fungsi manajemen risiko untuk mengulangi risiko yang dihadapi oleh 

suatu organisasi, masyarakat, dan keluarga. Mengutip dari buku manajemen 

risiko perbangkan, menurut IOS 31000 menjelaskan adalah ketidakpastian yang 

berdampak pada sasaran. Risiko berkaitan dengan kerugian yang bisa 

menimbulkan masalah : 

1. Sasaran (objectives), hal yang dicapai oleh perusahaan baik itu dalam 

finansial, produksi, penjualan, dan lainnya. Sasaran ini bisa berdasarkan 

bentuk dan kategori sesuai tingkat organisasi. Organisasi yang memiliki 

sasaran jelas bisa mengolah potensi risiko. 
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2. Ketidak pastian (uncertainty), ketidak pastian terjadi karena kekurangan 

informasi mengenai sesuatu, dilihat dari beberapa besar tingkat kemungkinan 

terjadi, dan dampak sasaran. 

3. Dampak (effect), dampak terjadi karena penyimpanan (deviasi) dari sasaran 

yang diharapkan. Penyimpanan ini berdampak pada hasil negative dan positif. 

Istilah resiko sudah bisa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, umumnya 

secara intuitif kita sudah memahami apa yang dimaksudkan. secara ilmiah 

pengertian risiko masih tetap beragam. ada banyak definisi tentang risiko. risiko 

dapatditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan 

yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai 

pertimbangan pada saat ini. Menurut Joel G. Siegel dan Jae. Kshim 

dalam (Irham Fahmi 2010) mendefinisikan resiko ada tiga hal. 

 

1. keadaan yang mengarahkan kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasil 

dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui keputusan 

2. variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya 

 

3. kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja 

operasi perusahan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, tidak pastian 

politik, dan masalah industri. 

2. Jenis-jenis Risiko 

 

Ada beberapa jenis Risiko yang dikelompokkan menjadi : 

 

a. Risiko berdasarka Sifat meliputi: 

 

1) Risiko spekulatif (Speculative risk), yaitu risiko yang memang sengaja 

diadakan untuk mengharapkan hal-hal yang menguntungkan. 
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2) Risiko murni (Pure risk), yaitu risiko yang tidak sengaja, yang jika terjadi 

dapat menimbulkan kerugian secara tiba-tiba. 

b. Risiko berdasarkan dapat tidak nya diahlikan : 

 

1) Risiko yang dapat dialihkan, yaitu rsiko yang dapat dipertanggung 

jawabkan sebagai objek terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan 

membayar sejumlah premi. 

2) Risiko yang tidak dapat dialihkan, yaitu semua risiko yang termasuk 

dalam risiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada 

perusahaan asuransi. 

c. Risiko berdasarkan Timbulnya: 
 

1) Risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan. 

 

2) Risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau 

lingkungan luar perusahaan 

Banyaknya jenis-jenis risiko menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan 

atau perorangan, disamping itu pengelompokan risiko menjadi salah satu unsur 

penting dalam menganalisa risiko walaupun kebanyakan datangnya risiko sebagai 

ketidakpastian terhadap kejadian yang akan datang. Akan tetapi dengan 

mengamati jenis-jenis risiko maka akan memperkecil tingkat risiko yang akan 

dihadapi. Tergantung pada pendekatan yang dilakukan perusahaan atau 

perorangan dalam menyikapi risiko. 

3. Penyebab Risiko 

 

Risiko adalah suatu peluang yang mungkin terjadi dan berdampak pada 

pencapaian sasaran, risiko juga merupakan ketidakpastian atau kemungkinan 
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terjadinya sesuatu yang jika terjadi akan menimbulkan kerugian. Jika tidak 

terdapat risiko dalam sebuah perusahaan perorangan maka tidak adanya risiko, 

disamping itu risiko bisa terjadi kapan saja. Akan tetapi risiko yang timbul dapat 

dianalisa sehingga memperkecil potensi risiko yang muncul. Ada dua faktor yang 

bekerja sama yang menimbulkan kerugian yaitu bencana (peril) dan bahaya 

(hazard). 

Bencana (peril) dapat didefenisikan sebagai penyebab langsung kerugian. 

Orang-orang dapat terkena kerugian atau kerusakan karena berbagai peril atau 

bencana. Bencana yang pada umumnya adalah kebakaran, angin topan, ledakan, 

tubrukan, penyakit, kecerobohan, ketidakjujuran dan lain-lain. Sehingga bencana 

dapat menimpa harta dan penghasilan yang berakibat pada kerugian. 

Bahaya (hazard) dapat didefenisikan sebagai keadaan yang menimbulkan 

atau meningkatkan terjadinya chance of loss dari suatu bencana tertentu. Jadi, 

halhal seperti kecerobohan pemeliharaan rumah tangga yang buruk, jalan raya 

yang jelek, mesin yang tidak terpelihara, dan pekerjaan yang berbahaya adalah 

hazard, karena ini adalah keadaan yang meningkatkan chance of loss 

(kemungkinan kerugian). 

4. Sumber Risiko 

 

Menentukan sumber risiko merupakan hal penting karena mempengaruhi 

cara penenganannya. Sumber risiko dapat diklasifikasikan menjadi berikut: 

1. Risiko Sosial. Sumber utama risiko ini adalah masyarakat, artinya tindakan 

orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang 

merugikan dari harapan kita. Contohnya shoplifting (pencurian), vandalism 
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(perusakan), arson (membakar rumah sendiri untuk mengagih asuransi), riot 

(huru-hara), dan peperangan. 

2. Risiko Fisik. Sebagian besar risiko fisik berasal dari fenomena alam, 

sedangkan lainnya disebabkan oleh kesalahan manusia. Contohnya kebakaran 

(dapat disebabkan oleh alam, seperti petir, atau oleh penyebab fisik, seperti 

kabel yang cacat, atau keteledoran manusia), cuaca (banjir, kekeringan, badai 

salju), petir (menyebabkan kebakaran yang selanjutnya merusak harta, 

membunuh atau mencederai orang), tanah longsor (gempa bumi). 

3. Risiko Ekonomi. Risiko yang dihadapi perusahaan banyak bersifat ekonomi. 

 

Contohnya inflasi (selama periode inflasi daya beli ruang merosot), fluktuasi 

lokal, ketidakstabilan perusahaan, dan sebagainya. 

Walaupun perusahaan atau perorangan telah menggunakan jasa asuransi, 

tidak menutup kemungkinan bahwa risiko akan kerugian yang akan dihadapi 

sepenuhnya terlindung dari bencana yang berdampak pada bahaya yang terjadi. 

Asuransi merupakan alternatif bagi pengusaha untuk menghindari risiko penuh 

yang menghambat pergerakan bisnis bagi perusahaan atau perorangan dimana 

asuransi akan mengganti biaya kerugian yang terjadi akibat risiko, akan tetapi 

jasa asuransi juga tidak mertanggung jawab penuh akan kerugian yang timbul 

diperusahaan atau perorangan. Semua tergantung dari keputusan yang diambil 

sewaktu risiko belum timbul atau sebaliknya, karena itu manajemen risiko 

merupakan suatu hal yang wajib atau keharusan dalam setiap usaha, baik 

perusahaan atau perorangan. 
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Program manajemen risiko pertama-tama bertugas untuk mengidentifikasi 

risiko-risiko usaha yang dihadapi. Kemudian mengadakan evaluasi dan 

pengukuran risiko, selanjutnya menentukan metode penanganannya. Disamping 

itu program risiko memerlukan strategi tertentu agar dapat diimplementasikan 

sehingga program berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga risiko yang 

akan timbul semakin tidak menagakibatkan keparahan yang dapat merugikan 

perusahaan atau perorangan. 

Identifikasi risiko merupakan proses yang secara sistematis dan 

terusmenerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko 

atau kerugian terhadap kekayaan, utang, dan personil perusahaan sebelum 

terjadinya peril. Jadi, yang didefenisikan adalah peril yang dapat menimpa harta 

milik dan personil perusahaan serta kewajiban yang menimbulkan kerugian. 

Kegiatan pengidentifikasian sangat penting bagi manajer risiko sebab seorang 

manajer risiko yang tidak mengidentifikasi semua kerugian potensial tidak akan 

dapat menyusun strategi yang lengkap untuk menanggulangi semua kerugian 

potensial. 

Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar/kecilnya risiko 

yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang 

dihadapi perusahaan serta dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, 

sekaligus melakukan prioritasi risiko, yang mana paling relevan. Untuk itu setiap 

perusahaan atau perorangan harus melakukan evaluasi, dimana evaluasi ini 

berguna untuk proses penilaian apakah strategi yang digunakan sudah sangat 

efektif dalam memperkecil risiko untuk mencegah kerugian yang timbul. Banyak 
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cara yang dapat digunakan untuk mengelola risiko pada usaha, antara lain dengan 

cara penghindaran, ditangani sendiri, dipindahkan kepihak lain (asuransi). 

 
2.3. Proses Manajemen Risiko 

 
Manajemen risiko merupakan seperangkat kebijakan yang berisi prosedur 

lengkap organisasi untuk mengelola, memonotor, dan mengendalikan eksposur 

organisasi terhadap risiko. Manajemen risiko bertujuan untuk menciptakan sistem 

atau mekanisme dalam sebuah organisasi, sehingga risiko yang merugikan dapat 

diantisipasi dan dikelola. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Perlu disadari bahwa risiko dan keuntungan bukan merupakan hubungan garis 

lurus, dimana semakin tinggi risiko semakin besar keuntungan yang mungkin 

diperoleh. Bila kondisi ini yang terjadi maka tidak diperlukan suatu sistem 

manajemen risiko. Hubungan antara risiko dan keuntungan adalah non-linier 

maka pada kondisi tertentu peningkatan risiko dapat meningkatkan keuntungan. 

Apabila hal ini dilanjutkan peningkatan risiko juga dapat menyebabkan 

keuntungan juga menurun. Untuk menghindari kemungkinan terburuk yang dapat 

terjadi dalam perusahaan atau suatu 21 organisasi, diperlukan suatu sistem dan 

mekanisme tertentu yang dapat menuntun organisasi tersebut dalam mengatasi 

permasalahan yang muncul. Salah satu sistem yang dapat dijalankan adalah 

penerapan manjemen risiko. 

Proses manajemen risiko hendaknya merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari manajemen umum. Ia harus masuk dan menjadi bagian dari 

budaya organisasi. Proses manajemen risiko meliputi lima kegiatan, yaitu 
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komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks, asesmen risiko, perlakuan risiko 

serta monitoring dan review. 

1. Komunikasi dan Konsultasi 

 

Komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan internal 

maupun eksternal harus dilakukan se-intensif mungkin sesuai dengan kebutuhan 

dan pada setiap tahapan manajemen risiko. Oleh karena itu sejak awal harus 

disusun suatu rencana komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku 

pemangku kepentingan. Rencana ini harus menunjuk pada risiko yang terjadi, 

dampaknya, dan perlu dilakukan untuk mengatasinya, serta hal-hal lain yang 

terkait. Komunikasi dan konsultasi yang efektif, baik internal maupun eksternal, 

haruslah membuahkan kejelasan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk 

menerapkan proses manajemen risiko dan para pemangku yang terkait. 

Pendekatan konsultasi secara kelompok sangat disarankan untuk menghasilkan 

hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas pada: 

a. Penentuan konteks yang benar 

 

b. Memastikan bahwa kepentingan para pemangku kepentingan telah dimengerti 

dan dipertimbangkan dengan baik; 

c. Memperoleh manfaat dari berbagai keahlian yang ada untuk menganalisis 

risiko (multidisiplin) 

d. Memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasikan dengan baik; 

 

e. Memastikan bahwa berbagai pandangan dipertimbangkan dalam melakuakn 

evaluasi risiko 
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f. Meningkatkan proses manajemen perubahan ketikan pelaksanaa proses 

manajemen risiko 

g. Memperoleh persetuuan dan dukungan untuk tindakan perlakuan risiko 

 

h. Mengembangkan rencana komunikasi dan konsultasi internal maupun 

eksternal 

Komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan sangat penting 

karena mereka memberikan pertimbangan penilaian terhadap risiko yang 

didasarkan pada persepsi mereka terhadap risiko tersebut. Persepsi terhadap  

risiko ini sangat berbeda bagi masing-masing pemangku kepentingan, baik dari 

segi nilai, konsep, kebutuhan maupun kepentingan mereka, apabila pandangan 

mereka mempunyai pengaruh yang menentukan dalam pengambilan keputusan 

maka menjadi sangat penting untuk dapat mengidentifikasi persepsi mereka 

2. Analisis Risiko 

 

Analisis risiko adalah upaya untuk memahami risiko lebih dalam. Hasil 

risiko ini akan menjadi masukan bagi evaluasi risiko dan untuk proses 

pengambilan keputusan mengenai perlakuan terhadap risiko tersebut. Termasuk 

dalam pengertian ini adalah cara dan strategi yang tepat dalam memperlakukan 

risiko tersebut. 

Analisis risiko meliputi kegiatan-kegiatan yang menganalisis sumber 

risiko dan pemicu terjadinya risiko, dampak positif dan negatifnya, serta 

kemungkinan terjadinya. Organisasi harus mengidentifikasikan baik faktor-faktor 

yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya. Risiko 

dianalisis dengan menentukan dampak kemungkianan terjadinya, serta atribut lain 
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risiko. suatu kejadian dapat mempunyai dampak yang beragam dan dapat 

mempengaruhi berbagai macam saran organisasi. Pengendalian risiko yang ada 

harus diperiksa efektifitasnya serta herus dimasukkan dalam pertimbangan 

analisis risiko. 

Tujuan dari analisis risiko adalah melakukan analisis dampak 

kemungkinan semua risiko yang dapat menghambat tercapainya sasaran 

organisasi, juga semua peluang yang mungkin dihadapi organisasi. Kondisi ini 

tercapai apabila beberapa hal berikut dapat dipenuhi (Leo J.Susilo & Victor Riwu 

Kaho, 2014): 

a. Proses analisis risiko dilaksanakan secara komprehensif dan mencakup 

semua risiko serta peluang yang ditemui dalam proses identifikasi riiko 

sebelumnya dan telah masuk ke dalam daftar risiko 

b. Semua yang terkait dengan risiko tersebut (para pemangku risiko) telah 

terlibat dalam proses analisis berdasarkan informasi, data, serta pengetahuan 

yang mereka miliki dengan baik 

c. Proses analisis ini didampingi atau ditunjang dengan pengetahuan mengenai 

menajemen risiko yang memadai 

d. Waktu yang dialokasikan untuk proses ini cukup memadai 

 

e. Ukuran kemungkinan dan dampak yang digunakan harus konsisten dan 

sesuai dengan organisasi tersebut. 

3. Evaluasi Risiko 

 

Tujuan dari evaluasi risiko dalah membantu proses pengambilan 

keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Proses evaluasi risiko akan 
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menentukan risiko-risiko mana yang memerlukan perlakuan dan bagaimana 

prioritas implementasi perlakuan risiko-risiko tersebut. Keluaran dari proses 

evaluasi risiko ini akan menjadi masukan untuk diolah lebih lanjut pada tahap 

berikutnya. Analisis risiko merupakan proses mengevaluasi tingkat kegawatan 

masing-masing risiko menggunakan kriteria yang telah ditentukan pada saat 

menentukan konteks. 

Analisis risiko juga dapat juga menghasilkan keputusan, hanya tetapi 

mempertahankan pengendalian risio yang sudah ada, atau hanya memperkuat 

pengendalian itu. Proses pengambilan keputusan melalui analisis risiko ini sangat 

dipengaruhi oleh ‘selera risiko’, sikap terhadap risiko atau budaya risiko, dan 

kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis risiko menjadi 

masukan untuk dievaluasi lebih lanjut menjadi urutan prioritas perlakuan risiko, 

sekaligus menyaring risiko-risiko tertentu untuk tidak ditindaklanjuti atau 

diperlakukan khusus. 

Keputusan dalam mengevaluasi risiko biasanya didasarkan pada peringkat 

risiko yang telah diperoleh dari hasil analisis risiko tetap dapat juga didasarkan 

atas nilai ambang yang ditetapkan sesuai dengan: 

a. Tingkat dampak yang telah ditentukan; 

 

b. Kemungkinan timbulnya suatu kejadian tertentu 

 

c. Efek kumulatif dari beberapa kejadian 

 

d. Rentang ketidak pastian terhadap tingkat-tingakat risiko pada suatu level 

kepercayaan. 
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Menyususn kriteria evaluasi berdasarkan pengalaman risiko masa lalu 

harus memperhatikan permasalahan yang mungkin muncul, yaitu: 

a. Suatu risiko memerlukan perlakuan pada suatu kondisi tertentu, tetapi pada 

kondisi lain tidak perlu ditangani. 

b. Dengan metode analisis terbaru, risiko yang dapat diterima di masa lalu kini 

tidak dapat di terima lagi. Begitu pula ada risiko yang menurut standart sosial 

ini tidak dapat ditolerir lagi. 

c. Lain pandang lain belalang, latar belakang risiko yang berbeda-beda 

menimbulkan pertanyaan apakah standart evaluasi risiko harus disusun  

sesuai dengan masing-masing situasi, ataukah dapat bersifat universal. 

4. Perlakuan Risiko. 

 

Hasil dari evaluasi risiko adalah suatu daftar yang berisi peringkat risiko 

yang berisi peringkat risiko yang memerlukan perlakuan yang lebih lanjut. 

Majamen organisasi harus melakukan kajian dan menentukan jenis serta bentuk 

perlakuan risiko yang diperl ukan. Perlakuan risiko ini tidak harus  bersifat 

khusus untuk satu situasi tertentu, juga tidak harus berlaku umum. Ini berarti, 

setiap risiko memerlukan bentuk perlakukan yang khas untuk tiap risiko itu 

sendiri. Untuk setiap risiko yang memerlukan perlakuan risiko, perlu dilakukan 

pemeriksaan ulang yang cukup komprehensif terhadap informasi dan data hasil 

analisis risiko. Secara umum, perlakuan terhadap suatu risiko dapat berupa salah 

satu dari empat perlakuan sebagai berikut: 

1. Menghindari risiko (risk avoidance), berarti tidak melaksanakan atau 

meneruskan kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut. 
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2. Berbagi risiko (risk sharing/transfer), yaitu suatu tindakan untuk mengurangi 

kemungkinan timbulnya risiko atau dampak risiko. Hal ini dilaksanakan 

antara lain melalui asuransi, outsourcing, subcountracting, tindak lindung 

transaksi nilai mata uang asing, dll. 

3. Mitigasi (mitigation), yaitu melakukan perlakuan risiko untuk mengurangi 

kemungkinan timbulnya risiko, atau mengurangi dampak risiko bila terjadi, 

atau mengurangi keduanya, yaitu kemungkinan dan dampak. 

4. Menerima risiko (risk acceptance), yaitu tidak melakukan perlakuan apapun 

terhadap risiko tersebut. 

2.4. Resiko yang di hadapi 

 

1. Resiko produksi 

 
Resiko produksi erat kaitan nya dengan produksi yang di peroleh oleh peternak 

dalam usaha peternakan ayam ras petelur.Resiko produksi merupakan bentuk 

besaran penyimpangan produksi aktual yang terjadi dari rata rata produksi. 

Berdasarkan ada nya berbagai hal yang dapat memicu terjadi nya fluktuasi 

produksi telur ayam ,maka perhitungan besar nya risiko produksi perlu di lakukan 

untuk menentukan tindakan yang tepat dalam menangulangi nya (Hasana et al. 

2018). 

Risiko produksi yang di pengaruhi penggunaan faktor-faktor produksi yang 

tepat faktor produksi yang di gunakan dalam proses produksi seperti luasan 

kandang, DOC (day old chick) pakan, sekam, pemanas DOC tenaga kerja,air, 
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vitamin, obat-obatan, dan vaksin jika penggunaan input yang tidak tepat waktu 

dan takaran tidak sesuai maka akan mempengaruhi risiko produksi. 

2. Resiko pemasaran 

 

Pemasaran merupakan sebuah kegiatan yang memadukan aktivitas-aktivitas 

yang saling berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen melalui 

penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk barang dan jasa yang bernilai serta 

mengembangkan promosi,distribusi, pelayanan dan harga agar kebutuhan 

konsumen dapat terpenuhi, proses pemasaran di dalam nya terjdi proses majerial 

dimana individu maupun kelompok menggunakan barang dan jasa yang mereka 

inginkan melalui suatu proses pertukaran dengan pihak lain. 

a. Sasaran pemasaran 

 

Sasaran yanumum bertahan hidup dengan menetapkan harga terendah 

selama harga penjualan masih dapat menutup biaya variabel dan sebagai biaya 

tetap sehingga peternak maih tetap survival.sasaran kedua memaksimumkan laba 

jangka pendek, dimana perusahaan lebih menitik beratkan pada kemampuan 

keuangan yang ada, sasaran ketiga kepemimpinan market share dengan 

menetapkan harga yang serendah mungkin, untuk menjadi lebih unggul dalam 

market share. Dan sasaran trakhir adalah kepemimpinan mutu produk dimana 

perusahaan menetapkan harga yang tinggi untuk menutup biaya pengendalian 

mutu produk 



21  

 

 

b. Strategi marketing Mix 

 

Keputusan mengenai harga harus di kordinasikan dengan keputusan 

mengenai dengan desai produk dan distribusi, dan promosi di sini harga 

merupakan faktor kunci penentuan posisi produk di pasaran, dan berapa besar 

nya biaya yang di perlukan selain itu juga menentukan ciri ciri produk yang 

akan di tawarkan 

3. Resiko keuangan 

 

a. Risiko murni dan spekulatif 

 

Risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan 

kerugian atau loss bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila risiko 

tersebut tidak terjadi pihak pihak yang berkepentingan tidak mendapatkan 

keuntungan atau profit, Risiko murni, risiko spekulatif adalah risiko yang 

berkaitan akan mendapatkan keuntungan. 

b. Risiko khusus dan fundamental 

 

Risiko khusus adalah risiko yang dampak nya masih dapat di ukur 

serta di kendalikan oleh kemampuan manusia pada umum nya,Risiko ini 

umum nya bersifat personal atau pribadi, Resiko fundomental adalah risiko 

yang dampak nya sangat besar dan masif sehingga mempengaruhi banyak 

orang misal nya, sebuah bencana alam dapat membawa risiko bagi banyak 

orang 

c. Risiko statis dan dinamis 
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Risiko statis adalah risiko yang muncul di luar faktor ekonom umum 

nya risiko statis diakibatkan oleh risiko yang di rubah meskipun waktu 

berjalan. Sementara itu risiko dinamis adalah risiko yang muncul akibat 

berubah nya faktor ekonomi, contoh yang paling umum adalah perkembangan 

teknologi ,Misal nya teknologi otomatisasi dapat membawa dampak besar 

bagi pekerjaan yang ada. 

 

2.5. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 
Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang relevan 

 

 
 

N 
o 

Judul Tujuan Metode 

penelitian 

Hasil 

1 Analisis Penawaran ayam petelur 

 

,permintaan telur hargaa 

telur,Jumlah populasi 

ayam ras petelur,produksi 

telur ayam ras. 

Analisis Penawaran ayam 

 
penawaran regisrasi ras petelur di 

 
dan linear/bergan pengaruhi oleh 

 
permintaan da alat bantu harga telur ayam 

 
ayam ras SPSS ras dan populasi 

 
petelur di 

 
ayam ras petelur 

 
Sumatra utara 

 
berpengaruh 

   
nyata terhadap 

   
penawaran ayam 

   
ras petelur. 

   
Permintaan 

   
telur ayam ras di 
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    pengaruhi harga 

telur ayam 

produksi ayam 

ras dan 

pendapatan 

perkapital 

terhadap 

permintaan telur 

(Nurhidayat 

2014) 

2 Analisis Penawaran ayam ras Analisis Pelaku 

 
faktor-faktor petelur permintaan ayam regisresi permintaan 

 
yang petelur, harga beli, linear ayam ras petelur 

 
memepengar komsumen, pendapatan, berganda di pengaruhi 

 
uhi jumah tangugan harga 

 
oleh faktor harga 

 
permintaan beli pedagang, biaya 

 
beli komsumen, 

 
dari pemasaran dan 

 
pendapatan dan 

 
penawaran keuntungan. 

 
jumlah 

 
ayam ras 

  
tanggungan 

 
petelur di 

  
sedangkan, 

 
kota binjai 

  
harga komoditi 

 
provinsi 

  
lain, yaitu telur 

 
sumatra utara 

  
tidak 
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    mempengaruhi 

permintaan telur 

ayam pada 

penawaran telur 

ayam ras (Vicha 

2011) 

3 Analisis 

efisiensi 

penggunaan 

faktor 

produksi 

ayam ras 

Produksi telur ayam ras 

ayam petelur pakan layer 

tenaga kerja dan vaksinasi 

Regresi 

linear 

berganda 

Faktor produksi 

yang 

berpengaruh 

adalah faktor 

ayam ras petelur 

jumlah pakan 

layer yang di 

berikan 

perusahaan serta 

tenaga kerja 

yang di gunakan 

(Muhammad 

ridho 2010) 

4 Manejemen 

usaha ternak 

ayam ras 

petelur di 

Bibit 

pakan,kandang,vaksin,vit 

amin dan obat, tenaga 

kerja 

Regresi 

linear 

berganda 

Bibit pakan luas 

kandang 

vaksin,vitamin,o 

bat obatan, 
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 kecematan   tenaga kerja 

bejeng berpengaruh 

kabupaten positif dan 

tamanggang signifikan 

 
terhadap jumlah 

 
produksi telur 

 
ayam di 

 
kabupaten 

 
tamnggang 

 
(Vajar candra 

 
2015) 

 

 

 

2.6. Kerangka Pemikiran 

 
Dalam penelitin ini penulis menggunakan analisis kualitatif, manejemen 

risiko sebagai formulasi dan bahan evaluasi terhadap penerapan manejemn risiko 

pada suatu usaha, jenis risiko, penyebab risiko, dan sumber risiko dapat dianalisis 

melalui proses manejemen risiko,kerangka pemikiran menunjukan proses dalam 

mengidentifikasi risiko hingga perlakun risiko. 

Usaha ternak ayam petelur merupakan usaha yang potensial untuk 

dikembangkan di Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara, namun dalam 

perkembangannya usaha ini dihadapkan pada tingginya biaya faktor produksi, 

khususnya biaya pakan akibat inflasi. Perubahan biaya faktor produks yang 
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manajemen risiko 

Resiko yang di hadapi 
 

1. Risiko produksi 

2. Risiko pemasaran 

3. Risiko keuangan 

Penangulangan risiko 

Usaha ternak ayam patelur 

 

 

cenderung meningkat dapat mengurangi keuntungan peternak dan mengancam 

keberlanjutan usaha ternak di masa yang akan datang, terutama usaha ternak 

berskala kecil. Adapun skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Analisis Manajemen 

Risko Usaha Ayam Petelur di Kecamatan 

Tiwu Kabupaten Kolaka Utara 
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III. METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian dilakukan di Kecematan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara. Daerah 

penelitian tersebut dimana terdapat ayam petelur. Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Juni-Agustus 2022. 

3.2 Teknik Penentuan Sampel 

 
Populasi dalam penelitian ini adalah Peternak Ayam Petelur yang ada di 

KecamatanTiwu Kabupaten Kolaka utara sebanyak 5 orang. 

Teknik Purposive sampling yaitu teknik mengambil sampel dengan 

sengaja atas pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu (Arikunto 2006). 

Teknik ini dipilih untuk penelitian yang lebih mengutamakan kedalaman data dari 

pada untuk tujuan yang representatif yang dapat digeneralisasikan. Dalam 

penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang-orang pilihan 

peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan 

kepada peneliti. Jumlah informan dalam penelitian yaitu peternak ayam petelur 

sebanyak 5 orang 

 
3.3 Jenis Jenis Dan Sumber Data 

 
Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif yaitu 

data yang berbentuk kata atau kalimat verbal, atau tidak dapat dianalisis dalam 

bentuk atau angka. 
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Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi melalui wawancara 

langsung Data primer terdiri dari, identitas responden factor-faktor yang 

mempengaruhi flutuasi usaha ternak ayam petelur,resiko yang sering terjadi. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil informasi instansi/lembaga 

terkait. Data sekunder terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yang 

diperoleh dari Kecematan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 
Menurut Sugiyono (2018:308) “ yang dimaksud teknik pengumpulan data 

adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

dikatakan bahwa metode penelitian i adalah cara yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

 

Menurut Sutrisno Hadi (1986) Mengemukakan Bahwa Observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan.Sehingga peneliti melakukan teknik pengumpulan data 

melalui pengamatan langsung di Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara. 

2. Wawancara 

 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung 
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untuk memperoleh informasi dari sumber yang diwawancarai. Dalam memperoleh 

hasil informasi wawancara dapat dilakukan secara langsung bertatap muka dan 

juga bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka karena dengan kemajuan 

telekomunikasi. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara 

secara langsung terhadap responden di Kecematan Tiwu Kabupaten Kolaka utara 

3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi merupakan informasi yang dapat digunakan untuk 

memperoleh data. Serta dapat digunakan untuk memperoleh Kejadian-kejadian 

atau peristiwa tertentu yang dapat dijadikan atau dipakai untuk menjelaskan 

kondisi yang didokumentasikan oleh peneliti. 

3.5 Analisis Data 

 

 
Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain(Sugiyono, 2015). 

Analisis yang digunakan sebagai berikut 

1. Reduksi data 

 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus 

kan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu 
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2. Data display/penyajian 

 

Data Penyajian data merupakan analisis data yang dilakukan dalam bentuk 

urain singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

 

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan penarikan kesimpulan yang 

dilakukan setelah mendapatkan bukti-bukti yang kuat sehingga mendapatkan 

kesimpulan yang kredibel 

3.6. Definisi Operasional 

 
1. Resiko adalah resiko yang sering diterima oleh peternak di kabupaten kolaka 

utara 

2. Tingkat kepadatan kandang ayam petelur perbobot hidup untuk setiap periode 

produksi ayam pada usaha ternak ayam petelur di Kecematan Tiwu Kabupaten 

Kolaka Utara 

3. Total biaya yang dikeluarkan peternak untuuk pemberian vaksin, vitamin dan 

biaya obat-obatan per periode produksi pada usaha ternak ayam petelur di 

Kecematan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara 

4. Hasil produksi telur adalah telur yang dihasilakn selama satu priode produksi 

dalam satuan rak pada usah ternak ayam petelur di Kecematan Tiwu 

Kabupaten Kolaka Utara. 

5. Resiko produksi adalah resiko yang dialami oleh peternak ayam petelur di 

Kecematan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara 

6. Resiko pemasaran dan resiko keuangan di Kecematan Tiwu Kabupaten 

Kolaka Utara 
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7. Penanggulangan resiko adalah yang dilakukan pada usaha ternak ayam petelur 

di Kecematan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara 
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IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

 

 

4.1 Letak Geografis 

 

Kabupaten Kolaka Utara adalah salah satu kabupaten di propinsi Sulawesi 

Tenggara, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten 

Kolaka yang disahkan dengan UU Nomor 29 tahun 2003. Kabupaten Kolaka 

Utara mencakup wilayah daratan seluas 3.391 km2 dan wilayah utara perairan 

(laut) diperkirakan seluas 5000km2. Kabupaten Kolaka Utara memanjang dari 

utara ke selatan berada diantara 2°46’45”-3°50’50” Lintang Selatan dan 

membentang dari barat ke timur diantara 120°41’16”-121°26’31” Bujung Timur. 

Batas Wilayah 

 

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur (Provinsi 

Sulawesi Selatan). 

- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Uluwoi Kabupaten Kolaka 

dan Kabupaten Konawe Utara ( Provinsi Sulawesi Tenggara) 

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Pantai Timur Teluk Bone 

 

- Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka (Provinsi 

Sulawesi Tenggara). 

Topologi 

 

Permukaan wilayah terdiri dari gunung, bukit, lembah, dan laut. Diantara 

jenis permukaan tersebut terdapat lahan yang merupakan daerah potensi untuk 
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pengembangan sektor pertanian ,perkebunan dan perikanan dengan tingkat 

kemiringan sebagai berikut : 

- Lahan dengan lereng Antara 0°-2°seluas 1.017,49 km2 (30%) layak untuk 

pemukiman, pertanian, perikanan dan kegiatan lainya. 

- Lahan dengan lereng antara 2°-15° seluas 678,32 km2 (20%) layak untuk 

pemukiman, pertanian, dan perkebunan. 

- Lahan dengan lereng antara 15° ֯  -14°seluas 339,16 km2 (10%) layak untuk 

pemukiman, pertanian dan perkebunan. 

- Lahan dengan lereng antara 40° keatas seluas 1.356,65 km2 (40%) adalah 

wilayah yang perlu dijaga kelestarianya. 

 

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian 
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Sesuai Permendagri nomor 66 Tahun 2011 tentang wilayah administrasi 

maka Kabupaten Kolaka utara dengan ibukota Lasusua memilki luas wilayah 

3.391 km2 dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas ± 5000 km2 . secara 

administrasi wilayah Pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari 15 

kecamatan, 6 kelurahan dan 127 desa. Kecamatan dengan luas wilayah paling luas 

adalah Porehu (571,60 km2) dan yang paling sempit adalah watunohu (33,40  

km2). Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah ada 3 kecamatan yaitu 

Kecamatan Lasusua (11 Desa 1 Kelurahan), Kecamatan Kadeoha ( 11 Desa 1 

Kelurahan), Kecamatan Ngapa ( 11 Desa 1 Kelurahan, sedangkan kecamatan 

dengan desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Katoi dan Kecamatan 

Tolala. 

Tabel 2 Luas daerah dan jumlah pulau menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka 

Utara 2022 
 

Nama Kecematan Luas lahan 

Ranteangin 83,35 

Wawo 260,96 

Lasusua 269,32 

Katoi 144,49 

Mala-Mala 137,26 

Tiwu 35,47 

Ngapa 22,71 

Watunohu 33,40 

Pakue 150,68 

Pakue utara 223,80 

Pakue tengah 174,47 

Batu putih 230,56 

Porehu 571,60 

Tolala 280,42 

Total 2924,46 

Sumber:Kantor Kabupaten kolaka utara 2022 
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Tabel 2 menunjukan bahwa Kabupaten Kolaka Utara mempunyai luas area 

terbesar di Kecamatan Porehu yakni kurang lebih 571,60 km2 sedangkan yang 

terkecil luas area adalah di Kecamatan Watunohu 33,40km2. 

4.2 Kondisi Demografis 

 
4.2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Jumlah penduduk merupakan salah satu syarat bagi terbentuknya suatu 

wilayah dan sekaligus sebagai aset atau modal bagi suksesnya pembangunan di 

segala bidang kehidupan. Olehnya itu kehadiran dan peranan pemerintah sangat 

menentukan bagi perkembangan suatu wilayah, baik itu dalam skala kecil maupun 

skala besar. mengenai jumlah penduduk berdasarkan tabel di Kecematan tiwu 

Kabupaten kolaka utara dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tiwu , 

Kabupaten Kolaka Utara 2022 

No. Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) Presentase % 

1 Laki-Laki 872 49.64 

2 Perempuan 879 50.36 

Total 1,751 100 

Sumber:Kantor Kecematan tiwu Kabupaten kolaka utara 2022 

 
Tabel menunjukkan bahwa jumlah penduduk kecematan tiwu adalah 

1751 jiwa. Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah perempuan 872, dan 879 laki- 

laki. 

4.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia 

Kecematan Tiwu berpenduduk 1,751 jiwa dan terbagi dalam beberapa 

kelompok umur. Usia dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja 

secara fisik, dan orang muda memiliki kemampuan fisik yang relatif lebih tinggi 
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untuk lebih aktif daripada orang yang lebih tua. Selain itu, usia yang relatif mudah 

cenderung mencari informasi dan mengadopsi inovasi terkait pertanian untuk 

pengembangan lebih lanjut. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di 

kecamatan tiwu. 

Tabel 4 . Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kecamatan Tiwu Kabupaten kolaka 

Utara. 2022 

No. Usia (tahun) Jumlah Persentase (%) 

1 0-6 210 11.99 

2 7-12 339 19.36 

3 13-16 264 15.08 

4 17-19 362 20.67 

5 20-50 389 22.22 

6 Di atas 50 187 10.68 

Total 1,751 100.00 

Sumber: KantorKecamatan tiwu, Kabupaten kolaka utara 2022 

Tabel menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar berada pada 

kelompok umur 20 – 50 tahun sebanyak 389 orang dari jumlah penduduk yang 

ada di kecematan tiwu. Sedangkan jumlah terendah berada pada kelompok umur 

>56 tahun sebanyak 187 orang . 

 

4.2.3 Mata Pencarian 

 
Potensi sumberdaya manusia lainnya adalah potensi sumber mata 

pencaharian khususnya dibidang pertanian. Mata pencaharian merupakan 

pekerjaan pokok manusia untuk hidup. Tabel berikut ini akan menggambarkan 

potensi sumber daya manusia diwilaya penelitian menurut mata pencaharian, 

sebagai berikut : 
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Tabel 5. Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian di Kecamatan tiwu 

Kabupaten kolaka utara, 2022 

No Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 Petani 308 42.36 

2 Buruh tani 314 43.19 

3 PNS 12 1.65 

4 Pegawai swasta 8 1.10 

5 Wiraswasta 50 6.87 

6 Tenagan Kesehatan 11 1.51 

7 Tukang 24 33.33 

Jumlah 727 100.00 

Sumber. KantorKecamatan Tiwu Kabupaten Koalaka Utara, 2022 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan jenis mata 

pencaharian petani adalah terbesar dengan persentase sedangkan persentase 

terkecil adalal penduduk dengan jenis mata pencaharian sebagai pengusaha yakni 

sebesar Potensi penduduk dengan jenis mata pencaharian sebagai petani 

merupakan kekuatan dalam usaha pengembangan telur ayam. 

 

4.3.4 Pendidikan Responden 

 
Selanjutnya adalah potensi sumberdaya manusia dari aspek tingkat 

pendidikan. Hal ini penting karena, tingkat perkembangan suatu daerah dapat 

diukur dari jenjang pendidikan yang pernah diikuti masyarakat. Dapat 

diasumsikan rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor 

penghambat pengembangan sektor pertanian didaerah pedesaan. Sebaliknya 

makin tinggi tingkat pendidikan penduduk suatu daerah, maka makin muda dalam 

menerima dan menerapkan teknologi. Adapun tingkat pendidikan penduduk 

Kecamatan tiwu Kabupaten kolaka utara dapat dilihat pada Tabel. 
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Tabel 6. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tiwu Kabupaten 

Kolaka Utara. 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase ( % ) 

1 Belum/Tidak sekolah 890 0,50 

2 Tamat SD/sederajat 387 0,22 

3 Tamat SLTP/sederajat 197 0,10 

4 Tamat SMU/sederajat 206 0,11 

5 Tamat Akademi/sederajat 71 0,07 

Total 1751 100,00 

Sumber : Kantor Kecamatan tiwu,Kabupaten kolaka utara, 2022. 

 
Tabel 6 menunjukkan bahwa penduduk yang belum sekolah dan tidak 

sekolah menempati urutan paling tinggi yaitu 890 orang (0,50%) kemudian tamat 

SD 387 orang (0,22%), tamat SLTP 197 orang (0,10%), tamat SMU 206 orang 

(0,11%) dan tamat akademi sebanyak 71 orang (0,07%). Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan sebagian besar penduduk di kecematan tiwu masih 

terbilang rendah, karena tingkat pendidikan yang sebagian besar penduduknya 

hanya tamat SD. 

4.3 Keadaan Sarana Dan Prasarana 

 

 
Ketersediaan sarana dan prasarana di suatu daerah sangat penting untuk 

menunjang kelancaran aktivitas masyarakat pada umumnya, serta kegiatan 

ekonomi  pada   khususnya.   Adapun   sarana   dan   prasarana   yang   terdapat  

di Kecamatan tiwu Kabupaten kolaka utara dapat dilihat pada Tabel . 
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Tabel 7. Jenis Sarana dan Prasarana yang terdapat di Kecamatan tiwu, Kabupaten 

kolaka utara . 
No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah 

1 Sarana Pendidikan  

2 

2 

 
9 

1 

1 

6 

 
 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 ▪ SD 

 ▪ SMA/SMK Sarana Peribadatan 

2 ▪ Masjid 
▪ Mushollah Sarana Kesehatan 

 ▪ Puskesmas 

 ▪ Posyandu 

  
Sarana Umum dan Pemerintahan 

 ▪ Balai Benih 

3 ▪ Kantor BPK 
▪ Kantor Camat 

 ▪ Kantor desa 
 ▪ Kantor PKK 
 ▪ Polsek 

 ▪ Koramil 

Total 29 

Sumber: Kantor, Kecamatan tiwu, Kabupaten kolaka utara, 2022 

 
4.4 Kondisi Pertanian 

 
1. Tanaman Pangan 

 

Tabel 8. Komoditi Tanaman Pangan di Kecamatan Tiwu 

Tabel Komoditi Tanaman Pangan Angka produksi (Ton) 

Padi 127,01 

Ubi kayu 928 

Ubi jalar 816 

Padi landus 1,313 

Sumber. Kantor Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara 2022 

 

Dari jenis tanaman bahan makanan, produksi paling besar pada tahun 2005 

adalah produksi padi sawah sebesar 12.701 ton atau 78,51% dari total produksi 

dari jenis tanaman bahan makanan diikuti padi lading sebesar 1.313 ton atau 
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8,12%, ubi kayu sebesar 928 ton atau 5,74%, ubi jalar 816 ton atau 5,04%. Dari 

seluruh jenis tanaman bahan makanan yang paling terkecil produksinya adalah 

kacang kedelai. 

2. Peternakan 

Tabel 9. Jumlah Peternak Ayam Ras Petelur di Kabupaten Kolaka Utara,2022 

Nama 

Kecematan 

Jumlah Peternak 

(Jiwa) 
Ayam ras petelur 

Ranteangin - - 

Wawo 2 2,300 

Lasusua - - 

Katoi 2 7.000 

Mala-Mala - - 

Tiwu 5 12.000 

Ngapa 1 2.000 

Watunohu - - 

Pakue - - 

Pakue utara 2 4000 

Pakue tengah 8 30,000 

Batu putih 1 1,000 

Porehu - - 

Total 21 58.300 

Sumber : Kabupaten kolaka utara, 2022. 

 
Jenis populasi ternak yang dikembangkan terdiri dari , ternak unggas. 

Untuk ternak meliputi sapi, kerbau dan kuda. Sedangkan ternak kecil adalah 

kambing,domba dan ternak unggas meliputi ayam kampung, ayam ras serta itik. 

3. Produksi ikan terdiri dari ikan laut dan produksi ikan darat dengan produksi 

ikan tertinggi berada di kecamatan Pakuhe . 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1. Identitas Responden 

 
Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan dengan kesadaran diri 

pribadi sendiri atau golongan sendiri. Responden adalah semua orang baik secara 

individu maupun kolektif yang akan diminta keterangan yang diperlukan oleh 

pencari data. 

5.1.1 Umur 

 

Faktor umur akan mempengaruhi aktifitas kerja peternak dalam 

menjalankan kerja yang lebih produktif, karena memilki kemampuan yang lebih 

besar dalam mengelolah usaha ternaknya. Umur responden berkisar antara 29-48 

tahun. 

Tabel. 10. Identitas Responden Berdasarkan Umur di Kecamatan Tiwu Kabupaten 

Kolaka Utara 

No Umur Responden (Tahun) Jumlah Orang Presentase (%) 

1 29-37 2 40 

2 45-48 3 60 

 Jumlah 5  

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2022 

 

Berdasarkan tabel 6, menunjukan bahwa umur 29 tahun sampai 37 tahun 

sebanyak 2 orang dengan presentase 20%, umur 45 tahun sampai 48 tahun 

sebanyak 3 orang dengan presentase 60% . Jumlah keselurahn responden 

sebanyak 5 orang dengan presentase 100%. 
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5.1.2 Tingkat Pendidikan 

 

Selain umur salah satu faktor yang mempengaruhi aktifitas kerja peternak 

adalah tingkat pendidikan. Pendidikan mempunyai peran penting dalam kegiatan 

beternak dalam artian luas. Karena pendidikan dan pengetahuan yang tinggi dapat 

membangun pola pikir dan sistem berternak yang lebih baik dan benar. 

menunjukan semua responden menunjukan tingkat pendidikan yang sama yaitu 

SMA sebanyak 5 orang. 

5.1.3 Pengalaman Berternak 

 

Pengalaman berternak merupakan proses belajar yang dapat 

mempermudah adopsi dan penerapan teknologi yang dikembangkan secara 

dinamis. Dengan adanya pengalaman berternak memungkinkan hasil yang akan 

didapat menjadi lebih besar. Karena sudah mengetahui permasalahan yang terjadi 

selama berternak. Dan dapat meningkatkan produktifitas secara baik. Untuk 

mengetahui pengalaman berternak dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 11 . Pengalaman Berternak di Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka Utara 

2022. 

No 
Pengalaman Berternak 

(Tahun) 
Jumlah Orang 

Presentase 

(100%) 

1 1-4 3 60 

2 5-15 2 40 

 Jumlah 5 !00 

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2022 
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5.1.4 Tanggungan Keluarga 

 

Tanggungan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keputusan berternak karena ada tangungan yang harus di pertanggung jawabkan. 

Jumlah tanggunga keluargga secara tidak langsung juga mempengaruhi berternak 

menjadi lebih termotivasi . Jumlah tanggungan berternak terdiri dari suami, istri, 

anak, mertua dan saudara. Semakin banyak anggota keluarga yang ditanggung 

maka semakin banyak pula tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk 

mengetahui identitas responden dalam jumlah tanggungan keluarga dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 12. Identitas Responden Berdasarkan Tanggungan Keluarga di Kecamatan 

Tiwu Kabupaten Kolaka Utara 2022. 

No Tanggungan Keluarga Jumlah Orang 
Presentase 

(100%) 

1 3 5 80 

2 2 1 20 

 Jumlah 5 100 

Sumber. Data Primer Setelah Diolah, 2022 

 

5.1.5 Risiko Produksi Berternak Ayam Petelur di Kecamatan Tiwu 

Kabupaten Kolaka Utara 

 

Produksi merupakan segala usaha manusia atau kegiatan yang dapat 

membawa benda dalam suatu keadaan sehingga dapat dipergunkan guna 

memenuhi kebutuhan manusia yang lebih baik Drs.Eko Harsono (1994:4). Pada 

suatu usaha dibidang berternak ayam petelur di Kecamatan Tiwu Kabupaten 

Kolaka Utara nilai produktifitas nya adalah kecamatan Tiwu 2000  per tahun  

2021 dan Kabupaten Kolaka Utara 58,986 per tahun. Tapi setiap tahun naik 
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turunya produksi disebabkan banyak hal seperti banyak peternak yang gulung 

tikar di sebabkan pakan yang mahal dan covid 19 juga jadi factor banyak peternak 

yang harus gulung tikar. 

Usaha peternakan ayam petelur sama seperti usaha pertanian lain nya yang 

memiliki berbagai macam risiko, salah satu risiko yang di hadapi yaitu risiko 

produksi. Adanya tingkat mortalitas yang berflektuasi pada setiap periode 

produksi menunjukan akan ada nya resiko produksi pada usaha peternaan ayam 

petelur. Salah satu produki risiko adalah perubahan cuaca, dan iklim yang 

semakin tidak menentu sebagai dampak dari global warning perubahan cuaca dan 

iklim yang tidak menentu tersebut sangat berpengaruh terhadap permeliharaan 

ternak ayam petelur (Rasyaf 2005) 

Pengaruh iklim dan cuaca menjadi faktor yang berpengaruh produksi pada 

usaha peternakan ayam petelur. Saat musim hujan suhu udara di dalam kandang 

menjadi dingin dan udara di dalam kandang menjadi lembab, sebalik nya pada 

musim kemarau,suhu udara di dalam kandang menjadi panas,kadar karbodioksida 

meningkat dan udara dalam kandang terasa sangat pengap, kondisi seperti ini 

sangat sulit di hindari dan dapat mengakibatkan kematian dengan tingkat 

moralitas yang cukup tinggi, karena pada dasar nya suhu potensial untuk 

pemeliharaan ayam petelur sebesar 18-20 derajat 

Selain karena perubahan cuaca dan iklim ayam petelur rentan terhadap 

penyakit dan parasit salah satu penyebab rentan nya adalah prubahan cuaca yang 

tidak menentu mengakibatkan penyakit dapat menyerang tiap periode produksi. 
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Risiko dalam peternakan ayam petelur di kecematan tiwu kabuaten kolaka utara 

mengakibatkan kerugian dan kehilangan telur.Risiko yang diketahui akan 

menentukan bagaimana upaya yang harus di lakukan untuk meminilalisasi terjadi 

nya atau dampak dari resiko tersebut 

Kegiatan usaha peternakan ayam petelur yang di miliki oleh responden 

menghadapi kendala yang terkait dengan risiko produksi berdasarkan data 

historis,terdapat indikasi sumber sumber risiko produksi dalam usaha peternakan 

ayam petelur. Resiko yang terjadi adalah berupa kematian ayam petelur, dan 

kehilangan telur Risiko produksi terjadi di sebabkan oleh sumber risiko beberapa 

faktor yang menjadi sumber risiko produksi pada usaha peternakan ayamn petelur 

milik responden yaitu 

sumber risiko penyakit dan sumber risiko air minum. Sumber risiko 

penyakit penyakit yang menyerang ayam petelur menjadi salah satu resiko 

produksi yang cukup mempengaruhi jumlah produksi telur yang di hasilkan, 

karena penyakit pada ayam dapat menyebabkan kematian ayam, penyakit yang 

sering menyerang ayam petelur yaitu penyakit ngorok, anus jebol, penyakit flu 

burung, dan kolera. Sumber risiko air minum ayam petelur membutuhkan air 

minum yang di gunakan sebagai tempat berlangsung nya proses kimia di dalam 

tubuh, kualitas atau mutu air minum penting karena hampir semua proses di dalm 

tubuh ayam memerlukan air ,kualitas air minum yang baik adalah air yang netral 

dengan pH7 , jernih dan tidak berwarna dan tidk berbau. 
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5.2 Hasil Analisis 

 

5.2.1  Risiko Manejemen ayam petelur di Kecamatan Tiwu Kabupaten 

Kolaka Utara. 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, membuat sintesa menyusun kedalam pola, memilih nama yang 

penting dan yang akan dipelajari,dan mebuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono,2015). 

Manejemen Risiko produksi peternakan ayam ras petelur Di Kecematan 

Tiwu Kabupaten kolaka utara proses membangun sistem kontrol untuk 

meminimalisir kemungkinan terjadi kerugian,atau dapat pula di definisikan 

sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang sistematis yang di guanakan 

untuk mengidentifikasi ,mengambil dampak yang terjadi dan melakukan strategi 

penanganan risiko yang timbul. Peranan manejemen risiko produksi semakin 

penting karena perusahaan ataupun usaha-usaha yang ada semakin menyadari 

bahwa praktek manejemen risiko yang baik memegang perananan penting bagi 

keberhasilan usaha 

Dengan keterbatasan pengetahuan dari hasil pengamatan yang dilakukan 

peneliti, sehingga peneliti melakukan wawancara untuk melengkapi hasil 

observasi dengan tujuan untuk mengetahui manajemen produksi peternakan ayam 

ras petelur. Peneliti mewawancarai beberapa elemen peternak seperti pemilik 

maupun pengelola peternakan ayam ras petelur. Dalam produksi usaha peternakan 
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ayam ras petelur terdapat dua tahap yaitu tahap pertumbuhan (grower) dan tahap 

pendewasaan/berelur (layer). Tahap pertumbuhan (grower) adalah tahap 

mempersiapkan pertumbuhan bibit ayam, jika pada tahap pembudidayaan ini 

dilakukan dengan baik maka akan sangat mempengaruhi kelajutan usaha 

peternakan ayam ras petelur. 

Pada tahap ini bertujuan untuk mepersiapkan produksi telur yang banyak 

dan tinggi. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam tahap pertumbuhan 

yaitu penyesuaian kondisi fisik ayam yang sesuai dengan cuaca di kecematan tiwu 

kabupaten kolaka utara, kemampuan adaptasi ayam dengan lingkungan, 

pertumbuhan dan perkembangan ayam, kesehatan dan kondisi ayam, dan konversi 

ransum untuk pakan ayam hingga pada hasil produksi telur yang baik dan 

berkualitas tinggi. Untuk mencapai hal tersebut tahap pertumbuhan ayam ras 

petelur di kecematan tiwu kabupaten kolaka utara telur yang banyak dan tinggi. 

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam tahap pertumbuhan yaitu 

penyesuaian kondisi fisik ayam yang sesuai dengan cuaca di kecematan tiwu 

kabupaten koaka utara kemampuan adaptasi ayam dengan lingkungan, 

pertumbuhan dan perkembangan ayam, kesehatan dan kondisi ayam, dan konversi 

ransum untuk pakan ayam hingga pada hasil produksi telur yang baik dan 

berkualitas tinggi. Untuk mencapai hal tersebut tahap pertumbuhan ayam ras 

petelur di 

5.2.2 Risiko Keuangan Ayam Ras Petelur 

 
 

1. Kurangnya Persiapan 
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kurangnya persiapan juga menjadi kendala dalam ternak ayam tersebut. Hal 

ini memang biasanya dilakukan oleh para pemula saat memulai sebuah usaha, 

yaitu persiapan yang kurang matang dan minimnya pengetahuan, serta hanya 

dengan modal nekat. Maka hasilnya pun tersendat. 

 

2. Rentan Stres 

 
 

Ayam petelur rentan mengalami stres, dan pemicunya sangat banyak sekali. 

memang gen-nya yang sudah stres, atau faktor lain karena gangguan predator 

seperti kucing, anjing sampai dengan ular. Tentu saja hal ini berpengaruh sekali 

pada kualitas hasil ternak nantinya. 

 

3. Fluktuasi Harga Sarana Perawatan 

 
 

ternak ayam petelur adalah harga sarana perawatan yang tidak stabil atau 

sering berubah. Hal ini dikarenakan masih tergantung sama produk negara luar 

yaitu seperti DOC, vaksin, obat-obatan, serta pakan ayam petelur lainnya. 

 

4. Keuntungan yang Kecil 

 
 

Keuntungan dari bisnis atau usaha ternak ayam petelur terlalu minim. rata- 

ratanya yaitu sekitar 30% dari hasil produksi. Salah satu yang menjadi 

penyebabnya adalah mahal nya harga pakan ayam petelur, mengakibatkan banyak 

peternak terancam tutup usaha ternak ayam petelur disetiap desa sehingga hal ini 

akan membuat harga telur terus menurun di pasaran. 

 

5. Harga Hasil Panen Tidak Stabil 



49  

 

 

Hasil panen ayam petelur yang tidak stabil sering menjadi masalah utama 

dalam usaha, yaitu harga jual yang selalu berubah-ubah tergantung dari 

permintaan pasar. Misalnya momen di hari-hari besar, maka harga telur otomatis 

naik, tapi saat hari biasa harga telur akan kembali turun. 

 

6. Pencemaran Udara 

 
 

Pencemaran udara mengundang bau tak sedap. Akhirnya bau ini akan 

terbawa arus angin sehingga menimbulkan pencemaran udara yang bisa saja 

mengganggu lingkungan sekitar. 

 

7. Seringkali Mati 

 
 

Ayam petelur seringkali mati, baik di picu oleh penyakit atau kecelakaan. 

Akan tetapi dalam hal ini ayam yang mati lebih banyak di sebabkan oleh penyakit. 

 

5.2.3 Resiko yang akan terjadi pada usaha ternak ayam petelur 

 
 

1. Persaingan pasar 

 
 

Usaha ayam petelur sudah mulai banyak memiliki kompotitor ,karena 

banyak pengusaha yang tergiur dengan keuntungannya, karena banyak peternak 

yang menjalankan bisnis ini akhirnya menyebabkan hasil produksi selalu di atas 

permintaan,sehingga harga telur terlalu sering mengalami peningkatan 

 

2. Harga yang tidak stabil 
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Usaha ayam petelur ini mengalami fluktuasi harga seperti pada saat 

perayaan hari raya idul fitrih,Natal dan peayaan Maulid permintaan terhadap telur 

mengalami kenaikan harga dan permintaan menurun pada hari biasa. 

 

5.2.4 Hasil Wawancara Responden 

 

1. Resiko dalam Produksi 

 

Ketika ternak ayam terkena penyakit Flu Burung. Cara menangulanginya 

dengan Proses produksi yang berjalan dengan baik, seperti pemberian pakan yang 

berkualitas, pemberian vaksin yang dilakukan sesuai prosedur sehingga 

menghasilkan produk telur yang berkualitas kepada para konsumen. 

Kemudian Risiko kerusakan pada telur tersebut yang menyakinbatkan 

kerugian pada petermnak, Selain itu, ayam petelur rentan mengalami stres dan 

pemicunya sangat banyak sekali. Biasanya memang gen-nya yang sudah stres, atau 

faktor lain karena gangguan predator seperti kucing, anjing sampai dengan ular. 

Tentu saja hal ini berpengaruh sekali pada kualitas dan hasil ternakan nantinya. 

Fluktuasi Harga Sarana Perawatan Untuk permasalahan lainnya ketika ternak 

ayam petelur adalah harga sarana perawatan yang tidak stabil atau sering berubah. 

Hal ini dikarenakan masih tergantung sama produk negara luar yaitu seperti DOC, 

vaksin, obat-obatan, serta pakan ayam. 

Harga Hasil Panen Tidak Stabil Harga serta waktu jual hasil panen ayam 

petelur yang tidak stabil sering menjadi masalah utama dalam usaha ini, yaitu 

harga jual yang selalu berubah-ubah atau tergantung dari permintaan pasar. 
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Misalnya yakni seperti momen di hari-hari besar, maka harga telur otomatis naik, 

tapi saat hari biasa harga telur akan kembali turun. 

2. Resiko dalam Pemasaran 

 

dari hasil penelitian Risiko Pemasran meliputi kwalitas telur  yang 

beragam seperti telur yang besar dengan harga jual 50-55,namun telur yang kecil 

dengan harga jual 40-50 ribu, proses pemasaran telur terbilang baik karena 

pelayanan kepada pembeli secara maksimal yaitu dengan cara mengantarkan 

langsung ke rumah komsumen dengan maksimal pembelian 5-10 Rak geratis 

ongkir dan pembelian 1-4 Rak di kenakan ongkir untuk menajaga kwalitas telur 

sehingga para konsumen lebih banyak yang membeli hasil telur dari para peternak 

dikarenakan hasil yang sangat baik dengan kualitas yang terjaga dan pelayanan 

yang baik juga kepada para konsumen. 

3. Resiko Keuangan 

 

Hasil penelitian kepada para peternak untuk resiko keuangan tidak ada 

hambatan dikarenakan proses pemasaran yang berjalan dengan baik tanpa 

hambatan dan juga hasil pendapatan yang juga cukup baik yaitu  

15.000.000/bulan. mungkin ketika ada beberapa peternak yang sempat mengalami 

kebangkrutan di akibatkan oleh kurangnya analisa antara penegeluaran biaya 

produksi dan juga pendapatan.namun harus di sertai dengan teknis pengelolahan 

nya. Mulai dari persiapan kandang, jenis makanan yang di pakai vitamin yang di 

gunakan serta vaksin yang rutin tepat, jika salah dalam pengelolahan ayam akan 

stres dan menyebabkan kematian dan gagal panen, kandang juga harus bersih agar 
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ayam tidak menyebabkan penyakit bagi ayam. Persaingan psar bisnis ayam 

petelur sudah mulai banyak memiliki kompotitor, karena banyak pengusaha yang 

tergiur dengan keuntungannya, karena banyaknya pengusaha yang tergiur akan 

keuntungannya, akhir nya menyebabkan hasil produksi selalu di atas permintaan. 

4. Risiko pemeliharaan 

 

Usaha ayam petelur merupakan usaha yang membutuhkan perhatian secara 

insentif sebagai pemeliharaan yang urgent untuk di perhatikan, sebagai usaha 

peternakan ayam milik Responden yang melakukan pemeliharaan intens kalau ada 

kesempatan, Resiko pemeliharaan di sebabkan juga oleh pengabungan ayam 

maksud nya ialah mengabungkan ayam yang sudah lama dengan ayam yang baru, 

Ayam lama adalah ayam yang sudah beumur untuk bertelur sedangkan ayam baru 

ialah ayam yang baru di peroleh dan masih dalam tahap pertumbuhan.Risiko 

pengabungan ini terlihat sederhana namun sangat berpengaruh sehingga ayam 

yang lama mengalami penurunan produktivitas dalam bertelur.Berdasarkan hasil 

pengamatan yang di lakukan penulis mengemukakan unsur penting dalam 

produksi telur ayam ras yang tidak tercapai dengan semesti nya sehingga 

menimbulkan risiko, Risiko yang di maksud adalah tidak tercukupi nya gizi ayam 

yang di sebabkan oleh peternak tidak di siplin dalam memberi pakan dan minum 

ayam, Hal ini di sebabkan ada sebagian peternak yang menempatkan usaha 

peternakan ayam ras petelur di nomor dua. Seperti yang di lakukan oleh peternak 

Bapak Landewang dan juga ibu Rahmatia. Dua peternak ini berprofesi sebagai 

polisi dan peternak ikan lele.Sehingga dari multi kerja tersebut pemberian pakan 

dan minum ayam ras petelur tidak teramak dengan baik. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 
 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan juga analisis data kualitatif mengenai 

Analisis manajemen resiko ayam petelur di Kecamatan Tiwu Kabupaten Kolaka 

Utara menunjukkan bahwa beberapa resiko dalam proses produksi yaitu. Ketika 

ternak ayam terkena penyakit Flu Burung. Cara menangulanginya dengan Proses 

produksi yang berjalan dengan baik, seperti pemberian pakan yang berkualitas, 

pemberian vaksin yang dilakukan sesuai prosedur sehingga menghasilkan produk 

telur yang berkualitas kepada para konsumen. Kemudian Risiko kerusakan pada 

telur tersebut yang menyakibatkan kerugian pada peternak, Selain itu, ayam 

petelur rentan mengalami stres dan pemicunya sangat banyak sekali. Resiko 

pemasaran yaitu risiko pada saat mendistribusikan telur tersebut ke konsumen, 

dimana rentan terjadi kerusakan pada telur. Resiko keuangan juga dapat 

dikategorikan baik karena penjualan yang stabil dan pendapatan yang cukup  

tinggi bagi para peternak ayam petelur. 

6.2 Saran 

 

1. Ilmu dan inovasi baru mengenai peternakan ayam petelur yang ditekuni tentu 

sangatlah berperan penting dalam pengembangan peternakan, tidak hanya 

melihat pengalaman berternak sehingga terlalu berpatokan pada pengetahuan 

yang lama sedangkan perkembangan ilmu semakin pesat. Sehingga akan sangat 

terjaga kualitas produksi telur dikarenakan adanya inovasi dan pengetahuan 

baru bagi para pelaku usaha ternak ayam petelur. 
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2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan kabupaten kolaka utara sangat 

diharapkan untuk berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan 

peternak. 
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LAMPIRAN 

 

 
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 

 

Petunjuk pengisian Kuisioner : 

 
Isilah dengan melingkari ( O ) pada pilihan jawaban dibawah ini dan 

tulislah jawaban yang tidak mencantumkan jawaban pada titik-titik 

pengisian. Daftar Pertanyaan 

No.Responden : 

Hari/Tanggal : 

A. Identitas responden 

NamaResponden : 

Umur : 

JenisKelamin : L/P 

Alamat : 
 

PendidikanTerakhir : ( Lingkari untuk jawaban yang sesuai) 
 

a. Tidak TamatSD 

b. SD 

c. SMP 

d. SMA 

e. Perguruan Tinggi 

Status Pekerjaan Sampingan : ( Lingkar untuk jawaban yang sesuai) 

a. Pedagang 

b. Wirasuaswasta\ 

c. Pegawai/Karyawan 

d. Pekerjaan Selain PeternakSebutkan….. 
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Lampiran 4 Pertanyaan isian 
 

1. Apa resiko dalam produksi ? 

................................................................................................................... 

 
2. Bagaimana bapa menangulangi risiko : 

1) Produksi 

2) Pemasaran 

3) keuangan 

................................................................................................................... 

3. resiko apa yang sering terjadi ? 

................................................................................................................... 

4. apa risiko dalam pemasaran ? 

.................................................................................................................. 

5. Berapakah pendapatan anda dalam 1 bulan ketika beternak ayam petelur? 

................................................................................................................... 

6. Berapa harga yang anda ecerkan ketika menjual telur langsung 

kekonsumen anda ? justru sebaliknya harga berapa ketika menjual telur ke 

mitra anda? 

................................................................................................................... 

7. Pada saat bulan berapa harga telur naik dan harga di kisaran berapa 

(per rak) ? 

................................................................................................................... 

8. Pada saat bulan berapa harga telur menurun dan harga di kisaran 

berapa (per rak) ? 

................................................................................................................... 

9. Berapa harga pakan ayam petelur yang anda harus di keluarkan 

tiap harinya? 

................................................................................................................... 

10. Berapa harga rak telur anda keluarkan tiap harinya? 

a. Rak karton 

b. Rak kayu 

c. Rak plastik dll. Alasannya : 

....................................................................................................... 

11. Sudah berapa lama beternak ayam petelur? 

................................................................................................................... 

12. Masalah apa yang sering mincul ketika beternak terutama dalam 1 

tahun belakangan ini? 

................................................................................................................... 

13. Harapan terbesar sebagai peternak ayam petelur?........................................... 
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14. Berapa ekor ayam yang Bapak/ ibu dalam usaha ternak ayam 

petelur....................................................................................... 

15. Berapa pakan yang anda siapkan dalam 1 bulan 

............................................................................................ 

16. Berapa biaya listrik dan air yang di keluarkan tiap bulan nya ? 

................................................................... 

17. Berapa ayam yang mati dalan 

sebulan?.................................................................................... 

18. Apakah kotoran ayam di buang atau di jual 

?......................................................................... 

 

Pertanyaan : 
 

Keterangan : Isilah dengan memberi tanda ceklis ( √ ) pada pilihan 

jawaban dibawah ini dalam kolom pengisian. 

• Permodalan 

No Pernyataan STS TS S SS 

1. Apakah anda setuju kalau 

beternak ayam ras petelur 

memerlukan modal yamg banyak 

? 

    

2. Apakah anda sejutu beternak 

ayam petelur itu berpengaruh pada 

produksi ? 

    

3. Apakah anda setuju usaha 

peternakan ini merupakan usaha 

milik perorangan 

? 

    

4. Usaha peternakan yang anda 

miliki saat ini apakah mempunyai 

kelompok ? 

    

5. Apakah anda setuju modal yang 

dikeluarkan sangat berpengaruh 

dengaan produksi ayam petelur ? 
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• Kebersihan Kandang 
 

 

No Pernyataan STS TS S SS 

1. Apakah anda setuju kebersihan 

kandang kunci keberhasilan produksi 

telur ? 

    

2. Apakah anda setuju kandang ayam 

utama kunci peningkatan produksi 

? 

    

3. Apakah anda Sangat setuju kandang 

yang bersih sangat berpengaruh 

pada telur ? 

    

4. Apakah anda setuju kalau kandang 

yang strategis dapat mendukung 

produksi ? 

    

 

• Produksi ayam telur ras 

No Pernyataan STS TS S SS 

1. Apakah anda setuju modal, bibit, 

cuaca, kebersihan kandang, 

frekuensi pakan, dan vaksin 

merupakan faktor penting dalam 

produksi ayam ras petelur ? 

    

2. Apakah anda setuju produksi telur 

setiap harinya akan mengingkat 

apabila ayam sehat ? 

    

3. Menurut anda apakah setuju dalam 

sehari produksi telur akan selalu 

berubah ubah ? 
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• Produksi ayam telur ras 

 
No Pernyataan STS TS S SS 

1. Apakah anda setuju modal, bibit, 

cuaca, kebersihan kandang, 

frekuensi pakan, dan vaksin 

merupakan faktor penting dalam 

produksi ayam ras petelur ? 

    

2. Apakah anda setuju produksi telur 

setiap harinya akan mengingkat 

apabila ayam sehat ? 

    

3. Menurut anda apakah setuju dalam 

sehari produksi telur akan selalu 

berubah ubah ? 

    

 

 

 
Lampiran 2. Identitas responden Ayam Petelur di Kecematan Tiwu 

Kabupaten Kolaka Utara 

 

 
No 

Nama 

responden 

Jenis 

Kelamin 

Umur 

(Umur) 

Pendidikan 

Terakir 

Produksi 

Telur 

perbutir/hari 

Jumlah 

Ayam 

Petelur/Ekor 

Pengalaman 

Berternak 

Ayam 

1 Ira P 29 SMA 1.200 2.000 ekor 1 Tahun 

2 Jasman L 48 SMA 900 2.000 ekor 3 Bulan 

3 HJ. Rahmatia P 47 SMA 1.500 3.000 ekor 15 Tahun 

4 Ambo L 37 SMA 300 
4.00.000 

ekor 
3 Tahun 

5 Landewang L 45 SMA 270 1.000 ekor 5 Tahun 
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Lampiran 3*. Peta Lokasi Penelitian 
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Harga pakan,resiko,pendapatan dan harga telur 
 

 

 

 
Nama 

 
Berapa harga 

pakan ayam 

perbulan nya 

 
 

Apa resiko dalam 

produksi 

Pendapatan 

dalam 1 bulan 

ketika 

beternak 

ayam 

 
Harga telur 

ketika di 

pasarkan 

 
 

Pada saat bulan brp harga telur naik 

/ Dan turun 

 
Berapa 

harga pakan 

ayam perhari 

nya 

 
Ira 

 
36.000.000 

 
Flu burung 

 
50.000.000 

 
50 

Pada bulan Oktober Harga telur 

naik dan pada bulan Maret harga 

telur turun 

 
1.200,000 

 

Jasman 

 

18.000,000 
Flu burung dan 

faktor cuaca 

 

25.000.000 

 

40-49-52 
Pada bulan Juni Harga telur naik 

dan bulan Oktober harga telur turun 

 

1.000.000 

Hj 

Rahmatia 

 
15,000.000 

Flu burung, ada 

nya ular 

 
30.000.000 

 
45-50 

Pada bulan januari harga telur naik 

dan pada bulan mei harga telur 

turun 

 
1.700.000 

 
Ambo 

 
8.250.000 

Faktor cuaca dan 

flu burung 

 
15.000.000 

 
50 

Harga telur naik ketika bulan Juni 

dan harga telur turun di bulan 

Oktober 

 
2.500.000 

 
Landewang 

 
10.000.000 

Faktor cuaca dan 

flu burung 

 
20.000.000 

 
50 

pada bulan Juni Harga telur naik 

dan pada bulan Agustus harga telur 

turun 

 
3.000.000 
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Lampiran 4. Dokumentasi wawancra dengan salah satu responden peternak 
 

 

 

Gambar 1. Responden Peternak Ayam Petelur 
 

 

 

 

Gambar 2 Memberi Pakan Ayam 
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Gambar 3 Panen Telur 
 

 

 

Gambar 4  Pengemasan Telur dalam Rak 
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Lampiran 5 Surat Izin Penelitian 
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