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ABSTRAK 

 

SYAMSUL 105960193215 Analisis Kelayakan Usaha Ternak Ayam Petelur di Desa 

Baramamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Dibimbing oleh Dr. 

Amruddin, S.Pt., M. Pd., M. Si dan Nadir, S.P., M. Si. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan maupun kelayakan 

usaha ternak ayam petelur di Desa Baramamase Kecamatan Galesong Selatan 

Kabupaten Takalar. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 juli - 20 Agustus 2022 

di Desa Baramamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif yaitu jenis penelitian yang 

mengambarkan situasi atau kejadian serta membuat deskripsi dan gambaran 

kelayakan usaha ternak ayam petelur di Desa Baramamase Kecamatan Galesong 

Selatan Kabupaten Takalar. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah 

purposive sampling yakni pengambilan sampel dilakukan denga sengaja. Polupasi 

dalam penelitian ini di ambil sebanyak lima peternak dengan skala kecil dan skala 

besar yang ada di Desa Baramamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten 

Takalar. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah R/C Ratio. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa besarnya jumlah penerimaan dan 

pendapatan usaha ternak ayam petelur pada kelima responden di Desa Baramamase 

Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar yaitu sebesar Rp. 9.544.500.000 

dengan pendapatan Rp.8.222.600.000 dengan rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 

Rp. 1.908.900.000 dengan pendapatan sebesar Rp. 1.644.520.000. Analisis R/C 

Ratio diperoleh keseluruhan peternak ayam petelur menunjukan angka 7,2 yang 

berarti usaha ternak ayam petelur di Desa Baramamase Kecamatan Galesong Selatan 

Kabupaten Takalar layak untuk dikembangkan. 

 

 

Kata Kunci: Usaha Ternak Ayam Petelur, Pendapatan, Analisis Kelayakan 
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I. PENDAHULUAN 

 1.1.     Latar Belakang  

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan 

tujuan masyarakat yakni kesejahteraan yang adil dan makmur. Sejalan dengan 

tujuan tersebut berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada 

pembangunan yang merata ke setiap daerah khususnya daerah yang cenderung 

masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya (Azzumar, 2009). 

 Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah 

daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing 

sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah, untuk itu peningkatannya harus 

didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan 

terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional (Arsyad, 1997)..   

 Peningkatan peran serta sektor pertanian dalam peningkatan pendapatan 

petani dan taraf hidup petani di Indonesia, memperluas lapangan kerja dan 

pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat serta peningkatan niai pasar 

hasil pertanian baik pasar dalam negeri maupun luar negeri melalui penciptaan 

pertanian yang maju dengan mengandalkan modernisasi teknologi pertanian, 

efisiensi bidang pertanian dan mengandalkan ketangguhan, maka pertanian harus 

dikembangkan dalam beberapa sektor diantaranya adalah Pertanian, Perkebunan,   

menurut Sutadnya (2005) meangatakan bahwa pembangunan sub sektor 

peternakan merupakan bagian yang integral dalam sektor pertanian 2 dalam arti 

luas dengan tujuan utama sebagai salah satu sumber pemenuhan gizi dan pangan 

terutama peningkatan protein hewani bagi masyarakat.   



 

3 

 

Tujuan pengembangan sub sektor ini akan bisa terwujud dengan cara 

menggalakkan sektor pertanian agribisnis berbasis peternakan. Pembangunan 

sistem agribisnis dengan berbasis sub sektor peternakan mencakup 3 hal penting 

yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai keberhasilan kuantitas maupun 

kualitas peternakan. Ketiga subsistem ini adalah subsistem Hulu sebagai 

penyedia sarana; subsistem agribisnis (peternakan) sebagai pengguna sarana dan 

subsistem hilir (pengolah) pada peternakan primer (Saragih, 2001).   

Sistem agribisnis pada sub sektor peternakan merupakan salah satu 

kegiatan yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat 

terutama peternakan ayam ras petelur, usaha ini dirasakan memiiki keunggulan 

yang komparatif di dalam pengusahaannya. Pengusahaan ayam ras petelur 

dengan tujuan pemenuhan kebutuhanm domestik, secara ekonomis mampu 

meningkatkan pendapatan masyarakat serta memanfaatkan sumber daya secara 

efisien. Usaha sektor peternakan khususnya ayam ras petelur merupakan usaha 

yang mempunyai perkembangan yang cukup pesat. Usaha peternakan ayam 

petelur memberikan peranan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan protein 

hewani pada masyarakat dan berbagai keperluan industri khususnya pangan.   

Kabupaten Takalar adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota 

Makassar. Dimana Kota Makassar adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi 

Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Bidang wilayah penyanggah 

bagi Kabupaten Takalar dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten 

Takalar dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan 

industri Kota Makassar.  Yaitu dengan menyediakan lahan alternatif 

pembangunan kawasan industri yang representatif, kondusif, dan strategis. 
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Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu 

sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan 

Mappakasunggu, Kecamatan SandraBone, Kecamatan Galesong Selatan, 

Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Sebagai wilayah 

pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih pelabuhan 

sederhana maka Kabupaten Takalar memiliki akses perdagangan regional, 

nasional bahkan internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Takalar 

sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal. 

  Kabupaten Takalar Kecamatan galesong selatan merupakan sala satu 

daerah yang memiliki potensi peternakan yang baik, mayoritas masyarakat 

galesong selatan adalah petani dan beberapa pertanian di galesong selatan 

tepatnya di desa barammase yaitu pertanian padi, sawah, petani jagung pakan dan 

peternakan ayam petelur. Perekonomian di Kecamatan galesong selatan 

kebanyakan diambil dari sub pertanian. Adanya pertanian di galesong selatan 

memberikan peningkatan pendapatan daerah.  

Analisis usaha yang dilakukan menyangkut beberapa aspek, diantaranya 

yaitu aspek sosial, ekonomi hukum maupun budaya dan tidak lupa juga yang 

terpenting adalah aspek pasar dan pemasaran produk yang akan diusahakan. Studi 

kelayakan usaha akan menghasilkan informasi tantang rencana usaha. Informasi 

yang akan dihasilkan adalah apakah usaha tersebut layak atau tidak layak 

dijalankan setelah dilakukan beberapa analisis yang ada di dalam studi kelayakan 

usaha (Andretti, 2011). Apabila pada proses studi kelayakan usaha ditemukan 

bahwa usaha tersebut layak untuk dijalankan, maka jarang sekali di temukan 
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adanya kegagalan usaha, namun apa bila sebaliknya maka sebaiknya usaha 

tersebut tidak usah dijalankan karena pada perjalanannya nanti tentu akan 

memberikan hasil yang tidak kita harapkan.   

Hasil dari survei langsung yang telah saya lakukan di Kabupaten Takalar 

Khususnya di Kecamatan Galesong khususnya di desa Baramamase 

pengembangan usaha peternakan ayam ras petelur ini masih mempunyai peluang 

yang sangat baik dikarenakan desa yang memiliki peternak ayam petelur yang 

terbilang banyak, bahkan boleh dikatakan telah memenuhi kebutuhan pasar di 

daerahnya sampai ke kecamatan maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Analisis Kelayakan 

Usaha Ternak Ayam Petelur di Desa Baramamase Kecamatan   

Galesong Kabupaten Takalar”.   

 

1.2.     Rumusan Masalah  

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Berapakah Pendapatan Usaha Ternak Ayam Petelur di Desa Baramamase 

Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar? 

2. Apakah usaha ternak ayam petelur layak di usahakan? 

 

1.3.     Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu: 
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1. Untuk menganalisis Usaha Ternak Ayam Petelur di Desa Baramamase 

Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. 

2. Untuk menganalisis kelayakan Usaha Ternak Ayam Petelur di Desa 

Baramamase Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. 

 

1.4.     Manfaat Penelitian  

Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

diantaranya yaitu :  

1. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat agar lebih tertarik untuk 

menjadi peternak Usaha Ternak Ayam Petelur di Desa Baramamase 

Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.  

2. Penelitian ini di harapklan dapat memberikan pengetahuan dan masukan 

terhadap pengusaha ternak akan pentingnya menerapkan pembukuan 

pendapatan dalam menjalankan bisnis 

3. Sebagai bahan referensi yang digunakan oleh peneliti yang berkaitan 

dengan penelitian ini dimasa yang akan datang. 

4. Sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan 

keterampilan dalam melakukan usaha ayam petelur 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Umum Ayam Petelur  

 

Usaha peternakan adalah suatu usaha pembibitan dan atau budidaya 

peternakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat yang 

diselengarakan secara teratur dan terus-menerus pada suatu tempat dalam jangka 

waktu tertentu, untuk tujuan komersial atau sebagai usaha sampingan, untuk 

menghasilkan ternak bibit atau ternak potong, telur, susu serta menggemukkan 

suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkannya 

(Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, 2015) 

 Peternakan sebagai subsektor pertanian merupakan bidang usaha yang 

sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Kegiatan subsektor peternakan 

dapat menyediakan bahan pangan hewani masyarakat untuk perkembangan dan 

pertumbuhan. Pembangunan subsektor peternakan harus dilaksanakan secara 

bertahap dan berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Peningkatan produksi ternak dapat meningkatkan pendapatan masyarakat peternak 

dari waktu ke waktu dengan cara mendorong peternak agar mampu bersaing 

secara lokal, regional, nasional, internasional (Saragih, 2010).  

Menurut Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (2016), ternak unggas 

merupakan ternak yang mempunyai potensi dikembangkan karena produknya 

cepat menghasilkan dan mengandung nilai gizi yang baik. Unggas dikelompokan 

menjadi dua, yaitu unggas sebagai komoditas dan unggas sebagai sumberdaya. 

Ternak unggas sebagai komoditas dapat  dimanfaatkan daging maupun telurnya. 
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Ternak unggas sebagai sumberdaya dapat diperbaharui melalui reproduksi. Ternak 

unggas mempunyai prospek pasar yang baik, karena didukung oleh karakteristik 

produk unggas yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Komoditas unggas 

merupakan pendorong utama dalam penyediaan protein hewani nasional.  

Agribisnis komoditas ternak unggas diarahkan untuk menghasilkan pangan 

protein hewani sebagai salah satu upaya dalam mempertahankan ketahanan 

pangan nasional, meningkatkan kemandirian usaha, melestarikan dan 

memanfaatkan secara sinergis keanekaragaman sumberdaya lokal, untuk menjadi 

usaha peternak yang berkelanjutan dan mendorong serta menciptakan produk 

yang berdaya saing dalam upaya meraih perluasan ekspor menurut, (Saragih, 

2010). 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

31/Permentan/OT.140/2/2014, ayam ras petelor merupakan salah satu komoditas 

unggas yang mempunyai peran penting dalam menghasilkan telur dan daging 

untuk mendukung ketersediaan protein hewani, bulu, dan kotoran yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan industri dan pupuk organik. Telur ayam telah 

mendominasi produk telur sebagai konsumsi masyarakat, sehingga permintaan 

telur ayam terus meningkat. 

 

2.2.     Teori Usaha Ternak Ayam Petelur 

Prospek usaha peternakan ayam ras petelur di Indonesia dinilai sangat baik 

dilihat dari pasar dalam negeri maupun luar negeri, jika ditinjau dari sisi 

penawaran dan permintaan.Di sisi penawaran, kapasitas produksi peternakan 

ayam ras petelur di Indonesia masih belum mencapai kapasitas produksi yang 
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sesungguhnya (Abidin, 2003). Hal ini terlihat dari masih banyaknya perusahaan 

pembibitan, pakan ternak, dan obat-obatan yang masih berproduksi di bawah 

kapasitas terpasang.Artinya, prospek pengembangannya masih terbuka. Di sisi 

permintaan, saat ini produksi telur ayam ras baru mencukupi kebutuhan pasar 

dalam negeri sebesar 65%.Sisanya dipenuhi dari telur ayam kampung, itik, dan 

puyuh.Iklim perdagangan global yang sudah mulai terasa saat ini, semakin 

memungkinkan produk telur ayam ras dari Indonesia untuk ke pasar luar negeri, 

mengingat produk ayam ras bersifat elastis terhadap perubahan pendapatan per 

kapita per tahun dari suatu negara. Meskipun potensi usaha budidaya ayam ras 

petelur sangatlah menarik, namun sejumlah tantangan bisa menjadi penghambat 

usaha yang bisa mengubah potensi keuntungan menjadi kerugian.  

Tantangan dan hambatan dalam usaha peternakan ayam ras petelur antara 

lain manajemen pemeliharaan yang lemah, fluktuasi harga produk, fluktuasi 

harga sarana produksi, tidak ada kepastian waktu jual, marjin usaha rendah, 

sarana produksi yang sangat tergantung pada impor dan persaingan global yang 

semakin ketat. Namun demikian, tantangan tersebut sebaiknya tidak membuat 

calon investor yang ingin berinvestasi di sektor budidaya ayam ras petelur 

mengurungkan niatnya, tetapi harus menjadi penuntun untuk mencari jalan 

pemecahan masalah.Salah satu pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah 

penerapan sistem agribisnis, yang dapat membuat usaha peternakan ayam ras 

petelur tetap potensial dan berkembang. Peternakan skala apapun mempunyai 

modal usaha yang besar sebagai kekuatan (faktor internal) tetapi masih memiliki 

beberapa kelemahan salah satunya adalah harga telur yang lebih tinggi daripada 
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harga telur dari luar daerah. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu ancaman flu 

burung, mahalnya pakan ternak, dan tingginya persaingan untuk pasar , 

sedangkan untuk pasar kabupaten cenderung stabil tetapi bila kedepan tidak ada 

strategi pemasaran yang tepat dikhwatirkan pangsa pasar di daerah tersebut juga 

direbut oleh pesaing. Telur adalah salah satu bahan makanan asal ternak yang 

dikenal bernilai gizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang sangat 

dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti asam-asam amino yang lengkap dan 

seimbang, vitamin serta mempunyai daya cerna yang tinggi. Telur ayam 

mengandung protein 12,8 persen, telur bebek 13,1 persen dan telur puyuh 10,3 

persen. Selain itu telur mengandung aneka vitamin seperti vitamin A, B, D, E, 14 

dan K. Telur juga mengandung sejumlah mineral seperti zat besi, fosfor, kalsium, 

sodium dan magnesium dalam jumlah yang cukup (Haryoto, 2002). 

2.3.     Daya Saing 

Daya saing adalah suatu kriteria dalam menentukan keberhasilan dan 

pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam meningkatkan 

pendapatan serta pertumbuhan ekonomi. Daya saing tersebut, diidentifikasikan 

dengan masalah produktifitas yaitu dengan melihat tingkat output yang dihasilkan 

dalam setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktivitas ini disebabkan 

oleh peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas 

input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Abdullah dalam Haerani, 

2017). 

Daya saing secara umum ini dikelompokkkan menjadi dua bagian yaitu 

keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Suatu komoditi bisa dikatakan 
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untung secara komparatif dan kompetitif, untung secara kompetitif atau 

komparatif saja, atau bahkan tidak untung secara kompetitif dan komparatif 

(Oguntade dalam Najarzadeh R et al 2011). 

Michael Porter dalam Herawati (2016) berpendapat bahwa keunggulan 

kompetitif adalah kesanggupan suatu bangsa untuk membuat nilai tambah yang 

kontiniu melalui latihan organisasi dan untuk menjaga tingkat kepuasan pribadi 

yang signifikan bagi warga negara. Daya saing industri, organisasi atau negara 

dikendalikan oleh empat faktor fundamental yang meliputi: (1) Input; (2) pasar 

dalam negeri; (3) keterkaitan antara industri dan perusaan pendukung; dan (4) 

metodologi organisasi, desain dan persaingan. Intinya dari pernyataan tersebut   

adalah pentingnya sebuah inovasi dan teknologi dalam mendukung usaha industri 

yang memiliki keunggulan kompetitif (Daryanto, 2009).  

Faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya suatu daya saing biasanya 

terdiri dari adanya inovasi, produktivitas, harga, biaya input, struktur industri, 

kualitas permintaan domestik juga ekspor. Elemen tersebut bisa dibagi menjadi 

seperti berikut: (1) elemen yang dapat kendali oleh suatu usaha unit, contohnya 

srategi produk, inovasi, training, penelitian serta peningkatan; (2) elemen yang 

dapat kendali oleh pemerintah, contohnya lingkungan usaha (pajak, suku bunga, 

dan exchange rate), kebijakan perdagangan, kebijakan penelitian dan 

peningkatan, 

pendidikan dan training, dan regulasi menurut pemerintah; (3) elemen semi 

terkendali, contohnya kebijakan harga input dan mutu permintaan domestik; serta 
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(4) faktor yang belum dapat dimanage misalnya lingkungan alam (Feryanto 

dalam 

Dewanata 2011). 

 

2.4. Penentuan Lokasi, Sarana dan Peralatan 

A. Penentuan Lokasi 

Syarat-syarat untuk menentukan lokasi usaha budidaya ayam ras petelur 

dan pedaging adalah jarak dengan pemukiman penduduk, jarak dengan tempat 

pemasaran, akses jalan, lahan, sumber air, dan kondisi lingkungan masyarakat 

sekitar menurut Roni (2013). Jarak antara pemukiman dengan kandang 

peternakan ayam minimal 500 M agar tidak menimbulkan pencemaran udara, air, 

bau, dan kotoran menurut Tri Yuwanta (2014). 

B. Penyiapan Sarana dan Peralatan 

a) Penyiapan Kandang 

Penyiapan kandang merupakan salah satu persyaratan mutlak yang harus 

ada dalam proses pemeliharaan peternakan ayam ras petelur. Dalam penyiapan 

kandang biasanya akan dilakukan pada proses mana usaha tersebut akan dimulai. 

Apakah peternak akan memulai usaha pada pemeliharaan bibit (DOC), ataukah 

akan dimulai pada priode pemelihaan dengan jenis bibit dara, menurut Sijono 

hadai dalam Setiawan (1993), mengatakan bahwa apabila proses peternakan 

ayam ras petelur akan dimulai dengan pemeliharaan bibit dara, maka kandang 

yang harus disiapkan adalah kandang dengan jenis kandang baterai saja. 
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Persyaratan penempatan kandang harus berada pada lokasi dengan ikim 

tertentu, dimana disebutkan bahwa iklim yang cocok untuk lokasi penempatan 

kandang adalah dengan suhu berkisar antara 32-35 ℃, dengann kelembapan 

berkisar antara 00-10 % serta proses penerangan dan pemanasan harus memadai 

dan penempatan kandang seharusnya memperoleh penyinaran yang cukup yang 

berasal dari sinar matahari secara langsung. Secara geografis penempatan 

sebaiknya tidak berada pada lokasi yang berbukit sehingga akan menghalangi 

sirkulasi udara serta tidak berbahaya ketika turun hujan dari adanya aliran air 

yang cukup deras. 

Peralatan kandang harus benar-benar diperhatikan seperti tempat pakan, 

tempat minum, tempat ransum, penampungan air, tempat obat-obatan serta 

penerangan yang dimiliki harus memadai dan sebaiknya menggunakan instlasai 

pengairan yang cukup bagus. 

b) Peralatan 

Peralatan merupakan salah satu faktor penunjang kelancaran proses 

produksi, peralatan yang digunakan harus dengan peralatan yang baik dengan 

memperhatikan spesifikasi teknik agar proses produksi berjalan dengan lancar 

dan mutu hasil produksi bisa sebaik mungkin. 

c) Penyiapan Bibit 

Agar proses produksi bisa berjalan dengan lancar dan resiko kematian 

serta terganggunya kesehatan ayam bisa dihindari maka bibit harus benar-benar 

disiapkan dengan cara yang baik dengan memperhatikan kondisi bibit yang akan 

digunakan, dimana bibit yang harus memenuhi persyaratan seperti; (a) bibit harus 



 

14 

 

sehat, terlihat aktif, lincah dan tidak cacat secara fisik, (b) Anakan berasal dari 

induk yang berkualitas baik, sehat dan unggul; (c) Pertumbuhan dan 

perkembangan bibit normal; (d) bulu berwarna cerah dan memenuhi seluruh 

permukaan tubuh; (e) Nafsu makan dan minum normal (f) kotoran tidak terlihat 

menempel pada dubur. 

d) Pemeliharaan 

Selain tersedianya peralatan yang cukup baik dan berkualitas, keberhasilan 

proses produksi pada peternakan ayam ras petelur sangat tergantung juga dari 

proses pemeliharaan yang dilakukan. Pemeliharaan ayam ras petelur harus 

memperhatikan hal-hal teknis yang sudah disyaratkan sehingga produksi bisa 

memberikan hasil yang serta resiko usaha bisa di tekan seminimal mungkin. 

Adapaun proses pemeliharaan ayam ras petelur terdiri dari : 

1) Pemberian Pakan 

Pemberian pakan ayam petelur merupakan unsur terpenting dalam proses 

pemeliharaan, menurut Rasyaf (2002) pakan merupakan kumpulan bahan 

makanan pokok yang layak untuk dimakan oleh ayam dan telah disusun 

mengikuti aturan-aturan tertentu dengan mengikuti petunjuk nilai pemenuhan 

kebutuhan gizi pada bahan makanan yang diberikan. Pemberian pakan pada ayam 

petelur dibedakan menjadi dua (2) fase yaitu fase starter (0-4) minggu dan pada 

fase finisher (4-6) minggu selanjutnya diberikan pemberian pakan swerta ransum 

pada fase produksi sampai dengan ayam berhenti bertelur fase afkir.  

2) Pemberian Air Minum 



 

15 

 

Pemberian air minum harus rutin dilakukan bersamaan dengan pemberian 

pakan, kebutuhan air minum bervariasi berdasarkan jenis unggas yang dipelihara, 

ayam ras petelur membuituhkan air minum sebanyak 250-450 ml/hr/ekor. 

Menurut NRC (1994) sekitar bobot yang ada pada tubuh ayan ras petelur 70% 

merupakan unsur air sehingga penyediaan air harus memadai setiap harinya. 

 

 

3) Vaksin dan Obat-obatan 

Pemberian vaksin dan obat-obatan merupakan salah satu unsur terpenting 

dalam proses pemeliharaan ayam ras petelur. Vaksin harus diberikan pada ayam 

mulai dari fase starter sampai dengan fase produksi. Proses pemberian vaksin 

harus diakukan pada saat kondisi ayam sehat dengan tujuan mencegah terjadinya 

penyakit yang mungkin akan terjadi dengan memperhatikan ketepatan dosis serta 

alat-alat yang digunakan harus bersih dan steril.  

4) Tenaga Kerja 

Keberhasilan pemeliharaan dan produksi tidak akan terlepas juga dari 

adanya tenaga kerja yang cukup memadai. Rasyaf (1989) menyatakan bahwa 

peternakan ayam ras petelur merupakan proses usaha peternakan yang bukan 

merupakan usaha padat karya dan padat modal hal ini dikarenakan kesibukan 

pada proses pemeliharaan bersifat temporer terutama pada waktu-waktu 

pemberian pakan, pemberian vaksin serta saat produksi. Pekerjaan pemeliharaan 

ayam ras petelur merupakan pekerjaan yang bersifat manual dengan kisaran 

kebutuhan tenaga kerja tergantung pada volume pemeliharaan ayam. Untuk 
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jumlah pemeliharaan 2.000 ekor cukup menggunakan 1 orang tenaga kerja. 

Tenaga bantuan dibutuhkan pada saat pemberian vaksin dan pembersihan 

kandang serta pengolahan dosis pakan. 

2.5. Periode Produksi Ayam Ras Petelur 

Proses produksi ayam ras petelur akan dimulai apabila ayam sudah 

mencapai fase kedewasaan. Menurut Rasyaf (2001) ayam ras petelur akan 

memulai produksi pada usia 18 minggu, kedewasaan ayam ditandai dengan 

adanya perubahan pada fisik ayam dan prilaku yang sangat mencolok. Perubahan 

fisik dimuilai dengan adanya penampilan jengger yang lebih besar serta berwarna 

merah dan tubuh yang semakin besar disertai dengan bulu yang semakin tebal 

dan berwarna lebih mengkilap. Perubahan prilaku terlihat pada seringnya ayam 

berkokok serta apabila didekati ayam tidak menghindar. Produksi telur akan 

dimuali dengan fase produksi rendah lalu meningkat dan puncak produksi terlihat 

pada saat ayam berusia 24-26 minggu. Setelah mencapai puncak produksi maka 

produsi akan mulai turun perlahan – lahan sampai dengan akhir masa produski 

secara umum yaitu pada saat ayam berusia 52 minggu. Pada saat ayam 

berproduksi peternak harus memperhatikan pemberian ransum serta vitamin yang 

cukup guna menjamin kualitas dan kwantitas produksi telur. 

2.5. Kelayakan Usaha Ternak Ayam Ras Petelur 

Studi kelayakan proyek atau bisnis adalah proses analisis yang dilakukan 

sebelum menjalankan sebuah proyek bisnis, dimana studi kelayakan ini 

menyangkut berbagai hal yang akan terkait dengan proses bisnis yang akan 

dijalankan. Studi kelayakan ini menyangkut berbagai asfek bisnis yaitu asfek 
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ekonomi, lingkungan hukum, sosial serta keuangan. Dimana semua asfek ini 

digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan apakah proyek ini layak 

dijalankan atau tidak. Studi kelayakan merupakan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan, apakah menerima atau menolak suatu ide usaha yang 

direncanakan (Ibrahim, 2010). Keputusan layak dalam penelitian ini adalah 

kemungkinan rencana usaha tersebut bisa dijalankan dan akan memberikan 

keuntungan baik secarta financial maupun non financial serta memberikan 

gambaran bahwa usaha tersebut akan mampu bertahan dan menjamin kontinuitas 

usahanya. 

1) Analisis Revenue Cost Ratio (R/C)   

R/C adalah satu alat ukur yang digunakan dalam menilai kelayakan 

investasi sebuah proyek bisnis, dimana alat ukur ini digunakan untuk melihat 

perbandingan total nilai sekarang (kas masuk) dan arus kas keluar (biaya-biaya) 

yang dikeluarkan dalam operasional usaha atau Revenue/Cost Ratio adalah 

merupakan perbandingan antar total penerimaan Perbandingan antara penerimaan 

dan biaya di mana penerimaan dengan total biaya. Kriteria  pengambilan 

keputusan berdasarkan analisisi RC ini adaah apabila R/C lebih besar atau sama 

dengan 1 berarti investasi layak untuk dilakukan, namun apabila R/C lebih kecil 

dari 1 maka sebaiknya investasi tidak dilakukan karena hal menggambarkan 

usaha tersebut tidak akan bisa memberikan benefit atau keuntungan. Menurut 

Suratiyah (2015), R/C adalah perbandingan antara penerimaan dengan biaya 

total. 



 

18 

 

R/C = 
                     

                
 

Dimana : 

Revenue = Besarnya penerimaan yang diperoleh 

Cost = Besarnya biaya yang dikeluarkan 

 

Ada tiga kriteria dalam perhitungannya, yaitu: 

a. Apabila R/C > 1 artinya usahatani tersebut menguntungkan. 

b. Apabila R/C = 1 artinya usahatani tersebut impas. 

c. Apabila R/C < 1 artinya usahatani tersebut rugi. 

2) Biaya Produksi 

Menurut Soekartawi (2001), biaya produksi adalah nilai dari semua faktor 

produksi yang digunakan, baik dalam bentuk benda maupun jasa selama proses 

produksi berlangsung. Secara umum, biaya merupan pengorbanan yang 

dikeluarkan oleh produsen dalam mengelola usahataninya untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. Adanya unsur - unsur produksi yang bersifat tetap dan tidak 

tetap dalam jangka pendek mengakibatkan munculnya dua kategori biaya, yaitu 

biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost).  

Biaya tetap adalah seluruh biaya yang dikelurkan pada saat produksi 

diakukan dengan tidak melihat volume produksi, yang termasuk dalam biaya 

tetap misalnya biaya gaji pegawai tetap, biaya penyusutan peralatan, biaya 

penyusutan gedung produksi dan sebagainya. Sedangkan biaya variabel adalah 

jumlah biaya yang dikeluarkan dengan memperhitungkan jumlah produksi yang 

akan dihasikan, misalnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung serta 

biaya bahan penolong apabila dibutuhkan bahan penolong. Adapun formulasi 

yang digunakan untuk menetukan jumlah biaya yang dikeluarkan selama proses 
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Menurut Suratiyah (2015) untuk menghitung besarnya biaya total (Total Cost) 

diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya tetap (Fixed Cost/ FC) dengan biaya 

variabel (Variable Cost) dengan rumus: 

TC = FC + VC 

Dimana : 

TC = Total Cost (Biaya Total) 

FC = Fixed Cost (Biaya Tetap Total) 

VC = Variable Cost (Biaya Variabel)  

Menurut Suratiyah (2015) pendapatan adalah selisih antara penerimaan 

(TR) dan biaya total (TC) dan dinyatakan dengan rumus: 

I = TR – TC 

Dimana : 

I = Income (Pendapatan) 

TR = Total Revenue (Penerimaan Total) 

TC = Total Cost (Biaya Total) 

3) Penerimaan Usaha Ternak 

Setiap perencanaan usaha maupun usaha yang dijalankan tentunya 

mengharapkan pengembalian modal (Gain) atau disebut juga dengan penerimaan 

usaha. Soekartawi (2006) menyatakan bahwa penerimaan yaitu hasil dari output 

produksi karena telah menjual atau menyerahkan sejumlah barang dan jasa 

kepada pihak pembeli. Untuk mengetahui besarnya penerimaan atau nilai 

produksi pada usaha ternak ayam ras petelur Menurut Suratiyah (2015) secara 

umum perhitungan penerimaan total (Total Revenue/ TR) adalah perkalian antara 
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jumlah produksi (Y) dengan harga jual (Py) dan dinyatakan dengan rumus 

sebagai berikut: 

TR= Py . Y 

Dimana : 

TR = Total Revenue (Penerimaan Total) 

Py = Harga produk 

Y = Jumlah produksi 

 

 

 

 

2.7. Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Metode Analisi Hasil Penelitian 

1. Studi Kelayakan Ayam 

Ras Petelur di Tinjau 

Dari Aspek Ekonomi dan 

Keuangan oleh Andretti 

(2011) 

Deskriptif 

kuantitatif 

Tingkat pegembalian 

investasi (ROI) pada usaha 

ternak ayam ras petelur di 

Kabupaten Boyolali Jawa 

tengah memperoleh hasil 

sebesar 2,560, hasil ini 

menampakkan hasil yang 

lebih besar dari bunga 

bank per bulan yaitu 

sebesar 1,50. Sedangkan 

dari jumlah investasi yang 

dibutuhkan oleh peternak 

memerlukan waktu sebesar 

3,3 tahun untuk 

pengembalian secara 
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keseluruhan dan hal ini 

menunjukkan bahwa usaha 

ini layak untuk 

dilaksanakan.    

2. Analisis Ekonomi Usaha 

Ayam Ras Petelur di 

UD, Sularso, Hartono 

dan Utami (2013) 

Deskriptif 

kuantitatif 

biaya investasi per ekor 

sebesar Rp. 17.562 dan 

pendapatan sebesar 

25.281 per ekor. BEP 

berada pada angka Rp. 

10.482/Kg dan 

pendapatan bersih sebesar   

Rp. 4.421 per ekor, hal ini 

menunjukkan bahwa 

usaha ini layak untuk 

dilaksanakan.   

 

3. Analisa Kelayakan 

Finansial Usaha Ternak 

Ayam Ras Petelur di 

Kecamatan Pringgabaya 

Kabupaten Lombok 

Timur, Toyyibah (2018) 

Deskriptif 

kuantitaif 

dengan 

menganalisis 

tingkat 

pendapatan dan 

rasio kelayakan 

usaha dengan 

menggunakan 

B-C Ratio. 

Total pendapatan yang 

diterima para peternak 

sebesar Rp. 466.020.697 

dengan nilai B/C Ratio 

sebesar 2.00 secara 

financial usaha ayam 

ternak petelur ini layak 

untuk diusahakan dimana 

obyek penelitian ini adalah 

peternak yang ada di 

Kecamatan Pringgabaya 

Kabupaten Lombok 

Timur.   
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2.8. Kerangka Pemikiran 

Perkembangan jumlah usaha peternakan ayam ras petelur di Kabupaten 

Takalar, khususnya di Kecamatan Galesong Desa Baramamase mengalami 

fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukannya suatu kajian untuk 

melihat sejauh mana kelayakan usaha ini sehingga akan bisa memberikan 

gambaran kepada para peternak maupun masyarakat tentang manfaat secara 

ekonomi dari usaha peternakan ayam ras petelur ini. Berdasarkan uraian 

sebelumnya dan teori yang telah diajukan, maka dapat digambarkan bagan 

kerangka pemikiran sebagai berikut.  
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Baramamase Kecamatan galesong 

Kabupaten Takalar. Peenelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan 

tahun 2022. 

3.2. Teknik pengambilan sampel 

Sampel adalah Sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik relatif 

sama dan di anggap dapat mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh suatu populasi yang akan di teliti.  

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis Non Probability 

Sampling. Non Probability Sampling adalah jenis sampel yang tidak di  pilih 

secara acak. Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan 

sama untuk dapat dipilih manjadi sampel.  

Menurut Sugiono (2007), non Probability Sampling adalah teknik yang 

tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik non Probability 

Sampling yang dipilih yaitu Sampling Jenuh (Sensus) yaitu metode penarikan 

sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Hal ini sering di 

lakukan apabila jumlah populasi kecil, kurang dari 30 orang (Supriyanto dan 

Machfudz, 2010).  

Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil adalah seluruh peternak 

ayam petelur yang terlibat dalam usaha ternak ayam petelur di Kabupaten 

Takalar.  
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Subjek penelitian merupakan sumber data yang diminta informasinya 

sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sember data dalam 

penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2002). 

Penggunaan teknik non probability sampling dalam penelitian ini yaitu bertjuan 

untuk dapat mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peternak 

ayam petelur di Kabupaten Takalar.  

Peneliti kemudian memilih 30 peternak yang terlibat langsung dalam 

proses usaha ternak ayam petelur sebagai bagian dari kegiatan penelitian ini. 

Sampel dalam kegiatan ini merupakan seluruh peternak yang melakukan usaha 

ternak ayam petelur di Desa Barammamase kecamatan galesong selatan 

kabupaten takalar 

3.3. Jenis dan Sumber Data  

Sumber pengambilan data dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

wawancara dan observasi langsung. Berdasarkan sumber data yang ada maka data 

yang digunakan berupa: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden, dengan 

cara wawancara ke pada peternak ayam petelur 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari publikasi atau pustaka-pustaka 

instansi-instansi terkait yang dapat menunjang penelitian ini guna melengkapi 

data-data primer, antara lain data monografi desa, Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Takalar dan lainnya. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 



 

26 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan situasi 

atau kejadian serta membuat deskripsi dan gambaran mengenai usaha peternakan 

ayam ras petelur di lokasi penelitian dengan cara mengumpulkan data, 

menyususn, menginterpretasikan arti data yang telah diproses serta menetapkan 

hubungan dan kedudukan masing-masing variabel dan terakhir menarik 

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan (Nazir, 2009). 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 

melakukan wawancara terstruktur dengan menyebar Quesioner (daftar 

pertanyaan) kepada responden dimana pada kuesioner tersebut diajukan beberapa 

pertanyaan tertentu kepada responden dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban 

dari pertanyaan yang diajukan (Sugiyono, 2009). 

3.5. Metode Analisis Data 

Untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan sebelumnya terkait dengan 

analisis kelayakan usaha peternakan ayam ras petelur, serta untuk mengolah data-

data yang dikumpulkan dari para responden, maka akan dilakukan analisis data 

dengan beberapa metode sebagai berikut : 

1. Analisis Biaya 

Untuk mengetahui besarnya pengorbanan secara ekonomis atau biaya yang 

dikeluarkan dalam proses usaha peternakan ayam ras petelur dapat dihitung 

dengan menggunakan formulasi menurut Suratiyah (2015):  

TC = FC + VC 

Dimana : 

TC = Total Cost (Biaya Total) 
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FC = Fixed Cost (Biaya Tetap Total) 

VC = Variable Cost (Biaya Variabel)  

2. Perhitungan Penerimaan 

Jumlah penerimaan yang diterima oleh peternak dalam usaha peternakan 

ayam ras petelur dapat dihitung dengan menggunakan formulasi menurut 

Suratiyah (2015): 

TR= Py . Y 

Dimana : 

TR = Total Revenue (Penerimaan Total) 

 Py = Harga produk 

 Y = Jumlah produksi= Jumlah unit yang dijual   

3. Analisis Pendapatan 

Pendapatan yang diterima oleh peternak dari sejumah modal yang 

digunakan dalam usaha peternakan ayam ras petelur di cari dengan cara 

mengurangi seluruh penerimaan dengan total biaya yang digunakan dalam usaha. 

Adapun formulasi yang digunakan dalam perhitungan ini menurut Suratiyah 

(2015):  

I = TR – TC 

Dimana : 

I = Income (Pendapatan) 

TR = Total Revenue (Penerimaan Total) 

TC = Total Cost (Biaya Total) 

4. Analisis Kelayakan 

Agar bisa mengetahui apakah usaha ini layak dijalankan atau tidak setelah 

dilakukan analisis secara financial (keuangan) maka perlu dilakukan analisis yang 
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bisa menilai kelayakan usaha ini. Analisis dilakukan secara sederhana yaitu 

dengan melakukan analisis Revenue Cost Ratio (R/C), dimana analisis ini 

membandingkan total pendapatan dengan total biaya yang dikeluarkan. menurut 

Suratiyah (2015) rumus yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut 

:   

R/C = 
                     

                
 

Dimana:   

Revenue = Besarnya penerimaan yang diperoleh 

Cost = Besarnya biaya yang dikeluarkan 

Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut :   

1. Apabila nilai Revenue Cost Ratio (R/C) > 1 maka usaha tersebut layak 

dilanjutkan   

2. Apabila nilai Revenue Cost Ratio (R/C) < 1, maka usaha tersebut tidak layak 

untuk dilanjutkan   

3. Apabila nilai Revenue Cost Ratio (R/C) = 1, maka usaha tersebut berada pada 

titik impas dan bisa dipertimbang untuk dilanjutkan atau tidak   

3.5. Defenisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Biaya Tetap, adalah biaya yang dikeluarkan oleh para peternak ayam ras 

petelur yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi dan 

penggunaannya tidak habis dalam satu kali masa produksi dinyatakan dalam 

satuan rupiah. 

2. Biaya Variabel, adalah biaya yang dikelurkan oleh para peternak ayam ras 

petelur, dimana jumlahnya dipengaruhi oleh volume produksi dan selalu 
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berubah-ubah misalnya DOC (ekor), Pakan (Rak), Vaksin (ml), Biaya 

Penerangan (Rp), Tenaga Kerja Langsung (HOK) dinyatakan dalam rupiah. 

3. Produksi, adalah jumlah telur yang dihasilkan dan diukur dalam satuan 

kilogram. 

4. Harga adalah harga jual telur ditingkat peternak dan dinyatakan dalam satuan 

(Rp/rak). 

5. Nilai produksi herga jual hasil produksi berupa telur ditingkat peternak dan 

diukur dalam satuan kilogram/rupiah. 

6. Pendapatan adalah jumlah nilai produk yang diterima peternak setelah 

dikurangi dengan seluruh biaya yang melekat pada produksi dan dinyatakan 

dalam satuan rupiah 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1. Letak dan Luas Desa Baramamase 

  Secara umum keadaan Topografi Desa Baramamase adalah daerah dataran 

rendah dengan jarak rata-rata 1.000 meter dari permukaan laut dengan hamparan 

wilayah yang rata ,dan secara umum memiliki jenis dan kondisi tanah yang subur 

dan hitam ,berdasarkan topografinya ,dibagian barat adalah daerah pantai dan 

dataran rendah dengan kemiringan 0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi 

antara 0-1,5 meter,secara geologi,terdiri dari pasir penyusun geomofologi dataran 

di dominasi endapan alluvial endapan rawa pantai ,batu gamping,terumbu dan 

tufa serta beberapa tempat batuan lekehan basal. Berikut batas wilayah 

• Sebelah Utara : Desa Bontokassi 

• Sebelah Timur : Desa Tindang 

• Sebelah Selatan : Desa Barangmamase 

• Sebelah Barat : Desa Bontomarannu dan Desa Popo  

Luas Desa Baramamase sekitar 5,5 𝐾𝑚2 dan pada umumnya masyarakat 

bermata pencaharian sebagai petani dan Pedagang. Luas lahan pertanian yang ada 

adalah 85,3 ha. Secara geografis Desa Baramamase terletak di bagian Barat 

Kabupaten Takalar dengan jarak 15 km dari Kota Takalar. Sedangkan 

berdasarkan luas lahan dan pemanfaatannya terdiri dari: sawah seluas 85,3 

Ha(32,97 %), Kebun seluas 22 Ha(24,49 %), tegalan seluas 35 Ha(17,92 %), 

pekarangan seluas 18Ha(5,99 %), dan Lain-lain seluas 13,5 Ha(18,63 %). 
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4.2 Kondisi Demografis 

Penduduk Desa Barammamase terdiri atas 596 KK dengan total jumlah 

penduduk 2.499 jiwa berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan 

laki-laki. Laki-laki sebanyak 1.073 jiwa dan perempuan sebanyak 1.131 jiwa.  

Mata pencaharian Desa Baramamase terdiri dari areal persawahan yang 

masih bersifat tadah hujan dan sebagian adalah sawah pengairan pompanisasi, 

selain itu terdapat juga areal pertambakan, sebagian pantai tempat pendaratan 

perahu nelayan Patorani dan tempat pelelangan ikan nelayan tradisional. 

Sebagian juga masyarakat desa adalah nelayan. Masyarakat kekurangan modal 

kerja, karena kurangnya akses ke perbankan. Sehingga masyarakat cenderung 

menggunakan jasa rentenir walaupun memberatkan 

4.3 Potensi Sumber Daya  

Potensi Sumber Daya Alam Potensi sumber daya alam yang ada di desa 

Baramamase, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar adalah di 

dominasi oleh bidang pertanian. Modal dalam bentuk sumber daya alam tersebut 

antara lain seperti lahan persawahan,perkebunan, dan lain-lain. Dengan produk 

unggulan dibidang pertanian berupa padi, jagung, cabai, terong, semangka dan 

yang lainnya. 

Aset dan potensi yang menjadi modal bagi masyarakat Desa 

Barammamase dapat dilihat antara lain: 

1. Modal SDM, Sumber Daya Manusia dengan Jumlah penduduk mencapai 

2.204 jiwa yang terdiri dari laki – laki 1.073 jiwa dan perempuan sebanyak 

1.131 jiwa. Jumlah ini cukup menjadi aset yang sangat bernilai bagi 
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Pemerintah Desa Barammamase untuk bias memajukan dan membangun 

desanya. Selain itu, masyarakat memiliki kemauan dan semangat kerja 

yang cukup tinggi. 

2. Modal bentuk sarana dan prasana seperti sarana Pendidikan Dasar, Pustu, 

Puskesmas, sumber mata air bersih yang belum sepenuhnya dapat 

pengelolaan dengan baik. 

3. Modal sosial seperti kebiasaan berswadaya, dan bergotong – royong. 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Karakteristik Peternak 

Karakteristik peternak akan memberikan penjelasan tentang ciri-ciri serta 

gambaran responden yang digunakan dalam penelitian ini. Peternak yang 

digunakan tentunya adalah para peternak yang mengusahan peternakan ayam ras 

petelur di wilayah penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Karakteristik 

peternak akan ditentukan berdasakan beberapa hal yaitu, umur peternak, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan utama dan lama atau pengalaman mengusahakan 

ayam ras petelur. Untuk lebih jelasnya tentang karakteristik peternak ini bisa 

dilihat pada uraian berikut ini. 

5.1.1 Karakteristik Peternak Berdasarkan Umur 

Umur seseorang akan sangat berpengaruh dalam proses kegiatan usaha 

pada bidang ekonomi, begitu juga dalam usaha peternakan ayam ras petelur ini. 

Faktor umur juga akan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha karena faktor 

ini akan mampu menentukan nilai kinerja bagi para peternak terutama dalam 

pengendalian emosional usaha. Adapun umur responden peternak yang 

digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Karakteristik Umur peternak Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur. 

No Umur Responden (tahun) Kategori Umur Responden (tahun) 

1. 30 – 40 Produktif 2 

2. 41 – 50 Produktif 2 

3. +50 Tidak Produktif 1 

 Jumlah responden 5 
Sumber: Data Primer diolah, 2022  
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa umur peternak rata–rata berada di 

atas usia 40-an tahun. Terdapat dua responden yang memiliki umur kisaran 30 

tahun, dua responden berkisar umur 40 tahun dan satu responden yang berumur 

70 tahun.  Apabila dilihat dari segi umur dapat disimpulkan bahwa rata-rata umur 

peternak yang melakukan usaha peternakan ayam ras petelur di Desa 

Baramamase rata-rata berada pada usia produktif, artinya secara fisik dan mental 

peternak memiliki semangat kerja dan pengendalian emosional dalam berusaha.  

Tergolong umur produktif (BPS, 2021) yaitu umur 0–14 tahun termasuk 

umur belum produktif, umur 15 – 65 tahun digolongkan dalam umur produktif, 

dan umur diatas 65 tahun termasuk umur tidak produktif. Di wilayah penelitian 

tingkat umur produktif masih terbilang tinggi. Umur manusia yang tergolong 

produktif dalam melakukan usaha adalah berkisar antara 15-65 tahun. Dengan 

demikian bisa simpulkan bahwa semua peternak ayam ras petelur yang dijadikan 

sampel didaerah penelitian tergolong dalam umur produktif, tapi satu dari kelima 

responden pada penelitian ini tergolong tidak produktif lagi.  

5.1.2 Karaktersitik Peternak Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Ditinjau dari Pendidikan terakhir yang ditempuh responden dilihat pada 

tabel berikut ini. 

 Tabel 2. Karakteristik Pendidikan Peternak 

No Pendidikan Terakhir Jumlah (orang) Persentase 

1. SMP 2   40 

2. SMA 1   20 

3. S1 2   40 

 Jumlah 5 100 
Sumber: Data Primer diolah, 2022  
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Pendidikan memiliki peran yang vital dalam arti bahwa melakukan 

penerapan tekhnologi dan inovasi dalam berusaha akan lebih cepat terserap. 

Apabila dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki oleh peternak sebagai 

responden, peternak memiliki jenjang pendidikan SMP dan S1 masing-masing 

terdapat 2 orang dan sisanya 1 orang memiliki latar belakang Pendidikan terakhir 

yaitu SMA. Pendidikkan juga merupakan salah satu faktor pendorong kemajuan 

suatu usaha disamping harus dibarengi juga dengan adanya pengalaman yang 

cukup.  

5.1.3 Karaktersitik Peternak Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga 

Apabila dilihat dari jumlah tanggungan keluarga peternak, memiliki 

tanggungan keluarga yang berbeda-beda. Jumlah tanggungan peternak dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

 

 

Tabel 3. Karakteristik Jumlah Tanggungan Peternak 

No Jumlah Tanggungan (orang) Jumlah (orang) Persentase 

1. 1-3 2   40 

2. 4-6 2   40 

3. >6 1   20 

 Jumlah 5 100 
Sumber: Data Primer diolah, 2022 

Apabila dilihat dari jumlah tanggungan keluarga peterrnak paling banyak 

berada di rata-rata 40% yaitu memiliki tanggungan sebanyak 3 orang tanggungan 

keluarga dalam rumah tangga sejumlah dua orang peternak, selebihnya dari 

ketiga peternak masing-masing memiliki jumlah tanggungan keluarga yang 

berbeda diantaranya 4, 6 dan 7 tanggungan yang dimiliki. Jumlah tanggungan 
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keluarga ini juga pada dasarnya merupakan faktor penghitung besarnya 

pendapatan bersih apabila dikaitkan dengan biaya dalam kehidupan sehari-hari. 

Badan Pusat Statistik (2021) membagi kriteria keluarga menjadi tiga yaitu jumlah 

tanggungan keluarga 1 sampai 3 orang tergolong keluarga kecil, 4 sampai 6 

tergolong keluarga sedang, dan lebih dari 6 orang tergolong keluarga besar.  

5.1.4 Karaktersitik Peternak Berdasarkan Lama Berusaha 

Menurut Soeharjo membagi pengalaman kerja menjadi tiga kategori 

yakni, berpengalaman, cukup berpengalaman, dan tidak berpengalaman. Adapun 

Kriteria berpengalaman adalah seseorang yang memiliki pengalaman kerja di 

bidang usaha peternakan lebih dari 10 tahun, yang cukup berpengalaman adalah 

yang memiliki pengalaman kerja 5-10 tahun. Sedangkan yang tidak 

berpengalaman adalah kurang dari 5 tahun. Apabila dilihat dari lama usaha atau 

pengalaman usaha peternak, memiliki lama usaha yang berbeda-beda. Lama 

usaha peternak dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4. Karakteristik Peternak Jumlah Lama berusaha 

No Lama Usaha Beternak 

(tahun) 

Jumlah (orang) Persentase 

1. 6-7 2   40 

2. 3-5 2   40 

3. 12  1   20 

 Jumlah 5 100 
Sumber: Data Primer diolah, 2022  

Apabila dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semakin lama 

usaha tersebut dilakukan maka persentase keberhasilan akan semakin besar. 

Menurut Hamidah dkk (2015) menyebutkan bahwa semakin berpengalaman 

dalam usaha maka kemampuan dalam meningkatkan pendapatan dan mengambil 
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kebijakan akan semakin lebih baik. Pengalaman juga berpengaruh dengan 

banyaknya ternak yang dimiliki, bahkan adanya pengalaman membuat seorang 

bermental kuat dalam menghadapi masalah yang dihadapi. 

 

5.2 Analisa Kelayakan Usaha 

5.2.1 Biaya Tetap 

Biaya tetap yang dihitung dalam usaha ternak ayam petelur di Desa 

Baramamase Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar diantaranya pajak lahan; 

pungutan atas tanah yang memiliki keuntungan, sewa lahan; biaya yang 

dikeluarkan jika lahan yang digunakan bukan milik pribadi, penyusutan 

peralatan; taksiran nilai sisa dari setiap peraltan yang digunakan begitupun 

dengan penyusutan kendang.  

Besarnya biaya tetap yang dikeluarkan masing-masing responden 

berbeda-beda. Pajak lahan tergantung dari luas lahan yang digunakan. Biaya 

penyusutan alat dipengaruhi oleh jenis dan banyaknya alat pertanian yang 

digunakan dan dimiliki petani dalam usaha tersebut. Jenis alat yang digunakan 

meliputi: tempat minum, tempat pakan, ember, pipa, lampu dan bak air. Untuk 

biaya sewa lahan dalam penelitian ini semua responden tidak mengeluarkan 

karena lahan milik pribadi.  

Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan peternak ayam berjumlah Rp 

39.828.400,- pertahun, total untuk keseluruhan biaya tetap yang dikeluarkan dari 

kelima responden sebesar Rp 199.142.000,- pertahunnya. Dari keempat 

komponen diketahui biaya tertinggi yang dikeluarkan setiap responden yaitu 
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penyusutan kandang. Untuk lebih jelasnya berikut biaya tetap yang dikeluarkan 

masing-masing peternak ayam petelur. 

Tabel 5. Biaya Tetap setiap Peternak Ayam Petelur 

No Nama Populasi 

(ekor) 

Komponen 

Biaya Tetap 
Jumlah (Rp) 

Pajak 

Lahan 

Sewa 

Lahan 

Penyusutan 

Peralatan 

Penyusutan 

Kandang 

1. Mahmud 5.000 30.000 - 10.000.000 30.000.000 40.030.000 

2. Rizal 2.000 15.000 - 7.000.000 12.000.000 19.015.000 

3. Kamaruddin 7.000 60.000 - 40.000.000 60.000.000 100.060.000 

4. Darman 5.000 25.000 - 10.000.000 18.000.000 28.025.000 

5. M. Rasyid 1.500 12.000 - 4.000.000 8.000.000 12.012.000 

              Total 199.142.000 

Sumber: data primer diolah (Juli, 2022) 

 

5.2.2 Biaya Variabel 

Biaya variabel atau disebut dengan biaya tidak tetap didefenisikan sebagai 

biaya yang dikeluarkan atau yang di tanggung oleh peternak selama masa 

produksi yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah produksi. Jadi tidak heran 

jika setiap usaha memiliki biaya variabel yang berbeda. Biaya variabel yang 

dihitung dalam penelitian ini meliputi layer; petelur yang dipelihara, pakan; 

sesuatu yang diberikan secara langsung pada ternak untuk dikonsumsi, vaksin; 

cara untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit atau memberikan kekebalan 

pada ternak, upah tenaga kerja; biaya yang dikeluarkan untuk memberikan upah 

kepada tenaga kerja dan listrik; biaya yang dikeluarkan untuk membayar 

penggunaan listrik yang dipakai. Pada penelitian ini terdapat upah tenaga kerja 

yang setiap usaha peternak memberikan upah yang sama setiap bulannya sebesar 

Rp 2.000.000,-. Diketahui biaya variabel tertinggi yang dikeluarkan setiap 

peternak berada di biaya pakan. Total seluruh biaya variabel dari seluruh 

responden sebesar Rp 1.321.900.000,- pertahun dengan rata-rata setiap responden 
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mengeluarkan biaya variabel sebesar Rp 264.380.000,- pertahun. Untuk lebih 

jelasnya berikut biaya variabel yang dikeluarkan masing-masing peternak ayam 

petelur. 

Tabel 6. Biaya Variabel setiap Peternak Ayam 

Sumber: data primer diolah (Juli, 2022) 

 

5.2.3 Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan seluruh pengorbanan secara ekonomis yang 

dikeluarkan dalam proses usaha dan digunakan dalam Per satu tahun kegiatan 

usaha. Biaya produksi yang dimaksudkan didalam penelitian ini adalah seluruh 

biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang 

digunakan dalam satu tahun produksi, dimana biaya ini digunakan untuk 

menghasilkan pendapatan dalam per satu tahun usaha. Adapun total biaya 

produksi yang di keluarkan oleh peternak ayam petelur di di Desa Baramamase 

Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dapat di lihat pada tabel berikut. 

Tabel 7. Total Biaya Produksi Pada Usaha Ternak Ayam Petelur 

No 
Nama 

Populasi 

(ekor) 

Biaya Tetap 

(FC) 

Biaya 

Variabel 

(VC) 

Total Biaya 

Produksi 

(TC) 

1. Mahmud 5.000 40.030.000 398.200.000 398.200.000 

2. Rizal 2.000 19.015.000 169.800.000 169.800.000 

3. Kamaruddn 7.000 100.060.00 362.400.000 362.400.000 

No Nama 
Populasi 

(ekor) 

Komponen 

Biaya Tetap 
Jumlah (Rp) 

Layer Pakan Vaksin Tenaga 

Kerja  

Listrik 

1. Mahmud 5.000 160.000.000 200.000.000 10.000.000 24.000.000 4.200.000 398.200.000 

2. Rizal 2.000 40.000.000 100.000.000 4.000.000 24.000.000 1.800.000 169.800.000 

3. Kamaruddin 7.000 120.000.000 200.000.000 10.000.000 24.000.000 8.400.000 362.400.000 

4. Darman 5.000 60.000.000 200.000.000 10.000.000 24.000.000 4.200.000 298.200.000 

5. M. Rasyid 1.500 25.000.000 40.000.000 2.500.000 24.000.000 1.800.000 93.300.000 

              Total 1.321.900.000 
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4. Darman 5.000 28.025.000 298.200.000 298.200.000 

5. M. Rasyid 1.500 12.012.000 93.300.000 93.300.000 

Jumlah 199.142.000 1.321.900.000 1.521.042.000 

Rata-rata 39.828.400 264.380.000 304.208.400 
Sumber: data primer diolah (Juli, 2022) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa total biaya produksi yang dikeluarkan 

peternak ayam petelur di Desa Baramamase Kecamatan Galesong Kabupaten 

Takalar diketahui biaya produksi yang dikelurakan sesuai pada tingkat skala 

produksi masing-masing peternak. Berdasarkan tabel diatas juga dapat kita 

ketahui bahwa jumlah rata-rata yang harus dikeluarkan oleh setiap peternak yaitu 

sebesar Rp. 304.208.400,- pertahun. 

5.2.4 Penerimaan Peternak Ayam Petelur 

Penerimaan adalah nilai yang dihasilkan dari suatu usaha produksi. 

penerimaan masing-masing peternak berbeda karena jumlah populasi ternak yang 

dimiliki dan populasi ternak yang bereproduksi telur. Penerimaan suatu proses 

produksi dapat ditentukan dengan mengkalikan jumlah produksi dengan harga 

produksi tersebut. Rata-rata penerimaan peternak ayam petelur di Desa 

Baramamase Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 8. Total Penerimaan Pada Usaha Ternak Ayam Petelur 

No Nama 
Populasi 

(ekor) 

Produksi 

Telur 

(rak/periode) 

Harga 

(Rp/rak) 

Total 

Penerimaan 

 (Rp) 

1. Mahmud 5.000 56.700 45.000 2.551.500.000 

2. Rizal 2.000 18.900 45.000 850.500.000 

3. Kamaruddin 7.000 75.600 45.000 3.402.000.000 

4. Darman 5.000 50.400 45.000 2.268.000.000 
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5. M. Rasyid 1.500 10.500 45.000 472.500.000 

Jumlah 212.100 225.000 9.544.500.000 

Rata-rata 42.420 45.000 1.908.900.000 
Sumber: data primer diolah (Juli, 2022) 

Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa besar rata-rata penerimaan yang 

diperoleh oleh peternak ayam petelur dipengaruhi oleh jumlah produksi yang 

dihasilkan oleh peternak tersebut dengan harga jual yang sesuai, maka semakin 

besar pula penerimaan yang diperoleh peternak. Tetapi secara kebetulan dalam 

penelitian ini terdapat lima peternak yang memiliki harga jual telur sama. 

Diketahui pada tabel diatas penerimaan yang diperoleh rata-rata setiap peternak 

ayam petelur yaitu sebesar Rp 1.908.900.000,- pertahun. Adapun jika diuraikan 

dalam perbulan didapat rata-rata penerimaan sebesar Rp. 159.075.000, jika 

diuraikan dalam perminggu didapat rata-rata penerimaan sebesar Rp. 36.709.615 

dan total biaya penerimaan perhari sebesar Rp. 5.229.863,-  

 

5.2.5 Pendapatan Peternak Ayam Petelur 

 Pendapatan yang diperhitungkan dalam penelitian ini adalah pendapatan dari 

usaha peternakan ayam ras petelur, pendapatan ini diperoleh dari pengurangan 

penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun produksi. 

Pendapatan bersih akan diperoleh apabila jumlah penerimaan akan lebih besar 

dari total biaya, sebaliknya apabila total biaya lebih besar dari penerimaan maka 

usaha ini dikatakan mengalami kerugian yang berakibat akan adanya keputusan 

bahwa usaha ini tidak layak untuk dilakukan atau dilanjutkan. Hasil analisis 
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pendapatan usaha ternak ayam petelur di Desa Baramamase Kecamatan Galesong 

Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 9. Total Pendapatan Pada Usaha Ternak Ayam Petelur 

No Nama 
Populai 

(ekor) 

Total 

Penerimaan 

(Periode /Rp) 

Total 

Produksi 

(Periode /Rp) 

Pendapatan 

(Periode /Rp) 

1. Mahmud 5.000 2.551.500.000 398.200.000 2.153.300.000 

2. Rizal 2.000 850.500.000 169.800.000 680.700.000 

3. Kamaruddin 7.000 3.402.000.000 362.400.000 3.039.600.000 

4. Darman 5.000 2.268.000.000 298.200.000 1.969.800.000 

5. M. Rasyid 1.500 472.500.000 93.300.000 379.200.000 

Jumlah 9.544.500.000 1.321.900.000 8.222.600.000 

Rata-rata 1.908.900.000 264.380.000 1.644.520.000 
Sumber: data primer diolah (Juli, 2022) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa besar rata-rata pendapatan yang 

diperoleh oleh peternak ayam petelur sebesar Rp 1.644.520.000,-. Diketahui dua 

peternak yang memiliki populasi yang sama, namun dalam penelitian ini 

mengungkapkan bahwa populasi yang sama memiliki produksi yang sama pula 

tetapi kebalikannya, produksi yang dihasilkan berbeda walaupun populasi ternak 

yang dimiliki sama. Harga disetiap peternak memiliki nilai jual yang sama, tetapi 

hasil pendapatan yang diperoleh berbeda, maka dalam hal ini dapat disimpulkan 

bahwa setiap populasi mempengaruhi produksi yang diperoleh, banyaknya 

produksi maka makin banyak pula pendapatan yang diperoleh. 

 

5.2.6 Analisis Kelayakan (R/C) Usaha Ternak 

  Agar bisa mengetahui apakah usaha ini layak dijalankan atau tidak setelah 

dilakukan analisis secara financial (keuangan) maka perlu dilakukan analisis yang 

bisa menilai kelayakan usaha ini. Analisis dilakukan secara sederhana yaitu 
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dengan melakukan analisis Revenue Cost Ratio (R/C) dimana analisis ini 

membandingkan total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan. 

  Apabila dilihat dari perhitungan pendapatan usaha, dimana jumlah 

penerimaan yang diperoleh sebesar Rp. 9.544.500.000, dengan jumlah biaya yang 

dikeluarkan yaitu sebesar Rp 1.321.900.000, secara perhitungan ekonomis usaha 

ini layak untuk dilaksanakan namun untuk lebih meyakinkan pelaku usaha atau 

investor maka perlu dilakukan perhitungan kelayakan secara sederhana dengan 

perhitungan seperti pada tabel berikut ini. 

  Tabel 10. Analisis Kelayakan (R/C) Pada Usaha Ternak Ayam Petelur 

No Nama 
Populasi 

(ekor) 

Total 

Penerimaan 

(Rp) 

Total Produksi 

(Rp) 

1. Mahmud 5.000 2.551.500.000 398.200.000 

2. Rizal 2.000 850.500.000 169.800.000 

3. Kamaruddin 7.000 3.402.000.000 362.400.000 

4. Darman 5.000 2.268.000.000 298.200.000 

5. M. Rasyid 1.500 472.500.000 93.300.000 

Jumlah 9.544.500.000 1.321.900.000 

R/C Ratio = 7,2 

  Jika R/C > 1, maka usaha yang di jalankan mengalami keuntungan atau 

layak untuk dikembangkan. Jika R/C Ratio < 1, maka usaha tersebut mengalami 

kerugian atau tidak layak untuk tdak dikembangkan. Selanjutnya R/C Ratio = 1, 

maka usaha berada pada titik impas. Berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha 

ternak ayam Desa Baramamase Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar bahwa 

bisa di katakan layak karena lebih dari 1 yakni sebesar 7,2 artinya setiap 

pengeluaran biaya sebesar Rp 1,00 maka peternak akan mendapat penerimaan 

sebesar Rp 7,2. 

  

Sumber: data primer diolah (Juli, 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Besarnya pendapatan pada usaha ternak di Desa Baramamase Kecamatan 

Galesong Kabupaten Takalar adalah sebesar Rp 8.222.600.000 per periode. 

2. Besarnya R/C usaha ternak di Desa Baramamase Kecamatan Galesong 

Kabupaten Takalar adalah sebesar 7,2. Dengan demikian usaha ternak di 

usaha ternak di Desa Baramamase Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar 

menguntungkan dan layak untuk diusahakan. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka Penulis menyarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Peternak hendaknya membuat pembukuan agar bisa mengetahui pendapatan 

usaha yang dimiliki. 

2. Kegiatan usaha ternak harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan, karena 

usaha yang dilaksanakan dapat memberikan keuntungan. 
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DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN 

ANALISIS KELAYAKAN USAHA TERNAK AYAM PETELUR DI DESA 

BARAMAMASE KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama :............................... 

b. Jenis Kelamin : L / P 

c. Umur :........ tahun 

d. Alamat Rumah : ............................... 

e. Status : Menikah / Belum menikah 

f. Pendidikan Terakhir : ............................... 

g. Jumlah Ternak : ................................. 

h. Lama Beternak : ............................... 

h. Jumlah tanggungan : ............................... 

i. Pekerjaan Pokok : ............................... 

j. Pekerjaan Sampingan : ............................... 

k. Pengalaman Berternak : ............................... 

l. Jumlah produksi Telur perhari : ............................... 

m. Luas Lahan Usahatani : ............................... 
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II. PENDAPATAN USAHA AYAM PETELUR 

Biaya Produksi 

a. Biaya Tetap 

No Komponen Biaya Keterangan Jumlah (Rp) 

1 Pajak Lahan   

2 Sewa Lahan   

3 Penyusutan Peralatan   

4 Penyusutan Kandang   

 

 

b. Variabel 

No Komponen Biaya Keterangan Jumlah (Rp) 

1 Layer   

2 Pakan   

3 Vaksin   

4 Tenaga Kerja   

5 Listrik   

6 Bibit   
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III.  Pertanyaan Pendukung 

1. Jenis usaha ternak ayam broiler seperti apa yang bapak/ibu usahakan? 

a. Mandiri 

b. Mitra 

2. Dimana saja bapak/ibu jual hasil ternak ayam broiler? 

a. Perusahaan Mitra 

b. Pasar 

c. Supermarket 

3. Mengapa vaksinisasi pada ayam broiler perlu dilakukan dan pada umur 

berapa ayam broiler dilakukan vaksinisasi? 

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

4. Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah terhadap usaha ternak ayam broiler 

yang bapak/ibu usahakan? 

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

5. Apakah kebijakan pemerintah yang ada saat ini sudah sesuai dengan 

kebutuhan peternak? 

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

6. Apa saja kendala yang bapak/ibu alami selama beternak ayam broiler? 

......................................................................................................................... 
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Lampiran 2. Peta Lokasi Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Peta Lokasi Penelitian 
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Lampiran 3. Identitas Responden 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama : Mahmud 

b. Jenis Kelamin : Laki-laki 

c. Umur : 32 tahun 

d. Alamat Rumah : Kampung baru 

e. Status : Menikah  

f. Pendidikan Terakhir : SMA 

g. Jumlah Ternak : 5000 Ekor 

h. Lama Beternak : 7 tahun 

h. Jumlah tanggungan : 3 orang 

i. Pekerjaan Pokok : Peternak 

j. Pekerjaan Sampingan : ............................... 

k. Pengalaman Berternak : 7 tahun 

l. Jumlah produksi Telur perhari :  

m. Luas Lahan Usahatani : 0,5 ha 

 

 

 

II. PENDAPATAN USAHA AYAM PETELUR 

Biaya Produksi 
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a. Biaya Tetap 

No Komponen Biaya Keterangan Jumlah (Rp) 

1 Pajak Lahan pertahun 30.000.000 

2 Sewa Lahan Lahan sendiri  

3 Penyusutan Peralatan Per periode 10.000.000 

4 Penyusutan Kandang Per periode 30.000.000 

 

 

b. Variabel 

No Komponen Biaya Keterangan Jumlah (Rp) 

1 Layer  60.000.000 

2 Pakan  200.000.000 

3 Vaksin  10.000.000 

4 Tenaga Kerja  2.000.000 

5 Listrik  350.000 

6 Bibit   

 

 

 

 

 

III.  Pertanyaan Pendukung 

1. Jenis usaha ternak ayam broiler seperti apa yang bapak/ibu usahakan? 
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a. Mandiri 

b. Mitra 

2. Dimana saja bapak/ibu jual hasil ternak ayam broiler? 

a. Perusahaan Mitra 

b. Pasar 

c. Supermarket 

3. Mengapa vaksinisasi pada ayam broiler perlu dilakukan dan pada umur 

berapa ayam broiler dilakukan vaksinisasi? 

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

4. Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah terhadap usaha ternak ayam broiler 

yang bapak/ibu usahakan? 

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

5. Apakah kebijakan pemerintah yang ada saat ini sudah sesuai dengan 

kebutuhan peternak? 

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

6. Apa saja kendala yang bapak/ibu alami selama beternak ayam broiler? 

......................................................................................................................... 
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I. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama : Rizal 

b. Jenis Kelamin : Laki-laki 

c. Umur : 30 tahun 

d. Alamat Rumah : kampung parang 

e. Status : Menikah 

f. Pendidikan Terakhir : S1 

g. Jumlah Ternak : 2000 

h. Lama Beternak : 3 tahun 

h. Jumlah tanggungan : 3 orang 

i. Pekerjaan Pokok : peternak 

j. Pekerjaan Sampingan : ............................... 

k. Pengalaman Berternak : 4 tahun 

l. Jumlah produksi Telur perhari : 66 rak 

m. Luas Lahan Usahatani : 0.2 ha 
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II. PENDAPATAN USAHA AYAM PETELUR 

Biaya Produksi 

a. Biaya Tetap 

No Komponen Biaya Keterangan Jumlah (Rp) 

1 Pajak Lahan Per tahun 15.000.000 

2 Sewa Lahan - - 

3 Penyusutan Peralatan Per periode 7.000.000 

4 Penyusutan Kandang Per periode 12.000.000 

 

 

b. Variabel 

No Komponen Biaya Keterangan Jumlah (Rp) 

1 Layer Per periode 40.000.000 

2 Pakan Per periode 100.000.000 

3 Vaksin Per periode 4.000.000 

4 Tenaga Kerja Per bulan 2.000.000 

5 Listrik Per bulan 150.000 

6 Bibit - - 
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III.  Pertanyaan Pendukung 

1. Jenis usaha ternak ayam broiler seperti apa yang bapak/ibu usahakan? 

a. Mandiri 

b. Mitra 

2. Dimana saja bapak/ibu jual hasil ternak ayam broiler? 

a. Perusahaan Mitra 

b. Pasar 

c. Supermarket 

3. Mengapa vaksinisasi pada ayam broiler perlu dilakukan dan pada umur 

berapa ayam broiler dilakukan vaksinisasi? 

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

4. Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah terhadap usaha ternak ayam broiler 

yang bapak/ibu usahakan? 

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

5. Apakah kebijakan pemerintah yang ada saat ini sudah sesuai dengan 

kebutuhan peternak? 

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

6. Apa saja kendala yang bapak/ibu alami selama beternak ayam broiler? 

......................................................................................................................... 
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I. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama : kamaruddin 

b. Jenis Kelamin : Laki laki 

c. Umur : 57 tahun 

d. Alamat Rumah : untia 

e. Status : Menikah  

f. Pendidikan Terakhir : S1 

g. Jumlah Ternak : 7.000 

h. Lama Beternak : 12 tahun 

h. Jumlah tanggungan : 7 orang 

i. Pekerjaan Pokok : peternak 

j. Pekerjaan Sampingan : guru 

k. Pengalaman Berternak : 12 tahun 

l. Jumlah produksi Telur perhari : 233 rak 

m. Luas Lahan Usahatani : 1 Ha 

 

 

 

II. PENDAPATAN USAHA AYAM PETELUR 

Biaya Produksi 

a. Biaya Tetap 
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No Komponen Biaya Keterangan Jumlah (Rp) 

1 Pajak Lahan Per tahun 60.000. 

2 Sewa Lahan Lahan sendiri -- 

3 Penyusutan Peralatan Per periode 40.000.000 

4 Penyusutan Kandang Per periode 60.000.000 

 

 

b. Variabel 

No Komponen Biaya Keterangan Jumlah (Rp) 

1 Layer Per periode 120.000.000 

2 Pakan Per periode 200.000.000 

3 Vaksin Per periode 10.000.000 

4 Tenaga Kerja Per bulan 2.000.000 

5 Listrik Per bulan 700.000 

6 Bibit   

 

 

 

 

 

III.  Pertanyaan Pendukung 

1. Jenis usaha ternak ayam broiler seperti apa yang bapak/ibu usahakan? 

a. Mandiri 
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b. Mitra 

2. Dimana saja bapak/ibu jual hasil ternak ayam broiler? 

a. Perusahaan Mitra 

b. Pasar 

c. Supermarket 

3. Mengapa vaksinisasi pada ayam broiler perlu dilakukan dan pada umur 

berapa ayam broiler dilakukan vaksinisasi? 

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

4. Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah terhadap usaha ternak ayam broiler 

yang bapak/ibu usahakan? 

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

5. Apakah kebijakan pemerintah yang ada saat ini sudah sesuai dengan 

kebutuhan peternak? 

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

6. Apa saja kendala yang bapak/ibu alami selama beternak ayam broiler? 

......................................................................................................................... 
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I. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama : m.rasyid 

b. Jenis Kelamin : Laki laki 

c. Umur :43 tahun 

d. Alamat Rumah : kampung baru 

e. Status : Menikah 

f. Pendidikan Terakhir : SMP 

g. Jumlah Ternak : 1.500 Ekor 

h. Lama Beternak : 2 tahun 

h. Jumlah tanggungan : 6 orang 

i. Pekerjaan Pokok : supir truck 

j. Pekerjaan Sampingan : beternak 

k. Pengalaman Berternak : 2 tahun 

l. Jumlah produksi Telur perhari : 50 rak 

m. Luas Lahan Usahatani : 0,2 

 

 

 

II. PENDAPATAN USAHA AYAM PETELUR 

Biaya Produksi 

a. Biaya Tetap 
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No Komponen Biaya Keterangan Jumlah (Rp) 

1 Pajak Lahan Per tahun 17.000 

2 Sewa Lahan Lahan sendiri - 

3 Penyusutan Peralatan Per periode 4.000.000 

4 Penyusutan Kandang Per periode 8.000.000 

 

 

b. Variabel 

No Komponen Biaya Keterangan Jumlah (Rp) 

1 Layer Per periode 25.000.000 

2 Pakan Per periode 40.000.000 

3 Vaksin Per peride 2.300.000 

4 Tenaga Kerja Per bulan 2.000.000 

5 Listrik Per bulan 150.000 

6 Bibit   

 

 

 

 

 

III.  Pertanyaan Pendukung 

1. Jenis usaha ternak ayam broiler seperti apa yang bapak/ibu usahakan? 

a. Mandiri 
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b. Mitra 

2. Dimana saja bapak/ibu jual hasil ternak ayam broiler? 

a. Perusahaan Mitra 

b. Pasar 

c. Supermarket 

3. Mengapa vaksinisasi pada ayam broiler perlu dilakukan dan pada umur 

berapa ayam broiler dilakukan vaksinisasi? 

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

4. Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah terhadap usaha ternak ayam broiler 

yang bapak/ibu usahakan? 

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

5. Apakah kebijakan pemerintah yang ada saat ini sudah sesuai dengan 

kebutuhan peternak? 

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

6. Apa saja kendala yang bapak/ibu alami selama beternak ayam broiler? 

......................................................................................................................... 
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I. IDENTITAS RESPONDEN 

a. Nama : Darman 

b. Jenis Kelamin : Laki laki 

c. Umur :42 tahun 

d. Alamat Rumah : untia 

e. Status : Menikah 

f. Pendidikan Terakhir : SMA 

g. Jumlah Ternak : 5.000 

h. Lama Beternak : 5Tahun 

h. Jumlah tanggungan : 4 orang 

i. Pekerjaan Pokok : peternak 

j. Pekerjaan Sampingan : - 

k. Pengalaman Berternak : 5 tahun 

l. Jumlah produksi Telur perhari : 166 rak 

m. Luas Lahan Usahatani : 0,4 ha 

 

 

 

II. PENDAPATAN USAHA AYAM PETELUR 

Biaya Produksi 

a. Biaya Tetap 
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No Komponen Biaya Keterangan Jumlah (Rp) 

1 Pajak Lahan Per tahun 25.000 

2 Sewa Lahan Lahan sendiri - 

3 Penyusutan Peralatan Per periode 10.000.000 

4 Penyusutan Kandang Per periode 18.000.000 

 

 

b. Variabel 

No Komponen Biaya Keterangan Jumlah (Rp) 

1 Layer Per periode 60.000.000 

2 Pakan Per periode 220.000.000 

3 Vaksin Per periode 10.000.000 

4 Tenaga Kerja Per bulan 2.000.000 

5 Listrik Per bulan 350.000 

6 Bibit   

 

 

 

 

 

III.  Pertanyaan Pendukung 

1. Jenis usaha ternak ayam broiler seperti apa yang bapak/ibu usahakan? 

a. Mandiri 
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b. Mitra 

2. Dimana saja bapak/ibu jual hasil ternak ayam broiler? 

a. Perusahaan Mitra 

b. Pasar 

c. Supermarket 

3. Mengapa vaksinisasi pada ayam broiler perlu dilakukan dan pada umur 

berapa ayam broiler dilakukan vaksinisasi? 

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

4. Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah terhadap usaha ternak ayam broiler 

yang bapak/ibu usahakan? 

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

5. Apakah kebijakan pemerintah yang ada saat ini sudah sesuai dengan 

kebutuhan peternak? 

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

6. Apa saja kendala yang bapak/ibu alami selama beternak ayam broiler? 

......................................................................................................................... 
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 

 

 

Gambar 3. Proses pemberian pakan 
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Gambar 4. Wawancara dengan pak Dirman 

 

 

 



 

70 

 

 

 

 

Gambar 5. Proses penggilingan pakan 
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Gambar 6. Proses pencampuran pakan 
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