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Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Januari sampai dengan 27 Pebruari 2007, yang 
bertempat di Kecamatan Bumiaji Kota Batu.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pendapatan para peternak, Nilai 
Revenue Cost Ratio ( R/ C ), besar Break Event Point ( BEP ), Nilai Return Of Investment ( ROI 

), dan Nilai Payback Periode Cost ( PPC ) yang diperoleh para peternak. Kegunaan dari 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang nilai pendapatan, besarnya Break 
Event Point ( BEP ), Return Of Investment 

( ROI ), Revenue Cost Ratio ( R/ C ), serta niilai Payback Periode Cost ( PPC ) yang ada dalam 
peternakan kelinci peranakan New Zealand Di Koperasi “ AKUR “ Desa Bulukerto Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu. 
Materi penelitian yang digunakan adalah peternak kelinci di Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 
Sedangkan alat yang digunakan adalah semua sarana dan prasarana yang terpakai dalam kegiatan 

penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adlah metode survey dengan pemilihan 
sample secara acak berstrata. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode 

analisa pendapatan yang meliputi : (1). biaya produksi,(2). penerimaan,(3). keuntungan,(4). 
break event point,(5). revenue cost ratio,(6). return of investment,(7). payback period cost.  
Hasil dari penelitian ini adalah peternak kelinci di Kecamatan Bumiaji sudah cukup baik dalam 

mengelola usahanya, hal ini bisa dilihat dari system pemberian pakan dan pemeliharaan ternak. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha ternak kelinci sangat menguntungkan dan sangat 

efisien. Biaya produksi rata-rata perekor untuk strata I sebesar Rp.18.349, strata II sebesar 
Rp.13.620 dan pada strata III sebesar Rp.11.264. Keuntungan yang didapatkan peternak perekor/ 
bulan pada strata I Rp.1.808, pada strata II sebesar Rp.5.255, dan strata III Rp.7.127. Nilai BEP 

rata-rata pada strata I sebesar Rp.7.331, pada strata II sebesar Rp.5.147, dan strata III Rp.4.247. 
Nilai R/C rata-rata pada setiap periode pemeliharaan untuk strata I sebesar 1,12, pada strata II 

sebesar 1,39 dan pada strata III 1,63. Nilai ROI rata-rata pada strata I sebesar 20,41, pada strata 
II 56,15 dan pada strata III adalah 81,22. Nilai PPC rata-rata untuk strata I sebesar 4,90, pada 
strata II sebesar 1,78 dan strata III 1,23 setiap periode pemeliharaan.  

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan kelinci di Kecamatan 
Bumiaji telah memberikan keuntungan dari analisis ekonomi.Saran yang diberikan untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar adalah dengan memperbesar jumlah populasi ternak 
yang dipelihara.  

 


