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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Karakteristik Ayam Ras Petelur (Layer) 

 Ayam petelur adalah ayam yang mempunyai sifat unggul dalam produksi 

telur atau ayam yang kemampuan produksi telurnya tinggi. Karakteristik ayam 

petelur yaitu bersifat nervous atau mudah terkejut, bentuk tubuh ramping, cuping 

telinga berwarna putih, kerabang telur berwarna putih, produksi telur tinggi. 

(Susilorini, dkk., 2011). Ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang dipelihara 

khusus untuk diambil telurnya. Asal mula ayam ras ini berasal dari ayam hutan yang 

ditangkap dan dipelihara serta dapat bertelur cukup banyak. Tahun demi tahun  

ayam hutan dari seluruh wilayah dunia diseleksi secara ketat oleh para pakar. 

Beberapa persilangan bangsa ayam di dunia dikembangkan menjadi beberapa jenis 

ayam komersial, salah satunya jenis petelur (Layer) (Yuwanta, 2004).  

Menurut Prihatman (2000), ayam ras petelur adalah ayam-ayam betina 

dewasa yang dipelihara secara khusus untuk diambil telurnya dan mendapatkan 

keuntungan. Ayam ras petelur merupakan strain unggul yang mempunyai daya 

produktivitas bertelur yang tinggi, baik jumlah maupun bobot telurnya sehingga 

apabila diusahakan dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat. Ayam 

petelur memiliki keuntungan dalam memproduksi telur yang lebih tinggi 

dibandingkan produksi telur ayam buras dan jenis unggas yang lain (Yuwanta, 

2004). Yuri (2011) meyatakan bahwa ayam buras dapat bertelur dan dagingnya 

dapat dimakan, akan tetapi tidak dapat diklasifikasikan sebagai ayam dwiguna 

secara komersial unggul. Perbedaan antara ayam buras dengan ayam ras dapat 

dilihat pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Perbandingan Produktivitas Ayam Ras Petelur dengan Ayam Buras 

Keterangan Ayam Ras Ayam Buras 

Produksi telur (butir/tahun) 200-250 40-60 

Berat telur (g) 50-60 30 -40 

Sifat Mengeram Hampir tidak ada Ada 

Kemampuan berproduksi tinggi Sangat terbatas 

Sumber :Yuwanta (2004)  

2.2 Klasifikasi Ayam ras  

    Klasifikasi adalah suatu sistem pengelompokan jenis-jenis ternak 

berdasarkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan karaktistik. Hirarki 

klasifikasi ayam menurut Rahmanto (2012) memiliki taksonomi sebagai berikut: 

 

Kingdom  :Animalia 

Subkingkdom  :Metazoa  

Filum    :Chordata  

Sub fitum  :Vertebrata 

Kelas    :Aves 

Ordo   :Galliformes 

Genus   :Gallus 

Spesies  :Gallus gallus domestika 

 

Sudaryani dan Santosa (2003) menyebutkan berdasarkan tipe ayam, ayam 

dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe ayam. Pertama tipe ayam petelur memiliki 

karakteristik bersifat nervous atau mudah terkejut, bentuk tubuh ramping, cuping 

telinga berwarna putih dan kerabang telur berwarna putih. Karakteristik lainnya 

yaitu produksi telur tinggi, efisien dalam penggunaan ransum untuk membentuk 

telur dan tidak memiliki sifat mengeram. Kedua tipe pedaging karakteristik ayam 

tipe pedaging bersifat tenang, bentuk tubuh besar, pertumbuhan cepat, bulu merapat 

ketubuh, kulit putih dan produksi telur rendah. Ketiga tipe dwiguna memiliki 

karakteristik sifat tenang, bentuk tubuh sedang, produksi telur sedang, pertumbuhan 

sedang dan kulit berwarna coklat.  
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2.3 Telur Ayam  

Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang 

lezat, mudah dicerna, dan bergizi tinggi (Ginting, 2007). Komposisi telur ayam 

terdiri dari 73,7 % air, 12,9 % protein, 11,2 % lemak dan 0,9 % karbohidrat, 

sedangkan struktur telur terdiri dari 3 komponen yaitu kulit telur (11 % dari total 

bobot telur), putih telur (57 % dari total bobot telur) dan kuning telur (32 % dari 

total bobot telur) (Purnama, 2008). Nilai tertinggi telur terdapat pada bagian 

kuningnya. Kuning telur mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan serta 

mineral seperti besi, fosfor sedikit kalsium, dan vitamin B kompleks. Sebagian 

protein (50%) dan semua lemak terdapat pada kuning telur. Adapun putih telur yang 

jumlahnya sekitar 60 % dari seluruh bulatan telur mengandung 5 jenis protein dan 

sedikit karbohidrat (Ginting, 2007) 

Soepraninondo, dkk., (2011) menyatakan kandungan rata-rata sumber 

protein 12.4% sedikit lebih rendah dari telur itik 13% namum lebih tinggi dari susu 

sapi yang hanya 3,5% sebutir telur terdiri dari 73.7% air. 12,9% protein 11,2% 

lemak dan 0,9 % karbohidrat. Struktur telur terdiri dari 3  komponen yaitu kulit 

telur (11% dari total bobot telur ). Putih telur (57% dari total bobot telur ) dan 

kuning telur (3,2% dari total bobot telur ) (suharyanto, 2011). Kandungan telur 

terdiri dari sejumlah mineral seperti zat besi, fosfor, kalsium, sodium, yudium 

mangan zinkum, kobalt, kuprum dan mangnesium dalam jumlah yang cukup 

Rahayu (2003). 

Prawesthirini, dkk., (2011) kulitas telur ditentukan oleh dua faktor, yaitu 

faktor luar (cangkang) dan faktor dalam ( kuning telur dan putih telur). Faktor luar 

meliputi bentuk, warna, ukuran, kondinasi dan kebersihan kulit, sedangkan faktor 
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dalam telur meliputi kesegaran isi telur yang dapat ditentukan kondisi kuning telur 

dan putih telur yang kental berada dalam keadaan membukit bila telur dipecahkan 

dan isinya diletakkan di permukaan datar. Menurut Robert (2011) yang menentukan 

kulitas kerabang dan kuliatas internal telur seperti indek putih telur, indek kuning 

telur dan haugh unit (HU) adalah faktor penyimpanan strain unggas, umur, molting, 

nutrisi pakan dan penyakit. 

Telur memberikan manfaat untuk kesehatan, memberikan pengobatan, 

kecerdasan dan memiliki banyak kegunaannya sehinga telur di katakan sebagai 

produk yang berguna. Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap telur masyarakat 

Malasysia yang sudah mengkomsumsi telur rata-rata 311 butir perkapita pertahun  

( Dawami, 2012). 

2.4 Usaha Peternakan Ayam Petelur 

Menurut Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 

940/Kpts/OT.210/10/9, usaha peternakan adalah suatu usaha pembibitan atau 

budidaya peternakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat, 

yang dilakukan secara terus-menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu 

tertentu untuk tujuan komersial atau sebagai usaha sampingan untuk menghasilkan 

bibit/ternak potong, telur, susu, serta menggemukkan suatu jenis ternak termasuk 

mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan.  

Dalam rangka membantu mewujudkan tujuan komersil dari usaha 

peternakan, pemerintah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan pembinaan usaha 

peternakan ayam petelur dalam bentuk SK Menteri Pertanian No. 

472/Kpts/TN.330/6/96, yang isinya antara lain tentang pengelompokan usaha 

peternakan menjadi tiga kategori yaitu peternakan rakyat, pengusaha kecil 
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peternakan, dan pengusaha peternakan. Peternakan rakyat yaitu usaha peternakan 

ayam yang jumlahnya tidak melebihi 15.000 ekor ayam pedaging per siklus. 

Pengusaha kecil peternakan adalah usaha budidaya ayam ras yang jumlahnya tidak 

melebihi dari 65.000 per siklus. Pengusaha peternakan adalah perusahaan budidaya 

ayam pedaging yang jumlahnya lebih besar dari 65.000 ekor per siklus.  

Khusus untuk pengusaha peternakan, dapat menerima bimbingan dan 

pengawasan dari pemerintah. Hal tersebut dapat ditegaskan dalam peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 1977 tentang usaha peternakan. 

Peraturan ini menjelaskan bahwa Menteri bertanggung jawab dalam bidang 

peternakan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan bimbingan dan 

pengawasan atas pelaksanaan perusahaan peternakan. 

2.5 Analisis Pendapatan 

Pendapatan adalah keuntungan bersih yang diperoleh dari pengurangan 

jumlah keseluruhan pendapatan yang diperoleh dengan keseluruhan biaya 

operasional setiap periodenya. Soepranianondo, dkk., (2013) menyatakan 

pendapatan suatu usaha akan diketahu setelah penerimaan hasil penjualan produk 

dikurangi dengan biaya produksi, biaya pemasaran dan biaya umum. Pendapatan 

ini masih disebut pendapatan kotor, pendapatan bersih baru didapat setelah 

ditambah pendapatan diluar usaha (misalnya penjualan limbah) dikurangi biaya 

diluar usaha (misalnya sumbangan ke Pemda) dan pajak. Keuntungan merupakan 

selisih antara total penerimaan dan total biaya produksi. Bila biaya pendapatan lebih 

besar dari biaya produksi disebut kondisi laba. 

Analisis pendapatan adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

perkembangan usaha pada periode waktu tertentu, komponen yang terdapat di 
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analisis pendapatan adalah penerimaan, biaya operasional, penyusutan, dan pajak 

penghasilan. Pendapatan bersih diperoleh dari penerimaan total yang dikurangi oleh 

biaya variabel dan operasional. Terdapat juga komponen yang mengurangi 

penerimaan yaitu penyusutan dan pajak penghasilan. Penyusutan adalah biaya atas 

barang investasi yang disusutkan setiap tahunya dengan mengetahui nilai sisa 

barang investasi tersebut, perhitungan nilai penyusutan dilakukan dengan metode 

garis lurus yaitu nilai beli dikurangi nilai sisa lalu dibagi umur ekonomis barang 

tersebut. Adapun pendapatan akan memudahkan untuk menentukan besarnya aliran 

kas tahunan yang diperoleh suatu perusahaan, untuk menghitung berapa penjualan 

minimum baik dari kuantitas ataupun nilai uang dari suatu aktivitas bisnis, nilai 

produksi atau penjualan minimum tersebut merupakan titik impas (breakeven 

point), dan untuk menaksir pajak yang akan dimasukkan ke dalam cash flow 

(Nurmalina, dkk., 2009). Analisis pendapatan dapat ditentukan dengan beberapa 

biaya pengeluaran dan biaya pemasukan yang meliputi komponen investasi, biaya 

produksi baik biaya tetap maupun tidak tetap dan total penerimaan.  

2.5.1 Investasi (Modal) 

 Menurut Soepranianondo, dkk., (2013) menjelaskan bahwa investasi 

disebut juga modal dalam usaha, merupakan dana awal untuk memulai usaha. 

Investasi adalah awal dari kegiatan ekonomi maupun kegiatan bisnis bagi pelaku 

usaha yang menjalankannya. Investasi dapat dilakukan oleh semua pihak baik oleh 

masyarakat sebagai kegiatan bisnis dan pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan 

untuk pelayanan kebutuhan bagi masyarakat. Masyarakat melakukan investasi 

dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu barang dan jasa, dan untuk 

memenuhi keinginan. Menurut sifatnya modal dibagi menjadi dua, 1. Modal tetap 
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yaitu modal yang tidak habis digunakan dalam satu periode produksi dan dapat 

mengalami penyusutana berdasarkan jenis dan waktu. Misalnya tanah, kandang, 

gudang, mesin dan kendaraan; 2. Modal kerja, yaitu modal yang habis digunakan 

dalam satu masa periode produksi. Misalnya: uang tunai, bahan baku (pakan) DOC, 

gaji dan biaya operasional.  

2.5.2 Biaya Produksi 

Biaya produksi dalam pengertian ekonomi adalah semua pengeluaran yang 

harus ditanggung untuk menghasilkan barang atau jasa yang siap dipakai 

konsumen. Biaya produksi diartikan sebagai keseluruhan faktor produksi yang 

dikorbankan dalam proses produksi (Ahman, 2004). Menurut Sukirno (2005) biaya 

produksi didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan 

digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan 

tersebut. Biaya produksi dalam suatu usaha harus diperhitungkan yaitu biaya tetap 

dan biaya tidak tetap (Soepranianondo, dkk., 2013).  

2.5.2.1 Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada 

besar kecilnya produksi. Biaya tetap secara totalitas tidak mengalami perubahan 

meskipun ada perubahan volume produksi. Walaupun perusahaan tidak 

berproduksi biaya tersebut harus tetap dikeluarkan oleh perusahaan. Contoh; sewa 

tempat, bunga hutang bank, pajak, penyusutan peralatan (depresiasi). Biaya 

Penyusutan merupakan pengurangan nilai yang disebabkan karena waktu dan 

penggunaan dari semua biaya tetap. Mencakup penyusutan ayam, kandang dan 

peralatan kandang. Penyusutan ayam bisa disebabkan oleh dua hal yaitu 
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peningkatan umur dan mortalitas. Untuk penyusutan kandang dihitung dengan cara 

mengetahui biaya investasi bangunan kandnag / biaya sewa kandang dan lama 

ketahanan atau lama sewa kandang. Sedangkan penyusutan peralatan kandang 

dapat dilakukan dengan mengetahui harga beli, harga jual, dan lama ketahanan dari 

pemanas indukan, tempat ransum dan tempat minum (Medion, 2011). Biaya tetap 

ini diperoleh dengan cara membagi total biaya tetap dengan total hasil produksi.  

2.5.2.2 Biaya Tidak Tetap ( Variable Cost) 

Biaya tidak tetap adalah biaya yang diperlukan pada saat produksi 

berlangsung. Biaya tidak tetap secara totalitas akan berubah-ubah sesuai dengan 

volume produksi. Semakin besar volume kegiatan maka semakin tinggi jumlah total 

biaya variabel, semakin rendah volume kegiatan maka semakin rendah pula jumlah 

biaya variabelnya. Contoh biaya tidak tetap adalah biaya bahan baku seperti komisi 

penjualan, gaji pegawai/tenaga kerja, biaya kesehatan (obat-obatan, vaksin, dan 

kimia), pemeliharaan dan biaya pakan ternak serta biaya lain-lain atau tidak terduga 

seperti biaya sosial, kesehatan karyawan, transportasi, biaya telepon, listrik dan 

kemasan telur.  

2.5.3  Penerimaan 

Penerimaan dari usaha peternakan adalah nilai yang diterima dari hasil 

penjualan produk, yaitu sebesar jumlah dikalikan harga jual produk. Penerimaan 

dari usaha peternakan dapat berasal dari produk utama, yaitu telur yang dihasilkan 

maupun produk sampingan yang berupa penjualan ayam afkir, feses, karung pakan 

dan lain-lain. Penjualan telur dapat dihitung dengan mengetahui rata-rata perbulan, 

jumlah ayam dan jumlah 1 kg telur biasanya menghasilkan 16 butir. untuk kotoran 

ayam umumnya sampai 30 karung per bulan per 1000 ekor dan dijual biasanya 
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untuk pupuk kandang. Besar kecilnya uang yang diterima dari penjualan sangat 

tergantung pada total hasil peternakan dan harga pasar.  

Penerimaan usaha tani di definisikan sebagai nilai uang yang diterima dari 

penjualan produk usaha tani yang merupakan hasil penjualan dari produk yang 

dihasilkan pada suatu usaha tani yang meliputi penjualan produk tanaman, ternak 

dan hasil terna (Tjondrokusumo, 1990).  Menurut Soekartawi (1993) penerimaan 

dapat berupa tunai dan non tunai. Penerimaan tunai secara mudah dapat 

diidentifikasi dari pembayaran tunai terutama dapat diperoleh dari hasil penjualan 

usaha, sedangkan penerimaan non tunai dapat diperoleh dari pembayaran yang 

diterima dalam bentuk barang dan jasa atau hasil usaha yang dikonsumsi oleh 

keluarga peternak. 

2.6 Analisis Finansial 

Analisis finansial bertujuan untuk mengetahui perkiraan dalam hal investasi 

dan aliran kas, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya bisnis yang dijalankan. 

Menurut Husnan (2000) analisis finansial merupakan suatu analisis yang 

membandingkan antara biaya dan manfaat untuk menentukan suatu bisnis akan 

menguntungkan selama periode bisnis. Menurut Mulyadi (2001), ada beberapa 

parameter pada analisis biaya volume dan laba yang bermanfaat untuk mengkaji 

perencanaan laba jangka pendek kelayakan finansial yang digunakan diantaranya 

yaitu, Net Benefit Cost Ratio (B/C), Return Cost Ratio (R/C), Break Event Point 

(BEP), Return On Investment (ROI), Pay Back Periode (PBP) dan Rentabilitas 

2.6.1 Net Benefit Cost Ratio (B/C) 

 B/C merupakan perbandingan antara tingkat keuntungan yang diperoleh 

dengan total biaya yang dikeluarkan. Apabila B/C lebih besar dari 1 berarti usaha 
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tersebut menguntungkan dan apabila nilai B/C kurang dari satu berarti usaha 

tersebut tidak layak dan apabila B/C sama dengan 1 berarti usaha tersebut impas 

(BEP) (Soepranianondo, dkk., 2013). 

2.6.2 Return Cost Ratio (R/C) 

 R/C adalah perbandingan antara penerimaan penjualan dengan biaya-biaya 

yang dikeluarkan selama proses produksi hingga menghasilkan produk. Apabila 

R/C lebih besar dari 1 berarti usaha tersebut menguntungkan dan apabila nilai R/C 

semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh usaha tersebut juga semakin 

besar (Soepranianondo, dkk., 2013). 

2.6.3 Break Event Point (BEP) 

 Analisis Titik Impas (Break Even Point) merupakan sarana untuk 

menentukan kapasitas produksi yang harus dicapai oleh suatu operasi agar 

memperoleh keuntungan (Nasution, 2006). Titik Impas memberikan informasi 

mengenai berapa jumlah volume penjualan dimana perusahaan berada pada kondisi 

tidak berlaba tapi juga tidak rugi. Semakin lama sebuah perusahaan mencapai titik 

pulang pokok, semakin besar saldo rugi karena keuntungan yang diterima masih 

menutupi segala biaya yang telah dikeluarkan (Rianto, 2010). Medion (2011) 

menyatakan bahwa untuk mengetahui keuntungan atau kerugian suatu usaha dari 

segi finansial, maka dilakukan analisis laporan keuangan untuk mengetahui BEP. 

2.6.4 Return On Investment (ROI) 

Return On Investment (ROI) adalah salah satu kriteria yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan menghasilkan laba suatu pusat investasi yaitu dengan 

membandingkan besarnya laba operasi bersih dengan rata-rata aktiva operasi. Laba 

operasi bersih adalah laba sebelum bunga dan pajak dan kadangkadang disebut 
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sebagai laba sebelum bunga dan pajak (earnings before interest and taxes). 

Sedangkan aktiva operasi meliputi kas, piutang, persediaan, pabrik dan peralatan, 

dan aktiva-aktiva lain yang dipertahankan untuk penggunaan produktif di dalam 

organisasi (Garrison et al, 2007).  

Sebelum menghitung besar ROI, terlebih dahulu menentukan total penerimaan, 

total biaya, dan total aktiva. Total penerimaan, total biaya, dan total aktiva harus diubah 

terlebih dahulu ke dalam nilai majemuk yaitu penjumlahan dari uang pada permulaan 

periode atau jumlah modal pokok dengan jumlah yang diperoleh selama periode 

tersebut, dengan tujuan agar diperoleh satu persepsi yang sama dalam perhitungan ROI. 

Tingkat suku bunga yang digunakan untuk mengubah total penerimaan, total biaya, dan 

total aktiva ke dalam nilai majemuk adalah suku bunga riil atau tingkat suku bunga 

yang bebas inflasi. 

2.6.5 Pay Back Periode (PBP) 

 PBP (Pay Back Periode) adalah jangka waktu dari pengembalian modal dlm 

suatu usaha bisnis, dimana periode pengembalian dlm jangka waktu tertentu yg 

menentukan terjadinya suatu Cash In Flow (Arus Penerimaan) yg secara kumulatif 

itu sama dengan jumlah investasi didalam suatu usaha bisnis sehingga Pay Back 

Periode ini berguna untuk menunjukkan berapa lama atau dlm berapa tahun suatu 

investasi (modal) usaha itu akan bisa kembali. 

Metode analisis payback period bertujuan untuk mengetahui seberapa lama 

(periode) investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi Break Even-

Point (jumlah arus kas masuk sama dengan jumlah arus kas keluar). Analisis 

payback period dihitung dengan cara menghitung waktu yang diperlukan pada saat 

total arus kas masuk sama dengan total arus kas keluar. Dari hasil analisis payback 

period ini nantinya alternatif yang akan dipilih adalah alternatif dengan periode 
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pengembalian lebih singkat. Penggunaan analisis ini hanya disarankan untuk 

mendapatkan informasi tambahan guna mengukur seberapa cepat pengembalian 

modal yang diinvestasikan. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Candra (2012)  melakukan penelitian dengan judul analisis ekonomi usaha 

ayam petelur CV. Santoso Farm di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten 

Blitar dan hasil yang diperoleh yaitu analisis usaha peternakan ayam petelur CV. 

Santoso Farm layak dikembangkan berdasarkan Nilai R/C ratio yaitu 1,16 sehingga 

usaha peternakan tersebut layak untuk dikembangkan, Nilai BEP selama satu bulan 

untuk BEP harga telur utuh yaitu Rp.11.536 dan untuk BEP hasil telur utuh yaitu 

112.386 kg, Nilai margin of safety dari penjualan telur utuh yaitu 6,74 %, Nilai 

rentabilitas ekonomi yaitu 29,59 % per tahun, sedangkan nilai rentabilitas modal 

sendiri yaitu 39,54 % per tahun.  

Sularso (2013) juga melakukan penelitian dengan judul analisis ekonomi 

usaha peternakan ayam petelur di UD. HS Indra Jaya Desa Ponggok Kecamatan 

Ponggok Kabupaten Blitar dan diperoleh hasil bahwa usaha peternakan ayam 

petelur U.D HS Indra Jaya layak untuk dijalankan berdasarkan kriteria total biaya 

produksi yaitu sebesar Rp.1.316.034.778/bulan setara dengan Rp.10.317/kg telur 

utuh, Total penerimaan yaitu sebesar Rp.1.894.447.068/bulan setara dengan 

Rp.14.851/kg telur utuh. Kemudian dilihat dari Nilai R/C ratio dari peternakan 

ayam petelur selama satu bulan yaitu 1,44 usaha peternakan tersebut layak untuk 

dikembangkan, Nilai BEP peternakan ayam petelur selama satu bulan untuk BEP 

harga telur utuh yaitu Rp.10.482 dan untuk BEP hasil telur utuh yaitu 93.059 kg, 

Nilai margin of safety dari penjualan telur utuh yaitu 25,9 %. 



18 

Aida (2015) melakukan penelitian dengan judul analisis pendapatan dan 

kelayakan usaha peternakan ayam petelur Hj. Sari Intan di Desa Potoya Kecamatan 

Dolo Kabupaten Sigi dan diperoleh hasil bahwa pendapatan yang diperoleh usaha 

peternakan ayam petelur Hj. Sari Intan di Desa Potoya, Kecamatan Dolo, 

Kabupaten Sigi, sebesar Rp.1.880.725.200 per tahun. Sedangkan untuk kelayakan 

usaha peternakan ayam petelur Ibu Hj. Sari Intan di Desa Potoya, Kecamatan Dolo, 

Kabupaten Sigi yang diperoleh dengan nilai sebesar 1,89 > 1. Hal ini membuktikan 

bahwa usaha ini layak untuk dijalankan dan dikembangkan. 


