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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peternakan merupakan subsektor dari pertanian yang berperan penting dalam 

pemenuhan kebutuhan protein hewani. Hal ini seiring meningkatnya jumlah 

penduduk, tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat akan gizi dan zat-zat makanan 

khususnya protein, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 

memanfaatkan hasil ternak. Perkembangan sektor peternakan memberikan dampak 

positif bagi masyarakat untuk perbaikan gizi dan dampak positif bagi pelaku ternak 

yaitu meningkatkan kesejahteraannya (Candra et al, 2012). 

Dalam bidang perunggasan, usaha peternakan ayam ras petelur mengalami 

perkembangan yang sangat pesat karena masyarakat sudah banyak mengetahui dan 

mengerti mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari usaha peternakan. 

Perkembangan peternakan ayam ras petelur ini didorong oleh kondisi di sektor 

pertanian yang menyediakan bahan pakan yang sangat diperlukan untuk  

peternakan seperti kacang, padi-padian, jagung, dan sebagainya yang berguna 

untuk campuran pakan ternak. Selain itu, masysarakat Indonesia jumlah konsumsi 

telur selalu mengingkat setiap tahunnya sehingga pelaku peternak ayam petelur 

semakin banyak dan jumlah produksi telur ayam ras petelur ikut meningkat. 

Usahatani sektor peternakan yang dapat dimanfaatkan masyarakat salah 

satunya adalah ternak ayam petelur. Ternak ungas ayam petelur merupakan satu 

usaha peternakan yang berkembang pesat di Provinsi Jawa Timur. Menurut data 

statistik.
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peternakan dan kesehatan hewan (2011), Populasi ayam ras petelur di Indonesia sekitar 

30% dari keseluruhan jumlah berada di Jawa Timur. Menurut  data dinas peternakan 

menyatakan bahwa populasi ayam ras petelur di Jawa Timur mulai tahun 2008 sampai 

2011 terus mengalami kenaikan dengan jumlah ternak ayam ras petelur 20.886.094 

ekor, 21.396.786 ekor, 21.959.505 ekor dan 37.035.241 ekor. Bisnis ayam petelur 

merupakan usaha yang dapat menghasilkan perpindahan modal dengan cepat (Candra 

et al, 2012). 

Tabel 1.1 Populasi Ayam Ras Petelur di Jawa Timur Tahun 2013-2017 

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 

Populasi 

(ekor) 
43.066.361 41.156.842 43.221.466 45.880.658 46.431.226 

Sumber : Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2017 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat menjelaskan bahwa populasi ayam ras petelur di 

Jawa Timur mengalami penurunan pada tahun 2014 dengan jumplah populasi 

41.156.842 ekor. Namun  pada tahun 2015 sampai tahun 2017 jumplah pupulasi ayam 

ras petelur terus meningkat, sehingga produksi telur ikut meningkat, seperti yang ada 

pada Tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2 Produksi Telur Ayam Ras Petelur di Jawa Timur Tahun 2013–2017 

Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 

Produksi 

(ton ) 
293.532 291.399 390.055 445.793 455.607 

Sumber : Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2017 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap 

telur ayam ras diperkirakan terus meningkat. Hal ini diakibatkan oleh harga telur ayam 

ras yang sangat kompetitif, dan lebih murah. Telur ayam merupakan sumber protein 
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bermutu tinggi kaya akan vitamin dan mineral sebagai penyebab meningkatnya telur 

ayam ras.       

Di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar terdapat peternakan 

ayam ras petelur. Usaha ayam petelur sebagian besar merupakan pekerjakaan 

sampingan, sehingga beberapa peternakan belum menggunakan pembukuan keuangan 

secara terperinci untuk menghitung antara biaya dengan pendapatan yang diperoleh 

dan mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi produksi ayam petelur. 

Usaha peternakan ayam ras petelur secara umum dipengaruhi oleh faktor bibit, biaya 

pakan, kandang, tenaga kerja, vitamin. Usaha ayam petelur dengan menekan biaya 

produksi dengan manimal dan bisa menjaga kondisi ayam tetap sehat akan memperoleh 

keuntungan dari usaha yang dilakukan. Biaya pakan merupakan biaya yang terbesar 

dari faktor produksi lainnya untuk meningkatkan jumlah pendapatan telur. Dengan 

biaya yang dikeluarkan oleh peternak perlu ditunjang dengan adanya perhitungan biaya 

produksi, pendapatan dan efisiensi, pada peternakan ayam ras petelur agar tidak 

mengalami kerugian. Selain itu, faktor-faktor produksi perlu diketahui agar hasil 

produksi telur dapat maksimal. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penting dilakukan penelitian berjudul “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Ayam Petelur di Desa Purwokerto, 

Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Apakah usaha ayam ras petelur di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, 

Kabupaten Blitar menguntungkan ? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi produksi ayam ras petelur di Desa 

Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis keuntungan usahatani ayam ras petelur di Desa Purwokerto, 

Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi berternak ayam ras 

petelur di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan berguna untuk 

penelitian berikutnya. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam dunia 

akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang peternakan. 
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1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Batasan Istilah 

1. Usaha ayam ras petelur adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan telur. 

2. Modal adalah uang yang digunakan untuk membeli bahan investasi dan 

operasional. 

3. Kandang adalah bangunan tempat memelihara ayam petelur. 

4. Bibit / DOC (Day Old Chick) adalah anak ayam berumur 0 hari yang digunakan 

sebagai bibit ternak ayam petelur. 

5. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memelihara kondisi ayam 

agar tetap terjaga. 

6. Pemanenan telur adalah pengambilan telur dari kandang yang dilakukan setiap 

hari ketika ayam sudah produksi. 

 

1.5.2 Pengukuran Variabel  

1. Biaya total atau total cost (TC) adalah jumlah keseluruhan biaya tetap dan biaya 

variabel yang dikeluarkan dalam satu periode produksi sejak DOC sampai afkir 

dalam satuan rupiah (Rp). 

2. Biaya tetap atau fix cost (FC) adalah biaya yang digunakan untuk investasi dan 

operasional produksi, dihitung dalam satuan rupiah (Rp). 

3. Pendapatan adalah selisih penerimaan dan semua biaya yang dikeluarkan (Rp). 
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4. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang untuk memenuhi

kebutuhan. Jumlah produksi usahatani telur dinyatakan dalam (Kg).

5. Efisiensi usahatani adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi

besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

6. Populasi ayam dalam per volume di atas 1000 ekor.

7. Segala bentuk biaya yang dikeluarkan dan penerimaan dihitung dalam satuan

Rupiah (Rp).

8. Analisis R/C ratio adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui efisiensi

usahatani ayam petelur.

9. Perhitungan usahatani menggunakan variabel bibit, pakan, vitamin, biaya

kandang, biaya tenaga kerja terhadap pendapatan.




