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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur 

Usaha peternakan adalah suatu usaha pembibitan dan atau budidaya 

peternakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat yang 

diselenggarakan 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 

menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan, dan 

memasarkannya (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, 2015). 

Peternakan sebagai salah satu bagian dari 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. Peternakan 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).  

Peternakan dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu ternak besar, 

ternak kecil dan ternak unggas. Ternak besar adalah peternakan yang 

diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran besar seperti sapi, 

kerbau dan kuda. Ternak kecil adalah peternakan yang diusahakan dengan 

memelihara hewan yang berukuran kecil seperti kelinci, babi, domba dan 

kambing. Ternak unggas adalah peternakan yang diusahakan dengan 

memelihara hewan yang bersayap atau sebangsa burung seperti ayam, itik, 

angsa dan burung puyuh ( Achmanu dan Muharlien, 2011). 

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 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu unggas sebagai komoditas dan unggas 
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sebagai sumbernya. Ternak unggas sebagai komoditas dapat dimanfaatkan 

daging maupun telurnya. Ternak unggas sebagai sumber daya dapat 

diperbaharui melalui reproduksi. Ternak unggas mempunyai prospek pasar 

yang baik, karena di dukung 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 sumber daya lokal, untuk 

menjadi usaha ternak yang berkelanjutan dan mendorong serta menciptakan 

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

2010). 

Menurut Peraturan Menteri Petanian Republik Indonesia Nomor 

31/Permentan/OT.140/2/2014, ayam ras petelur 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. 

Usaha peternakan ayam ras petelur saat ini berkembang sangat pesat, 

baik dari segi skala usaha maupun dari jumlah peternakan yang ada. Beberapa 

alasan peternak untuk terus melanjutkan usaha ayam ras petelur, diantaranya 

yakni karena jumlah permintaan telur ayam ras yang terus meningkat, 

perputaran modal yang cepat, akses mendapatkan input produksi yang mudah 

dengan skala kecil maupun besar, merupakan daya tarik tersendiri bagi para 

pelaku usaha untuk menekuni usaha peternakan ayam ras petelur. Usaha 

peternakan ayam  ras petelur dapat berhasil dengan baik apabila para peternak 

memahami dengan baik mengenai sifat-sifat ayam ras petelur tersebut serta 

kebutuhan hidup yang diperlukan. 
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2.1.1.1. Karakteristik  Ayam Ras Petelur 

Ayam petelur merupakan ayam yang sangat efisien untuk 

menghasilkan telur, dan memiliki potensi yang sangat baik untuk diusahakan 

karena pemeliharaannya yang tidak susah, cepat berproduksi, dan produksinya 

berupa telur sangat disukai masyarakat sebagai sumber gizi yang harganya 

relatif terjangkau. Menurut Rasyaf (1996), ayam ras petelur merupakan ayam 

yang akan dimanfaatkan telurnya untuk suatu usaha dan memenuhi kriteria 

untuk dijadikan alat berproduksi yang mampu bertelur banyak. 

Ciri-ciri ayam petelur menurut Sudaryani dan Santoso (1994) adalah 

mempunyai ukuran badan yang relatif kecil, bertingkah laku lincah (sangat 

alktif), mudah sekali terkejut, cepat sekali dewasa kelamin, jumlah telur 

banyak dan tidak mempunyai sifat mengeram, kebanyakan mempunyai kaki 

bersih (tidak berbulu) dan cuping telinga berwarna putih. Sudarmono (2003) 

menambahkan bahwa kemampuan ayam ras petelur dalam memanfaatkan 

ransum pakan sangat baik dan berkolerasi positif serta memiliki periode 

bertelur yang panjang, yaitu selama 13 – 14 bulan atau hingga ayam berumur 

19 – 20 bulan. 

Tipe ayam petelur ada dua macam, yaitu ayam petelur tipe ringan atau 

ayam petelur putih dan ayam petelur tipe medium atau ayam petelur cokelat. 

Ayam petelur tipe ringan mempunyai badan yang ramping, bulu berwarna 

putih bersih, berjengger merah, dan mampu bertelur lebih dari 260 butir per 

tahun produksi. Ayam petelur tipe medium memiliki bobot tubuh yang cukup 

berat, merupakan ayam tipe dwiguna (menghasilkan telur dan daging yang 

banyak), dan bulu berwarna cokelat (Rasyaf, 2009).  

Ayam ras petelur dapat menghasilkan telur antara 250 sampai 280 

butir per tahun, bahkan untuk jenis Leghorn dapat mencapai 284-300 butir per 

tahun (Yuwanta, 2000). Ayam petelur mulai berproduksi pada saat umur 5 

bulan dan akan terus menghasilkan telur sampai umurnya mencapai 10 - 12 

tahun. Pada umumnya, produksi telur yang terbaik pada tahun pertama ayam 

mulai bertelur. Produksi telur pada tahun-tahun berikutnya cenderung akan 

terus menurun (Anonim, 2009a). 
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2.1.2. Teknik Budidaya Ayam Ras Petelur Yang Baik 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

31/Permentan/OT.140/2/2014 budi daya ayam petelur yang baik adalah 

sebagai berikut. 

A. Prasarana  

1. Lahan dan Lokasi 

Lahan dan lokasi budi daya ayam petelur harus memenuhi ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Upaya kelestarian lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan 

(UKL/UPL), Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi 

(RTRWP), rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), atau 

rencana detail tata ruang daerah (RDTRD) 

b. Letak dan ketinggian lokasi dari wilayah sekitarnya memperhatikan 

topografi dan fungsi lingkungan serta bebas dari bakteri patogen yang 

membahayakan ayam petelur 

c. Mudah diakses atau terjangkau alat transportasi 

2. Air dan Sumber Energi 

Tersedia cukup air bersih sesuai dengan bahan baku mutu dan sumber 

energi sesuai kebutuhan dan peruntukannya. 

B. Sarana 

1. Kandang 

Kandang untuk usaha budi daya ayam petelur yang baik, meliputi jenis 

kandang, konstruksi kandang, dan tata letak kandang. 

a. Jenis Kandang 

Jenis bangunan terdiri atas: 

1) Kandang anak ayam petelur (starter) dan kandang pembesaran 

2) Kandang ayam petelur (layer) 

3) Kandang isolasi ayam sakit 

4) Gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan tempat 

penyimpanan obat 

5) Gudang penyimpanan telur 
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6) Saluran air, bak air, bak pengolah limbah (digester) 

7) Tempat pemusnahan/pembakaran bangkai ayam. 

Tabel 3. Ukuran Kandang 

No. Jumlah Ayam (ekor) Umur/Periode Luas Kandang (M²) 

 

1. 

 

100 – 500 

- - Starter 35 

- - Grower 60 

- - Layer 80 

 

2. 

 

500 - 1000 

- Starter 70 

- Grower 120 

- Layer 160 

 

3. 

 

1000 – 1.500 

- Starter 104 

- Grower 184 

- Layer 240 

 

4. 

 

1.500 – 2000 

- Starter 176 

- Grower 304 

- Layer 400 

 

5. 

 

2000 – 2.500/ 

2.500 – 5.000 

- Starter 252 

- Grower 600 

- Layer 800 

 

b. Konstruksi Kandang 

Konstruksi bangunan dilengkapi antara lain dengan: 

1) Ventilasi yang cukup untuk sirkulasi udara yang baik 

2) Saluran limbah dan pemanfaatannya 

3) Gudang penyimpanan pakan, obat dan peralatan yang mampu 

memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan higienis 

4) Kandang yang menjamin ternak terhindar dari kecelakaan dan 

kerusakan fisik 

c. Tata Letak Bangunan 

Penataan tata letak bangunan kandang memperhatikan drainase, dan 

mendapat sinar matahari yang cukup. Penataan tata letak bangunan kandang 

dan bangunan lainnya di dalam lokasi budi daya ayam petelur sebagai berikut: 
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a) Dikelilingi bangunan pagar setinggi 2 (dua) meter dengan pintu 

masuk tunggal (one way system) untuk kendaraan dan orang yang 

selalu tertutup, dan dilengkapi dengan alat desinfeksi 

b) Bangunan kantor dan mess karyawan/pengelola budi daya terpisah 

dari kandang dan dibatasi dengan pagar rapat 

c) Jarak terdekat antara kandang dengan bangunan lain bukan 

kandang minimal 25 (dua puluh lima) meter 

d) Bangunan kandang, kandang isolasi, dan bangunan lainnya ditata 

agar aliran air, saluran pembuangan limbah, udara dan penghantar 

lain tidak menimbulkan penyakit 

e) Posisi kandang membujur dari barat ke timur dan sebaliknya untuk 

mengurangi sinar matahari langsung 

f) Jarak antara lokasi budi daya ayam petelur dengan lokasi budi 

daya unggas lainnya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko 

2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan  

Dalam melakukan budi daya ayam petelur yang baik perlu memiliki 

alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, antara lain:  

a) Induk buatan (brooder) 

b) Pelingkar (chick guard)  

c) Tempat pakan (feeder)  

d) Tempat minum (waterer)  

e) Alat pensuci hama 

f) Alat penerangan 

g) Alat pembersih kandang 

h) Karung dengan kantong plastik di bagian dalam  

i) Timbangan 

j) Peralatan kesehatan hewan yang diperlukan 
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3. Kuri/Day Old Chick (DOC)  

DOC yang dibudidayakan berasal dari pembibitan ayam petelur sesuai 

dengan SNI bibit niaga (final stock) ayam tipe petelur umur sehari 

(Kuri/DOC). Persyaratan mutu DOC ayam petelur meliputi:  

a) Berat kuri/DOC per ekor minimal 33 gram;  

b) Kondisi fisik sehat, kaki normal, dan dapat berdiri tegak tampak 

segar dan aktif, tidak dehidrasi, dubur kering tidak basah, tidak ada 

kelainan bentuk dan tidak cacat fisik;  

c) Warna bulu seragam sesuai dengan warna galur (strain) dan kondisi 

bulu kering 

d) Jaminan kematian kuri/DOC maksimal 2%.  

4. Pakan 

Pakan yang diberikan berasal dari pakan yang diolah sendiri atau pakan 

yang telah terdaftar dan berlabel. Pemberian pakan disesuaikan dengan jumlah 

dan kebutuhan nutrisi sesuai umur atau periode pertumbuhan. Pakan yang diolah 

sendiri harus diuji dengan pengambilan sampel oleh petugas pengawas mutu 

pakan untuk dilakukan pengujian di laboratorium pengujian mutu pakan yang 

terakreditasi baik milik Pemerintah maupun swasta untuk menjamin kandungan 

nutrisi dan keamanan pakan. 

5. Obat Hewan  

a) Obat hewan yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan harus 

memiliki nomor pendaftaran;  

b) Obat hewan yang digunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan 

meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya; 

dan  

c) Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang - Undangan di bidang obat hewan.  

2.1.2.1. Manajemen Produksi Ayam Ras Petelur 

Ayam petelur adalah ayam yang dipelihara dengan tujuan untuk 

menghasilkan telur komersial dengan tujuan untuk di konsumsi. Menurut 

Primasetra (2010), pemeliharaan ayam petelur pada umumnya dibagi menjadi 

tiga fase pemeliharaan berdasarkan umur, yaitu fase permulaan starter, kedua 
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grower dan ketiga layer. Fase permulaan berawal dari umur 0-6 mingggu, 

yang mana bentuk ukuran dan keseragaman sebagai tujuan bagi peternakan 

ayam petelur. Fase kedua berawal dari umur 6-16 minggu, ayam perlu 

dipelihara di bawah manajemen pakan yang terkontrol dengan sangat teliti, 

untuk menghindari peternakan ayam dari berat badan yang tidak sesuai. Fase 

ketiga berawal setelah ayam berumur 16 minggu, dalam fase ini ayam dituntut 

untuk mempercepat pertumbuhan untuk persediaan bagi perkembangan 

seksual dan untuk mencapai keseragaman berat badan yang optimal. 

2.1.3. Telur Ayam 

Menurut Titik Sudaryani (2011), telur merupakan produk peternakan 

yang memberikan sumbangan terbesar bagi tercapainya kecukupan gizi 

masyarakat. Dari sebutir telur didapatkan gizi yang cukup sempurna karena 

mengandung zat-zat gizi yang sangat baik dan mudah dicerna. Oleh 

karenanya, telur merupakan bahan pangan yang sangat baik untuk anak-anak 

yang sedang tumbuh an memerlukan protein dan mineral dalam jumlah 

banyak dan juga dianjurkan diberikan kepada orang yang sedang sakit untuk 

mempercepat proses kesembuhannya. 

Menurut Rasyaf (1990), telur merupakan kumpulan makanan yang 

disediakan induk unggas untuk perkembangan embrio menjadai anak ayam di 

dalam suatu wadah. Isi dari telur akan semakin habis begitu telur telah 

menetas. Telur tersusun oleh tiga bagian utama: yaitu kulit telur, bagian cairan 

bening, & bagian cairan yang berwarna kuning. Telur mengandung sejumlah 

mineral penting bagi tubuh seperti zat besi, foor, kalium, sodium, dan 

magnesium dalam jumlah yang culup (Haryato, 1996). Telur unggas 

digunakan manusia sebagai bahan makanan karena cukup lezat dan bergizi 

tinggi ( Rasyaf, 1987). 

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 persen air, 12,9 persen protein, 11,2 persen lemak dan 

0,9 persen karbohidrat, sedangkan struktur telur terdiri dari 3 komponen yaitu 

kulit telur (11 persen dari total bobot telur), putih telur (57 persen dari total 
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bobot telur) dan kuning telur (32 persen dari total bobot telur) (Purnama, 

2008). 

2.2. Analisis Finansial 

Analisis finansial bertujuan untuk mengetahui perkiraan dalam hal 

pendanaan dan aliran kas, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya bisnis 

yang dijalankan. Husnan dan Suswarsono (2000), menyatakan bahwa analisis 

finansial merupakan suatu analisis yang membandingkan antara biaya dan 

manfaat untuk menentukan apakah suatu bisnis akan menguntungkan selama 

umur bisnis. Aspek-aspek tersebut akan tercatat dalam aliran cash flow. Cash 

flow yaitu aktivitas keuangan yang mempengaruhi posisi/kondisi kas pada 

suatu periode tertentu Nurmalina et al. 2010). Cash flow disusun berdasarkan 

untuk menunjukan perubahan kas selama satu periode tertentu serta 

memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukan dari 

mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. 

Cash flow terdiri dari cash inflow (arus penerimaan) dan cash outflow 

(arus pengeluaran). Cash inflow meliputi nilai produksi total, penerimaan 

pinjaman, dana bantuan/grants, nilai sewa dan nilai sisa/salvage value. Cash 

flow terdiri dari biaya investasi, biaya produksi, biaya pinjaman bunga dan 

pajak. 

Abas Tjakralaksana (1983) menyatakan bahwa, kelayakan finansial 

usaha merupakan salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan 

pengusaha komersial dalam menentukan produk yang diusahakan. Pengusaha 

akan memilih, dan hanya akan mengusahakan produk yang menurut 

perhitungannya memberikan pendapatan paling besar, mereka akan 

meninggalkan usaha yang kurang memberikan keuntungan dan akan beralih 

mengusahakan produk yang kurang memberikan keuntungan. Setiap 

pengusaha senantiasa berupaya untuk memperoleh penerimaan yang melebihi 

biaya korbanannya. 

2.3. Penelitian Terdahulu 

Eva Christy Junita Sianturi (2011), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Kelayakan Usaha Ayam Ras Petelur pada Dian Layer Farm di Desa 
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Sukadamai Kecamatan Darmaga Kabupaten Bogor”. Melakukan perhitungan 

kelayakan secara finansial dari usaha ayam ras petelur pada Dian Layer Farm 

diperoleh pada saat kondisi awal usaha dimana belum ada penambahan 

produktivitas menunjukan NPV lebih besar dari 0 yaitu sebesar Rp. 

2.359.608.260,73 IRR lebih besar dari discount rate yaitu sebesar 71 persen, 

Net B/C sebesar 3,28 lebih besar dari satu, Payback Periode lebih pendek dari 

umur proyek yaitu 2 tahun 3 bulan. Analisis sensitivitas usaha ini layak untuk 

dijalankan karena dilihat dari jumlah penurunan jumlah produksi sebesar 26 

persen, kenaikan harga DOC sebesar 28,6 dari kenaikan harga pakan sebesar 

37 persen nilai NPV menunjukkan lebih besar dari discount rate  dan Payback 

Periode sebelum umur usaha berakhir. Pada kondisi pengembangan hasil yang 

diperoleh dari analisis finansial menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk 

dijalankan ketika dilakukan pengembangan usaha dengan meningkatkan 

produktivitas ayam ras petelur.  

Nafsiah (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Kelayakan Usaha Ternak Ayam Ras Petelur Serta Permasalahannya“. 

Melakukan perhitungan kelayakan secara finansial, maka diperoleh hasil NPV 

sebesar Rp. 623,830,  rasio Net B/C diperoleh sebesar 1.21, IRR sebesar 15,06 

% yang berarti proyek ini sangat layak untuk dilakukan/diusahakan walaupun 

dengan bunga pinjaman bank 18 %. Sedangkan Payback Periode diperoleh 

7,51 bulan, ini berarti Payback Periode investasi ini akan kembali berjalan 

stelah proyek ini berjalan 7,51 bulan. 

Andreas Tambun (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis 

Kelayakan Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur Perusahan X di Desa 

Gobang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor”. Melakukan perhitungan 

kelayakan secara finansial pada usaha ayam ras petelur pada Perusahaan X, di 

dapatkan hasil bahwa usaha peternakan Perusahaan X layak untuk dijalankan 

karena sudah memnuhi kriteria kelayakan secara finansial yaitu nilai NPV 

Perusahaan X diperoleh sebesar Rp.1.704.844.201, nilai IRR 36 persen, nilai 

Net B/C 2 dan nilai Payback Periode 3 tahun 4 bulan.  
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2.4. Pendekatan Masalah 

Ayam adalah hewan yang termasuk ke dalam kelas aves yang telah 

mengalami domestikasi dan perkembangbiakan serta cara hidupnya diatur dan 

diawasi oleh manusia agar memberikan nilai ekonomis. Sebagai sumber 

protein hewani yang berasal dari ternak, ayam dapat menghasilkan daging dan 

juga telur (Tri Yuwanta, 2008).  

Usaha peternakan ayam ras petelur sama halnya seperti usaha lainnya 

yakni bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pada 

awalnya, pemeliharaan ayam hanya dilakukan untuk mencukupi kebutuhan 

keluarga saja. Namun, seiring tingginya minat pasar terhadap kebutuhan telur 

ayam, kemudian usaha ternak ayam ras petelur mulai dilirik sebagai bisnis 

yang menguntungkan. 

Kegiatan usaha peternakan ayam ras petelur ini memiliki peluang yang 

sangat baik. Telur adalah sumber protein hewani yang murah dan bergizi 

seiring dengan peningkatan pendapatan, masyarakat cenderung meningkatkan 

pola konsumsi yang lebih sehat dan bergizi tinggi yakni dengan memenuhi 

kebutuhan protein hewaninya, sehingga hal ini memberikan peluang yang baik 

bagi pengusaha untuk melakukan pengembangan atau ekspansi usaha mereka.  

Menurut Nurmalina et al. (2009) studi kelayakan bisnis merupakan 

penelaahan atau analisis tentang apakah suatu kegiatan investasi memberikan 

manfaat atau hasil bila dilaksanakan. Banyak peluang dan kesempatan yang 

ada dalam kegiatan yang ada dalam kegiatan bisnis telah menuntut perlu 

adanya penilaian sejauh mana kegiatan dan kesempatan tersebut dapt 

memberikan manfaat bila bisnis dilakukan. Menurut Gittingger (1986) proyek 

merupakan suatu kegiatan yang mengeluarkan uang atau biaya-biaya dengan 

harapan akan memperoleh hasil dan secara logika merupakan wadah untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan, pembiayaan an pelaksanaan dalam 

satu unit. Rangkaian dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek adalah 

siklus proyek yang terdiri dari tahap-tahap identifikasi, persiapan dan analisa 

penilaian, pelaksanaan dan evaluasi (Noor dan Henry,2009). 
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Menurut Kadariah (1999) proyek merupakan suatu keseluruhan 

aktivitas yang menggunakan sumber untuk mendapatkan manfaat dengan 

harapan akan mendapatkan keuntungan. Menurut Umar (1999) studi 

kelayakan bisnis adalah suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu 

investasi dilaksanakan. Hasil kelayakan merupakan perkiraan suatu bisnis 

menghasilkan keuntungan bila telah dioperasionalkan. Perkiraan keberhasilan 

mungkin dapat ditafsirkan berbeda-beda sesuai dengan pihak yang 

menjalankan tujuan bisnis.  

Studi kelayakan bisnis perlu dilakukan sehingga dapat diketahui 

masalah-masalah yang akan terjadi pada usaha dimasa yang akan datang. 

Sehingga dapat mengantisipasi kegagalan atau dampak merugikan kepada 

usaha yang dijalankan dan tujuan bisnis tercapai. Analisis kelayakan 

dilakukan untuk melihat apakah suatu bisnis dapat memberikan manfaat atas 

investasi yang akan ditanamkan. Menururt Nurmalina et al (2009) umur 

ekonomis suatu bisnis merupakan ukuran umum yang sering dipakai, 

ditetapkan berdasarkan jangka waktu (periode) yang kira-kira sama dengan 

umur ekonomis dari aset terbesar yang ada. 

Kriteria kelayakan investasi menurut Nurmalina et al (2009) yang 

sering digunakan diantaranya adalah nilai bersih kini atau Net Present Valuae 

(NPV),  Internal Rate or Return (IRR), Net Benefit per Cost (Net B/C), dan 

jangka waktu pengembalian modal investasi atau Payback Periode. Untuk 

menentukan layak tidaknya suatu kegiatan investasi digunakan metode yang 

umum dipakai yaitu metoda Discounted Cash Flow, yang seluruh manfaat dan 

biaya untuk setiap tahun didskonto dengan Discount Factor (DF). 

NPV dikatakan layak apabila nilainya lebih besar dari nol, IRR layak 

apabila lebih besar dari tingkat suku bunga, Net B/C layak apabila nilainya 

lebih besar dari satu dan payback periode layak apabila lebih kecil dari umur 

bisnis. Hasil nilai IRR akan menghasilkan nilai NPV yang nol. 

Gittinger (1986), menyatakan bahwa analisis kepekaan ditujukan untuk 

meneliti kembali suatu analisa untuk dapat melihat pengaruh-pengaruh yang 

akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah. Menurut Kadariah et al. 
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(1999) tujuan dari Sensitivity Analysis ialah untuk melihat apa yang akan 

terjadi dengan hasil analisis proyek jika ada perubahan dalam dasar-dasar 

perhitungan biaya atau benefit. Analisis ini diperlukan karena analisis usaha 

didasarkan proyeksi-proyeksi yang mengandung ketidakpastian tentang apa 

yang terjadi diwaktu yang akan datang. Terdapat tiga hal dalam analisis 

sensitivitas, yaitu: 1) terdapatnya cost Overrun, umpamanya kenaikan dalam 

biaya konstruksi: 2) perubahan dalam perbandingan harga terhadap tingkat 

harga umum, umpamanya penurunan harga hasil produksi; dan 3) mundurnya 

waktu impelementasi. Analisis kelayakan finansial biasanya didasarkan pada 

proyeksi-proyeksi atau estimasi-estimasi yang banyak mengandung 

ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang datang. Salah 

satu penyebabnya adalah perubahan harga terhadap tingkat harga umum, baik 

tingkat harga input maupun harga output (Gittinger, 1986). 

Kajian mengenai kelayakan usaha ternak ayam ras petelur perlu 

dilakukan selain untuk mengetahui besarnya pendapatan atau laba, juga agar 

peternak mampu meningkatkan hasil produksinya demi meningkatkan 

pendapatan pelaku usaha. Alur pendekatan masalah secara jelas dapat dilihat 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Alur Pendekatan Masalah 

Layak  Tidak  Layak 

Peternakan 

Ayam Ras Petelur 

Evaluasi Usaha 

Kelayakan Usaha   

Analisis 

Finansial 

- NPV 

- NET B/C 

- IRR 

 

Payback Periods 

(PP)  

Analisis 

Sensitivitas 


