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Perkembangan industri perunggasan merupakan salah satu penggerak 

dalam sektor pertanian Indonesia.  Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh 

Direktorat Jenderal Produksi Peternakan (2004) menunjukkan bahwa tingkat 

konsumsi telur nasional sejak tahun 1998 terjadi peningkatan sampai dengan 

tahun 2002.  Peningkatan konsumsi telur nasional tersebut dapat disebabkan harga 

yang relatif lebih murah dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya.  

Data yang diterbitkan oleh Departamen Pertanian (2004) menyatakan bahwa 

konsumsi telur penduduk Indonesia baru mencapai 2,94 kg/kapita/tahun.  Nilai 

konsumsi ini masih jauh dari standar kebutuhan gizi normal, yakni empat gram 

protein hewani perkapita setiap tahunnya atau sebanding dengan 4 kg susu, 6 kg 

daging atau 4 kg telur.  Berdasarkan informasi tersebut maka dapat disimpulkan 

kebutuhan produk perunggasan saat ini masih memiliki potensi untuk lebih 

dikembangkan.  

Konsumsi telur ayam ras pada tahun 2004 menurut Direktorat Jenderal 

Produksi Peternakan (2005) di Jakarta adalah 123.740 ton, dimana kota tersebut 

tidak memiliki kapasitas untuk produksi telur.  Pemenuhan kebutuhan telur harus 

dipasok dari berbagai daerah yang memiliki lokasi terdekat dengan Jakarta, yaitu 

daerah Bogor, Tanggerang, Bekasi dan Sukabumi.  Potensi pengembangan bisnis 

peternakan ayam ras petelur masih dapat dilaksanakan dengan memilih lokasi 

peternakan yang tepat untuk wilayah pemasaran kota DKI Jakarta.  Kecamatan 

Cikembar, Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu lokasi yang ideal untuk 

pendirian peternakan ayam ras petelur.  Pendirian usaha tersebut juga didukung 

oleh Pemda setempat yang memiliki perencanaan pengembangan potensi wilayah 

untuk aktivitas peternakan ayam ras petelur. 

Tujuan penelitian adalah menganalisis aspek pasar dari usaha peternakan 

ayam ras petelur, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

usaha dan menganalisis kelayakan pendirian peternakan ayam ras petelur saat ini.  

Ruang lingkup dari penelitian ini mencakup aspek pasar, aspek teknis, aspek 

lingkungan, aspek sumber daya manusia dan aspek fiansial. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2005 di 

Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.  Penelitian dilakukan melalui riset 

eksploratori menggunakan pendekatan observasi serta analisa data sekunder.  

Analisa yang dilakukan bertujuan untuk mengamati aspek pasar, aspek teknis, 

aspek sumber daya manusia dan organisasi, aspek lingkungan serta aspek 

finansial.  Data yang diperlukan diperoleh dari berbagai narasumber yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.  Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara, diskusi dan pengamatan langsung pada beberapa peternakan ayam ras 

petelur, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan serta dokumentasi dari 

sumber yang dianggap memiliki keterkaitan dengan peternakan ayam ras petelur. 

Hasil kajian aspek pasar menunjukkan bahwa permintaan produk telur 

memiliki sifat musiman yang terjadi setiap tahunnya.  Kondisi ini mempengaruhi 
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besarnya permintaan dan menjadikan harga telur berfluktuasi setiap tahunnya.  

Berdasarkan hasil peramalan diketahui bahwa harga rata-rata penjualan telur 

adalah sebesar Rp. 7.200,- per kilogram.  Selain itu, kajian aspek pasar juga 

memperhatikan dukungan perusahaan pakan ternak, pembibitan dan obat – obatan 

hewan yang menunjukkan bahwa perusahaan – perusahaan tersebut masih mampu 

mendukung berkembangnya usaha peternakan ayam ras petelur. 

Pengkajian aspek teknis dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari data primer hasil observasi lapangan pada beberapa peternakan ayam ras 

petelur.  Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendirian bangunan perlu 

menyesuaikan dengan topografi lahan Sukabumi yang berbukit.  Estimasi biaya 

yang dibutuhkan untuk membangun kantor adalah sebesar Rp. 800.000,- per 

meter persegi, sedangkan untuk pembangunan kandang sebesar Rp. 200.000,- per 

meter persegi.  Estimasi biaya tersebut sudah termasuk bahan baku, biaya 

transportasi dan ongkos kerja pendirian bangunan.  Selain itu, kajian aspek teknis 

juga membahas produktivitas dari ternak ayam ras petelur.  Berdasarkan hasil 

observasi menunjukkan bahwa ayam ras petelur memiliki jangka waktu produksi 

telur selama 60 minggu dengan rata-rata produksi sebesar 80% dari total populasi 

ayam yang dipelihara dengan bobot telur rata – rata sebesar 64 gram per butirnya. 

Perencanaan pemeliharaan ayam ras petelur dilakukan secara bertahap 

dengan periode pemeliharaan yang bertambah dalam jangka waktu enam bulan 

sebanyak 4.000 ekor.  Pada jumlah populasi ternak 12.000 ekor, biaya investasi 

awal yang diperlukan sebesar Rp.432.900.000,- dan arus kas bersih per bulan 

sebesar Rp.36.860.000,-. Periode pengembalian terhadap investasi tersebut akan 

terjadi pada bulan ke 15, dari masa pemeliharaan selama 18 bulan.   

Pembahasan aspek finansial memperhatikan kelayakan usaha terhadap 

kemungkinan terjadinya perubahan dengan melakukan analisis sensitivitas.  

Faktor yang diperhitungkan dalam analisis ini mencakup fluktuasi harga pakan, 

harga jual telur dan persentase produksi telur.  Pengamatan fluktuasi harga pakan 

menunjukkan bahwa penurunan harga pakan sebesar Rp.50,- per kilogram pada 

pemeliharaan 12.000 ekor ayam ras petelur akan mengurangi biaya pakan sebesar 

Rp.2.160.000,- per bulan.  Pengamatan sensitivitas harga jual telur menunjukkan 

harga pokok produksi per kilogram telur yang dihasilkan akan semakin rendah 

seiring dengan bertambahnya populasi ayam ras petelur yang dipelihara.  Pada 

pemeliharaan 12.000 ekor ayam ras petelur, HPP yang dihasilkan per kilogram 

telur adalah sebesar Rp.6.500,-. Sedangkan pengamatan sensitivitas pada produksi 

telur menunjukkan bahwa penurunan rata – rata produksi telur sebesar 10% akan 

mengakibatkan penurunan pendapatan sebesar Rp.553.000,- per hari pada 

pemeliharaan 12.000 ekor ayam ras petelur.   

Kegiatan usaha peternakan ayam ras petelur perlu memperhatikan faktor 

yang dapat dikendalikan oleh peternak yaitu menyangkut manajemen peternakan, 

seperti konsumsi pakan, produksi telur atau manajemen kesehatan ternak.  Faktor 

internal ini harus dikuasai agar sukses di industri peternakan ayam ras petelur.   
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