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ANALISIS KELAYAKAN USAHA AYAM ARAB PEDAGING  

DI KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 

INTISARI 
Siti Aisyah/B1D 012 269, Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

 
 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kelayakan dan 

mengetahui rentabilitas usaha ayam Arab pedaging di Kabupaten Lombok Barat. 

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016, 

dengan menggunkan metode survai. Jumlah peternak sampel adalah sebanyak 30 orang 

yang ditetapkan secara random. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan BCR 

dan analisis rentabilitas. 

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa usaha ayam Arab pedaging di Kabupaten 

Lombok Barat menguntungkan untuk dikembangkan yang di tujukkan oleh nilai BCR = 

1,2 dan nilai rentabilitas = 17,6%. 

 

 

Kata kunci : Ayam Arab Pedaging, Kelayakan Usaha dan Rentabilitas. 

 

FEASIBILITY ANALYSIS OF MEAT ARAB CHICKENS  

IN WEST LOMBOK 

 

ABSTRACT 

Siti Aisyah/B1D 012 269, Fakultas Peternakan Universitas Mataram 
 

 

 This study was conducted to analyze the feasibility and determine meat Arab 

chickens business profitability in West Lombok regency . The study was conducted in 

December 2015 through the month of January 2016 , by using the survey method. 

Number of samples breeders are as many as 30 people were assigned random. 

  The data were analyzed with BCR approach and profitability analysis .The 

results showed that the Arab broiler chicken business in West Lombok region favorable 

to be developed that show them the value of BCR = 1.2 and the value of return = 17.6 % . 

 

 

Keywords : Meat Arab Chickens , Feasibility and Profitability  
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PENDAHULUAN 

 

 Ayam Arab (Gallus turcicus) berasal dari ayam hutan dan merupakan 

salah satu ayam buras yang sudah beradaptasi di Indonesia serta mampu 

bereproduksi dengan pakan seadanya. Ayam ini bersifat gesit, aktif dan memiliki 

daya tahan tubuh yang kuat. ayam Arab termasuk salah satu jenis ayam penghasil 

telur yang cukup potensial. Produksi telurnya tinggi menyerupai produktivitas 

ayam ras petelur dan memiliki karateristik telur yang menyerupai ayam kampung. 

Ayam Arab ini hasil produksi utamanya adalah telur, namun daging ayam Arab 

juga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu sumber pendapatan peternak. 

 Trihariyanto (2011) menyatakan, produksi terbesar daging ayam Arab 

bersumber pada ayam afkiran dan ayam pejantan tua. Fisik ayam Arab memang 

lebih kecil dibandingkan ayam buras pada umumnya, sehingga bobot ayam Arab  

juga lebih ringan. Bobot rata-rata ayam Arab dewasa adalah 1.300 g/ekor. 

Sebagian orang menilai daging ayam Arab memiliki rasa yang lebih gurih dan 

lebih enak jika dibandingkan dengan daging ayam ras. Ada juga yang menilai, 

kualitas daging ayam Arab berada di antara daging ayam ras dan ayam buras. 

Kandungan lemaknya tidak terlalu banyak dan serat dagingnya tidak terlalu keras. 

Peluang usaha ayam Arab dinilai cukup baik karena permintaan pasar yang 

selalu meningkat, sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan gizi 

hewani. Peluang pasar yang menguntungkan dapat meningkatkan nilai ekonomi 

ayam Arab itu sendiri. Adanya prospek bisnis yang menguntungkan, akan 

menarik minat masyarakat untuk mengembangkan usaha ayam Arab. Berdasarkan 

data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat tahun 2014, 

Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Lingsar dan Kecamatan Batu Layar 

merupakan kecamatan-kecamatan yang masyarakatnya banyak mengusahakan 

ayam Arab dibandingkan dengan 7 kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten 

Lombok Barat. 

Studi kelayakan usaha adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam 

tentang suatu atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak 

atau tidak layaknya usaha tersebut dijalankan. Kelayakan dapat diartikan, bahwa 

usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan dapat 
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mengembalikan modal pokoknya beserta bunga pinjaman. Dari sekian banyak 

peternak yang ada di Kabupaten Lombok Barat, belum ada informasi atau data 

mengenai tingkat kelayakan pemeliharaan ayam Arab, baik dari dinas-dinas yang 

terkait maupun dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, padahal 

usaha ayam Arab pedaging cukup prospektif untuk dikembangkan, baik dalam 

jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Berdasarkan uraian tersebut maka 

dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis kelayakan dan mengetahui 

rentabilitas usaha ayam Arab pedaging di Kabupaten Lombok Barat. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survai, yaitu 

menelusuri langsung tempat peternakan ayam Arab yang ada di Kabupaten 

Lombok. Dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat, dipilih 3 

kecamatan sebagai lokasi penelitian, yaitu  Gunung Sari, Batu Layar dan Lingsar. 

Selanjutnya dari ketiga kecamatan sampel  tersebut dipilih masing-masing 1 desa 

sampel secara purposive, dengan pertimbangan memiliki populasi ayam Arab 

terbanyak dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Ketiga desa tersebut adalah 

Guntur Macan Kecamatan Gunung Sari, Segerongan Kecamatan Lingsar dan 

Desa Sandik Kecamatan Batu Layar. Selanjutnya, dari tiap-tiap desa sampel 

tersebut diambil masing-masing 10 peternak sampel secara random, sehingga 

jumlah sampel responden seluruhnya adalah 30 orang.  

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung kepada 

responden, dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disipakan 

sebelumnya. Data primer yang dihimpun secara garis besar dikelompokkan 

menjadi (a) karateristik peternak; (b) tingkat pengetahuan peternak tentang ayam 

Arab pedaging; (c) pendapatan peternak tentang manfaat pengalaman berusaha 

ternak ayam Arab. Untuk melengkapi data tersebut, maka dikumpulkan beberapa 

data sekunder yang bersumber pada Badan Pusat Statistik (BPS) serta instansi-

instansi yang terkait dengan penelitian ini.  
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Variabel yang diamati meliputi : kelayakan dan rentabilitas usaha ayam 

Arab pedaging (sebagai variabel pokok), kemudian karateristik peternak dan 

keadaan umum daerah penelitian (sebagai variabel penunjang). 

Data yang terkumpul terlebih dahulu diolah sesuai dengan tujuan penelitian, 

kemudian disesuaikan dengan pendekatan BCR dan nilai rentabilitas, hasil-hasil 

dapat di olah dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

BCR =
	

 

 

RE = 
	 	

푥	100% 

Keterangan : 

BCR : Benefit Cost Ratio 

RE    : Rentabilitas Ekonomi 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karateristik Responden 

Umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interval umur responden 

berkisar antara 15 -65 tahun. Menurut Sari (2013), golongan umur antara 15 

sampai 64 tahun termasuk umur produktif. Ini berarti, 100 % (30 orang ) 

responden berada pada usia produktif.  

Umur berkaitan dengan pengalaman beternak dan keinginan menerima ide-

ide baru dari luar. Semakin tinggi umur seseorang maka semakin sulit pula 

seseorang tersebut mengubah pola pikirnya yang sudah terbentuk. Selain itu, umur 

juga erat hubungannya dengan produktivitas tenaga kerjanya. Semakin lanjut 

umur peternak maka produktivitas kerjanya cenderung semakin berkurang, 

demikian pula  sebaliknya (Sahibun, 1996). 

Pendidikan. sebagian besar (53,33%) responden berpendidikan SD, dan 

46,66 % berpendidikan menengah yaitu SMP dan SMA. Dengan demikian dapat 

dikatakan, bahwa pada peternakan ayam Arab  pedaging di Kabupaten Lombok 
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Barat seluruhnya (100%) telah menempuh pendidikan formal, meskipun sebagian 

besar berpendidikan rendah (SD) tidak menjadi kendala bagi peternak responden 

di daerah penelitian karena usaha peternakan yang dilakukan hanya sebagai usaha 

sampingan dan dengan skala usaha yang relatip kecil.  

Tanggungan Keluarga Peternak Responden. sebagian besar peternak 

responden (70%) memiliki  jumlah tanggungan keluarga sebanyak 2 – 3 orang, 

sedangkan rata-rata jumlah tanggungan keluarga peternak responden di 

Kabupaten Lombok Barat adalah 2 orang.  

Jumlah tanggungan keluarga yang tergolong besar akan memberatkan beban 

keluarga, apalagi jika pendapatan yang diterima tergolong kecil. Namun apabila 

anggota keluarga tersebut terdiri dari orang-orang yang telah mampu bekerja, 

maka akan menjadi asset keluarga atau sumber tenaga kerja dalam mengelola 

usaha tani dan usaha ternaknya. 

Pengalaman Beternak  Peternak Responden. Sebagian peternak 

responden  53,33% (16 orang) peternak usaha ayam Arab memiliki pengalaman 

beternak 3-4 tahun. Hal ini, berarti bahwa sebagian besar responden sudah lama 

menggeluti usaha beternak ayam Arab. Menurut Darmawi (2011), bahwa lama 

seseorang dalam menjalankan usaha yang dilakukan akan memudahkan dalam 

mengatasi serta mengambil keputusan. Semakin lama waktu yang dijalani, maka 

semakin banyak pula pengalaman yang diperoleh. Hal ini senada dengan yang 

dikatakan oleh Swastha (1987), bahwa pengalaman dapat mempengaruhi 

pengamatan seseorang dalam bertingkah laku. Pengalaman dapat diperoleh dari 

semua perbuatan di masa lampau, sebab dengan belajar seseorang akan 

memperoleh pengetahuan. Pengalaman mempengaruhi tingkat pengetahuan 

seseorang terhadap suatu masalah yang dihadapi. 

Motivasi Beternak. Usaha yang dijalankan oleh peternak ayam Arab di 

Kabupaten Lombok Barat sebagian besar responden (90%)  menjadikannya 

sebagai usaha sampingan,  sedangkan  peternak yang menjadikan usaha ayam 

Arab sebagai usaha pokok 3 orang (10%). Peternak yang menjadikan ayam Arab 

sebagai usaha sampingan disebabkan karena mereka memiliki kegiatan pokok 

sebagai petani 

.  
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Analisis Biaya dan Pendapatan Usaha Peternakan ayam Arab Pedaging  

Biaya Produksi 

Biaya produksi pada usaha peternakan ayam Arab adalah semua 

pengeluaran yang digunakan peternak responden untuk menjalankan usahanya.   

Dalam kegiatan usaha ternak  ayam Arab ini, biaya produksi meliputi biaya tetap 

dan biaya variabel 

 

Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah dalam periode tertentu 

mengikuti jumlah produksi. Besarnya nilai biaya tetap tidak terlalu dominan dari 

total biaya yang dikeluarkan pada setiap kegiatan usaha. Biaya tetap dalam usaha 

ternak ayam Arab di Kabupaten Lombok Barat meliputi biaya penyusutan 

kandang dan biaya penyusutan peralatan. 

Tabel 1. Biaya tetap usaha peternakan ayam Arab pedaging di Kabupaten Lombok 

Barat 

No 
  

Uraian 
  

Rata-rata 
(Rp/periode) 

Persentase 
(%) 

1 Biaya penyusutan kandang 804.166,70 87 
2 Biaya penyusutan peralatan 120.964,20 13 

 Jumlah 925.130,80 100 
 Tabel 1 diatas menunjukkan adanya perbedaan antara biaya penyusutan 

kandang dengan peralatan yang sangat mencolok atau sangat signifikan yaitu 

penyusutan peralatan sebesar 13%, sedangkan penyusutan kandang sebesar 87%. 

  

Biaya Tidak Tetap 

Biaya tidak tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dengan jumlah yang 

tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan setiap produksi yang dilakukan oleh 

peternak. Jumlah biaya tidak tetap yang dikeluarkan dalam sebuah kegiatan 

produksi peternakan pada umumnya lebih dominan dibandingkan dengan biaya 

tetap. 
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Tabel 2. Biaya tidak tetap usaha peternakan ayam Arab pedaging di Kabupaten 

Lombok Barat 

No 
 

Uraian 
 

Rata-rata 
(Rp/periode) 

Persentasi 
(%) 

1 Pakan 11.512.333,3 59 
2 Bibit 6.436.666,67 33,2 
3 Obat-obatan 629.166,67 3,2 
4 Tenaga kerja 575.000,00 3 
5 Listrik dan Air 63.666,67 0,3 
6 Litter 120.500,00 0,6 
7 Penunjang 52.333,33 0,3 

Jumlah 19.389.666,7 100 
Pada Tabel 2. Terlihat bahwa rata-rata  total biaya tidak tetap pada usaha 

peternakan ayam Arab di Kabupaten Lombok Barat adalah sebanyak Rp. 

19.389.667,7 per periode. Biaya tidak yang tetap paling besar dikeluarkan oleh 

peternak adalah untuk pembelian pakan, yaitu sebesar Rp. 11.512.333,3 per per 

periode dengan persentasi 59 %, sedangkan biaya tidak tetap yang paling kecil  

yaitu biaya penunjang sebesar Rp. 52.333,33 per periode atau sebesar 0,3% dari 

total rata-rata biaya tidak tetap.  

 

Biaya Total  

Biaya total dalam penelitian ini yaitu jumlah keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan oleh peternak dalam satu periode produksi. Biaya total merupakan 

penjumlahan dari biaya tetap total dan biaya variabel total. Adapun proporsi biaya 

tetap dan biaya variabel pada usaha peternakan ayam Arab pedaging di Kabupaten 

Lombok Barat . 

Tabel 3. Biaya Total pada usaha ayam Arab pedaging di Kabupaten Lombok   

Barat 

No 
  

Uraian 
  

Rata-rata 
(Rp/periode) 

Persentase 
(%) 

1 Biaya tetap 925.130,83 4,6 
2 Biaya tidak tetap 19.389.666,67 95,4 
  Biaya Total  20.314.797,50 100 

Berdasarkan Tabel 3 di atas, diketahui bahwa total biaya produksi usaha 

peternakan ayam Arab  adalah Rp 20.314.797,50 per peternak per periode 
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produksi,  yang terdiri dari 4,6% biaya tetap dan 95,4% biaya variabel. Dengan 

demikian, maka jelaslah bahwa biaya variabel menepati porsi yang jauh lebih 

besar dalam usaha peternakan ayam Arab pedaging di Kabupaten Lombok Barat. 

 

Pendapatan Bersih dan Kelayakan Usaha Ayam Arab Pedaging 

Pendapatan bersih merupakan hasil yang diperoleh dari pengurangan antara 

total pendapatan kotor dengan total biaya produksi. Adapun besarnya total 

pendapatan kotor, total biaya produksi dan total pendapatan bersih peternak dalam 

satu periode produksi dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Total Pendapatan kotor, total biaya produksi, dan total pendapatan bersih 

usaha peternakan ayam Arab pedging di Kabupaten Lombok Barat 

No 
  

Uraian 
  

Nilai 
(Rp/periode) 

1 Total pendapatan Kotor 23.905.666,67 
2     Total biaya produksi 20.314.797,5 
3 Total pendapatan bersih 3.590.869,167 

Berdasarkan data pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan 

bersih peternak ayam Arab pedaging di Kabupaten Lombok Barat adalah rata-rata 

sebesar Rp. 3.590.869,167 per periode produksi. Berdasarkan data pada Tabel 4  

dapat pula dihitung tingkat efesiensi usaha peternak ayam Arab pedaging, yaitu 

dengan pendekatan Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C) dengan rumus : 

 

퐵.퐶.푅 = 	
	퐵푒푛푒푓푖푡	
푇표푡푎푙	퐶표푠푡	 

	= 	
23.905.666,67
20.314.797,5 	 

= 1,2	 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa 

usaha peternak ayam Arab pedaging di Kabupaten Lombok Barat sudah layak 

untuk diteruskan karena mempunyai nilai BCR lebih besar dari, 1,2. Ini berarti 

setiap Rp. 1,00 yang dikeluarkan dalam usaha peternak ayam Arab pedaging akan 

menghasilkan nilai produksi Rp. 1,2. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha 

peternakan ayam Arab pedaging di Kabupaten Lombok Barat mengalami 
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keuntungan dan layak untuk dilanjutkan, bahkan dalam skala usaha yang lebih 

besar.  

Rentabilitas Usaha Ayam Arab Pedaging  

Menurut Riyanto (1999), bahwa rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 

tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas dapat diperhitungkan 

berdasarkan nilai modal sendiri dan berdasarkan nilai modal sendiri plus modal 

pinjaman.  

Dalam penelitian ini, perhitungan rentabilitas didasarkan pada modal 

sendiri, karena para peternak tidak ada yang menggunakan modal pinjaman, yaitu 

dengan rumus sebagai berikut : 

RE =
Pro it

Total	Cost푥100% 

Dimana : RE = Rentabilitas ekonomi 

L = Laba bersih atau pendapatan bersih 

M = Modal sendiri atau total biaya produksi 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa  nilai rentabilitas (RE) usaha ayam 

Arab pedaging di Kabupaten Lombok Barat  adalah sebesar 17.6%. Nilai RE ini 

lebih besar dari pada suku bunga bank yang berlaku saat penelitian ini dilakukan, 

yaitu  sebesar 7, 25%. Hal ini berarti bahwa para peternak lebih menguntungkan 

menginvestasikan  dananya pada usaha ayam Arab pedaging dibandingkan dengan 

menyimpannya di bank, baik dalam bentuk deposito maupun tabungan biasa. 

 

 

KESIMPULAN  

 

1. Usaha peternakan ayam Arab pedaging di Kabupaten Lombok Barat 

mengalami keuntungan dan layak untuk dilanjutkan. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai BCR yang lebih besar dari 1, yaitu 1,2. 

2. Nilai Rentabilitas usaha peternakan ayam Arab di Kabupaten Lombok Barat 

adalah 17,6%, lebih tinggi dari suku bunga bank yang belaku saat ini, yaitu 
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7,25%. Hal ini berarti, para peternak lebih untung menginvestasikan dananya 

pada usaha ayam Arab pedaging dibandingkan dengan menyimpannya di bank, 

baik dalam bentuk devosito maupun tabungan biasa . 
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