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Abstrak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi
produksi telur ayam ras seperti jumlah ayam, pakan, tenaga kerja, dan obat-obatan. Serta
melihat tingkat efisiensi yang meliputi efisiensi teknis, efisiensi harga atau alokatif, dan
efisiensi ekonomis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor produksi jumlah ayam
dan pakan berpengaruh kepada produksi telur ayam ras di UPTD. Balai Ternak Non
Ruminansia dengan sistem kandang terbuka maupun kandang tertutup. Sedangkan faktor
produksi tenaga kerja dan obat-obatan tidak berpengaruh nyata terhadap produksi telur
ayam ras. Setelah dianalisis, diketahui bahwa penggunaan faktor produksi jumlah ayam,
pakan, tenaga kerja dan obat-obatan belum digunakan secara efisien dalam produksi telur
ayam ras dengan sistem kandang terbuka dan kandang tertutup. Hal ini disebabkan
penggunaan masing-masing faktor produksi belum maksimal sehingga tidak mencapai
tingkat efisiensi.
Kata kunci: Produksi, Efisiensi, Jumlah Ayam, Pakan, Tenaga Kerja, Obat-obatan
Abstract. The purpose of this study is to look at the factors that influence the production
of broiler eggs such as the number of chickens, feed, labor, and drugs. As well as looking
at the level of efficiency which includes technical efficiency, price or allocative
efficiency, and economic efficiency. The results of this study indicate that the production
factor of the number of chickens and feed influences the production of broiler eggs in
Non-Ruminant Livestock Center with open or closed cage system. While labor and
medicine production factors did not significantly affect the production of eggs. After
being analyzed, it is known that the use of the factors of production of the number of
chickens, feed, labor and medicines has not been used efficiently in the production of
broiler eggs with an open cage system and closed cages. This is due to the use of each of
the factors of production is not maximized so it does not reach the level of efficiency.
Keywords: Production, Efficiency, Number of Chickens, Feed, Labor, Medicines

PENDAHULUAN
Peternakan merupakan suatu kegiatan pengembangbiakkan atau pembudidayaan
suatu hewan ternak guna mengambil hasilnya yang berupa daging, telur, susu, maupun
yang lainnya. Ayam ras petelur adalah salah satu hewan ternak yang dibudidayakan untuk
diambil hasilnya berupa telur. Peternakan juga merupakan salah satu bagian dari
pembangunan pertanian yang berperan penting dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.
Telur ayam ras merupakan salah satu sumber pangan yang mengandung protein hewani
yang sangat diminati oleh masyarakat. Telur mengandung gizi yang baik bagi tubuh, yaitu
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protein yang berfungsi sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Protein yang terkandung
di dalam telur sudah memenuhi kebutuhan protein orang Indonesia sebesar 25,50%.
Kebutuhan protein orang Indonesia yaitu sebesar 1,158 g per kapita per hari. Namun ratarata orang Indonesia hanya mengonsumsi protein sebesar 6 g per kapita per hari (Fitriani,
2006).
Seiring berkembangnya usaha ternak, diharapkan tingkat efisiensinya pun terus
berkembang hingga mencapai tingkat yang optimal. Namun hal tersebut masih terhalang
karena kurangnya daya saing produk. Hal ini disebabkan karena ketergantungan
penyediaan bahan baku pakan yang masih impor. Bahan baku pakan sendiri
menghabiskan 60-70% biaya produksi (Departemen Pertanian, 2008). Maka dalam hal
ini efisiensi sangatlah penting agar kualitas produk dapat meningkat dan bersaing di
pasaran. Tingkat efisiensi dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam
proses produksi.
Salah satu daerah di Aceh yang merupakan produsen telur ayam ras adalah Aceh
Besar. Menurut Badan Pusat Statistik Aceh tahun 2018, Aceh besar memiliki populasi
ayam ras petelur terbanyak di Aceh yaitu sebanyak 295.712 ekor, dengan tingkat
pertumbuhan sebesar 46,5% dihitung mulai tahun 2013 hingga tahun 2017. Jumlah
tersebut lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Aceh yang rata-rata memiliki jumlah
populasi ayam ras kurang dari 20.000 ekor.
Salah satu usaha ternak yang berada di Aceh Besar merupakan UPTD. Balai
Ternak Non-Ruminansia yang baru mulai memproduksi telur pada bulan Januari 2018.
Terdapat dua model kandang yang berada di UPTD. Balai Ternak Non ruminansia, yaitu
kandang terbuka yang terletak di Kecamatan Blang Bintang dan juga kandang tertutup
yang terletak di Kecamatan Lembah Seulawah. Kandang terbuka merupakan kandang
yang dibangun dengan dinding sistem terbuka, biasanya terbuat dari kawat burung atau
bamboo sehingga membuat hembusan angina bisa masuk kedalam kandang dan dapat
memanfaatkan pergantian sinar matahari. Sedangkan kandang tertutup adalah kandang
tertutup yang dapat menjamin keamanan biologis ternak dengan pengaturan ventilasi
yang baik sehingga penyebab stress lebih rendah. Pada kandang tertutup, suhu,
kelembaban, kecepatan angina, pencahayaan serta hal lainnya dapat diatur sedemikian
rupa sehingga tercipta kondisi yang nyaman bagi ternak. Dengan penggunaan sistem
kandang tertutup dan didukung dengan penggunaan peralatan otomatis, maka efisiensi
produksi pun akan tercapai serta peternak mampu menciptakan dan mengendalikan
lingkungan ideal dalam kandang, meningkatkan produktifitas ayam, serta menciptakan
usaha peternakan ayam yang ramah lingkungan (Anshori, 2017).

METODE PENELITIAN
Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan mulai bulan April-Oktober 2019, dengan
memperoleh data primer dan sekunder melalui staf pada UPTD. Balai Ternak Non
Ruminansia dan jurnal yang terkait dengan objek penelitian.
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Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
sekunder. Data yang digunakan dalam bentuk time series yaitu 1 periode produksi telur
ayam ras. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari UPTD. Balai Ternak
Non Ruminansia Kabupaten.
Ruang Lingkup Penelitian
Objek dalam penelitian ini usaha peternakan ayam ras petelur UPTD. Balai
Ternak Non Ruminansia kandang terbuka yang berada di Kecamatan Blang Bintang dan
kandang tertutup yang terletak di Kecamatan Lembah Seulawah. Ruang lingkup
penelitian terbatas pada faktor-faktor produksi jumlah ayam, pakan, tenaga kerja, dan
obat-obatan yang digunakan dalam proses produksi dan tingkat efisiensi faktor-faktor
produksi tersebut.
Batasan Variabel
Adapun batasan variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Produksi, yaitu jumlah produk yang dihasilkan berupa telur ayam ras dalam satu
tahun yang diukur dalam satuan butir.
b. Jumlah ayam yaitu banyaknya ayam yang dipelihara pada usaha peternakan pada
satu periode produksi yang diukur dalam satuan ekor.
c. Pakan adalah makanan yang diberikan kepada ayam ras petelur yang merupakan
sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam. Diukur dalam satuan kilogram.
d. Tenaga kerja adalah banyaknya sumberdaya manusia yang digunakan dalam
proses produksi telur yang dapat diukur dengan jam.
e. Obat-obatan merupakan suatu bahan yang diberikan kepada ayam ras petelur guna
membantu dalam proses pertumbuhan yang diukur dengan gram/cc/liter.
f. Biaya produksi adalah jumlah keseluruhan biaya yang dibutuhkan pada proses
produksi yang diukur dalam satuan rupiah.
g. Penerimaan adalah jumlah produksi telur dikalikan dengan harga telur yang
diukur dengan satuan rupiah.
h. Keuntungan adalah hasil bersih dari penerimaan, yaitu total penerimaan dikurangi
dengan total biaya yang dikeluarkan, diukur dalam satuan rupiah.
i. Efisiensi adalah kombinasi penggunaan faktor-faktor produksi yang tepat untuk
menghasilkan produk yang optimal dituliskan dengan Nilai Produk Marginal
(NPM) dengan input berupa harga (PXi).

Metode Analisis
Adapun analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regersi linier
berganda dan analisis efisiensi.
Analisis Regresi Linier Berganda
Untuk menjawab tujuan pertama pada penelitian ini digunakan analisis kuantitatif
yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program aplikasi SPSS.
Persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini menggunkan 4 buah variabel bebas.
Persamaan regresi akan terlihat seperti dibawah (Crammer dan Howitt, 2006:139)
𝐿𝑛𝑌 = 𝐿𝑛𝛼 + 𝛽1 𝐿𝑛𝑋1 + 𝛽2 𝐿𝑛𝑋2 + 𝛽3 𝐿𝑛𝑋3 + 𝛽4 𝐿𝑛𝑋4 + 𝑒
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Dengan:
LnY
X1, X2, X3, X4
α
β1, β2,...., β4

: variabel terikat
: variabel bebas
: Konstanta
: koefisien regresi

Keterangan :
LnY
X1
X2
X3
X4

: Produksi Telur (Butir)
: Jumlah Ayam (Butir)
: Pakan (Kg)
: Tenaga Kerja (Jam)
: Obat-obatan (ml)

Uji Asumsi Klasik
Dalam melakukan analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary
least square (OLS) harus dilakukan uji asumsi klasik, uji ini dilakukan untuk memastikan
modal yang kita buat valid.
Uji Normalitas
Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan kolmogorov-smirnov dan
metode grafik agar lebih menyakinkan. Pada metode Kolmogorov-Smirnov nilai residual
dikatakan berdistribusi normal jika nilai Sig. > alpha.
Uji Multikolinieritas
Pada penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai TOL
(Tolerance) dan VIF (Variance Inflation Factor).
Uji Heteroskedasitas
Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Glejser dan
metode grafik agar lebih menyakinkan. Pada metode Glejser semua variabel bebas
diregresikan terhadap nilai mutlak residualnya.
Uji Autokorelasi
Pada penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji DurbinWatson (Uji D-W) menggunakan aplikasi SPSS dan bantuan dari tabel Durbin-Watson.
Koefisien Determinasi (𝑹𝟐 )
Nilai koefisien determinasi merupakan ukuran yag menunjukkan seberapa besar
kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Fungsi koefisien
determinasi merupakan sebagai ukuran kecocokan garis regresi yang terbentuk dari hasil
pendugaan terhadap data hasil observasi dan untuk mengetahui proporsi jumlah dari
ragam Y yang diterangkan oleh model regresi (Sugiarto, 2000).
Uji F
Untuk mengetahui sebuah model tepat atau masuk dalam kriteria cocok perlu
dilakukan Uji F. Uji F dapat dikatakan juga uji simultan yang hasilnya digunakan untuk
menunjukkan apakah variabel bebas secara serempak berpengaruh terhadap variabel
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terikat atau tidak. Apabila Nilai F hitung > F tabel maka dapat dikatakan bahwa variabel
bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.
Uji t
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas
berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau tidak. Apabila nila t hitug > t tabe
maka dapat disimpulkan bahwa masing-masig variabel bebas berpengaruh terhadap
variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Perusahaan
UPTD Balai Ternak Non Ruminansia pertama kali berdiripada tahun 2005 di Desa
Sukadamai Saree Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar dengan ternak
berupa ayam ras petelur yang berjumlah 20.000 ekor. Namun karena pengelolaan yang
kurang baik, sehingga menimbulkan bau dan lalat yang mengganggu lingkungan sekitar,
akhirnya masyarakat protes disertai pembakaran sebagian kandang pada tahun 2010. Pada
tahun 2017 Pemerintah Aceh melalui Dinas Peternakan membangun satu unit kandang
ayam dengan sistem tertutup dengan kapasitas 35.000 ekor ayam. Lokasi kedua UPTD
Balai Ternak Non Ruminansia didirikan pada tahun 2013, terletak di Blang Bintang
Kabupaten Aceh Besar. Terdapat sebanyak 20 unit kandang yang masing-masing
berkapasitas 5.000 ekor ayam sehingga total kapasitas yaitu sebanyak 100.000 ekor ayam.
Analisis Faktor-Faktor Produksi
Koefisien Determinasi (𝑹𝟐 )
Nilai koefisien determinasi R2 pada penelitian ini adalah sebesar 0,716 yang artinya
bahwa pengaruh jumlah ayam, pakan, tenaga kerja dan obat-obatan terhadap produksi
telur ayam ras di kandang terbuka adalah sebesar 71,6 %. Sedangkan 28,4 % lagi
dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan pada kandang tertutup didapatkan nilai
koefisien determinasi R2 sebesar 0,836 yang artinya bahwa pengaruh jumlah ayam,
pakan, tenaga kerja dan obat-obatan terhadap produksi telur ayam ras di kandang terbuka
adalah sebesar 83,6 %. Sedangkan 16,4 % lagi dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji F
Setelah dilakukan analisis regresi, dapat diketahui bahwa faktor-faktor
jumlah ayam, pakan, tenaga kerja, serta obat-obatan berpengaruh secara serempak
terhadap produksi telur ayam ras di kandang terbuka dan juga kandang tertutup. Hal ini
dapat dilihat pada nilai F hitung > F tabel yaiu F tabel senilai 2, 77 dan F hitung di kandang
terbuka sebesar 35,260 dan F hitung di kandang tertutup sebesar 71,124. Jika diketahui F
hitung > F tabel maka terima Ha tolak Ho yang berarti dapat disimpulkan bahwa pada
usaha peternakan UPTD Balai Ternak Non Ruminansia terdapat pengaruh nyata antara

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian, Volume 5, Nomor 2, Mei 2020

147

JURNAL ILMIAH MAHASISWA PERTANIAN
E-ISSN: 2614-6053 P-ISSN: 2615-2878
Volume 5, Nomor 2, Mei 2020
www.jim.unsyiah.ac.id/JFP

faktor-faktor produksi yaitu jumlah ayam, pakan, tenaga kerja, serta obat-obatan terhadap
produksi telur ayam ras baik di kandang terbuka dan juga kandang tertutup.

Uji t
Setelah dianalisis, didapatkan hasil faktor-faktor yang mempengaruhi produksi
telur ayam ras baik di kandang terbuka maupun kandang tertutup adalah faktor jumlah
ayam dan pakan.

Tingkat Efisiensi Produksi
Efisiensi Teknis
Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan software frontier 4.1c didapatkan
hasil bahwa efisiensi teknis pada sistem kandang terbuka yaitu sebesar 0,1496. Nilai
efisiensi teknis tersebut berarti bahwa komplek peternakan dengan sistem kandang
terbuka mencapai 14,9% dari potensial produksi yang diperoleh dari kombinasi faktor
produksi yang dikorbankan.
Sedangkan pada komplek peternakan dengan sistem kandang tertutup nilai efisiensi
nya yaitu 0,8108. Nilai efisiensi teknis tersebut berarti bahwa penggunaan faktor produksi
telur ayam ras di UPTD Balai Ternak Non Ruminansia dengan sistem kandang tertutup
sudah mencapai 81,08%.
Efisiensi Alokatif atau Harga
Setelah dianalisis, dapat diketahui pada kandang terbuka tingkat efisiensi
penggunaan faktor produksi jumlah ayam yaitu 0,0091. Dapat disimpulkan bahwa 0,0091
< 1. Hal tersebut berarti bahwa penggunaan faktor produksi jumlah ayam tidak efisien.
Nilai efisiensi yang bernilai kurang dari satu menandakan bahwan input harus dikurangi
agar dapat menjadi efisien. Sedangkan pada faktor produksi pakan didapatkan hasil
efisiensi > 1 yaitu sebesar 71,026. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan faktor
produksi pakan belum efisien, Maka penggunaannya dapat ditingkatkan lagi.
Sedangkan pada kandang tertutup diketahui tingkat efisiensi penggunaan faktor
produksi jumlah ayam yaitu 0,0088. Dapat disimpulkan bahwa 0,0088 < 1. Hal tersebut
berarti bahwa penggunaan faktor produksi jumlah ayam tidak efisien. Nilai efisiensi yang
bernilai kurang dari satu menandakan bahwa input harus dikurangi agar dapat menjadi
efisien. Sedangkan pada faktor produksi pakan didapatkan hasil efisiensi > 1 yaitu sebesar
1,1681. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan faktor produksi pakan belum efisien,
Maka penggunaannya dapat ditingkatkan lagi.

Efisiensi Ekonomis
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Pada kandang terbuka didapatkan hasil efisiensi ekonomis pada faktor produksi
jumlah ayam yaitu sebesar 0,0013. Nilai tersebut berada dibawah 1 yang berarti
penggunaan faktor produksi jumlah ayam tidak efisien. Sedangkan pada faktor produksi
pakan didapatkan nilai efisiensi ekonomis sebesar 10,625. Nilai tersebut berada diatas 1
sehingga penggunaan faktor produksi pakan belum efisien.
Sedangkan pada kandang tertutup didapatkan hasil efisiensi ekonomis pada faktor
produksi jumlah ayam yaitu sebesar 0,0071. Hal tersebut berarti penggunaan faktor
produksi jumlah ayam tidak efisien karena nilainya berada dibawah 1. Nilai efisiensi
ekonomis pada faktor produksi pakan pun berada dibawah 1 yaitu sebesar 0,9471. Hal ini
menunjukkan penggunaan faktor produksi pakan di UPTD BTNR sistem kandang
tertutup tidak efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Pada komplek peternakan ayam ras petelur dengan sistem kandang terbuka dan sistem
kandang closed house, faktor yang berpengaruh nyata adalah jumlah ayam (X1) dan
pakan (X2). Sedangkan faktor tenaga kerja (X3), dan obat-obatan tidak berpengaruh
nyata terhadap produksi telur ayam ras di UPTD. Balai Ternak Non Ruminansia.
2. Penggunaan faktor-faktor produksi di UPTD. Balai Ternak Non Ruminansia baik
kandang terbuka maupun kandang closed house belum ada yang efisien baik pada
tingkat efisiensi teknis, efisiensi harga, maupun efisiensi ekonomis.
Saran
1. Penggunaan faktor-faktor produksi harus lebih diperhatikan lagi agar dapat dicapai
tingkat efisiensi baik efisiensi teknis, efisiensi harga atau alokatif maupun efisiensi
ekonomis.
2. Pengambilan keputusan dalam faktor-faktor produksi pada proses budidaya harus
direncanakan dengan baik oleh pengambil keputusan, disebabkan penggunaan
kombinasi yang baik akan lebih meningkatkan penerimaan perusahaan.
3. Penggunaan pakan sebaiknya lebih diperhatikan lagi agar sesuai dengan jumlah ayam
yang dipelihara sehingga ayam dapat berproduksi dengan optimal.
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