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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata laksana usaha ayam petelur, 
biaya pakan, mengetahui harga pokok produksi, mengetahui pengaruh biaya 
pakan terhadap harga pokok produksi telur ayam pada usaha ayam petelur 
“Kohyongek Farm”. Manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangan 
informasi tentang pengaruh harga pakan terhadap harga pokok produksi, sehingga 
dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam penentuan harga jual 
produk telur ayam ras.  

 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus – Oktober 2007 di 

Peternakan Ayam Petelur “Kohyongek Farm” yang berlokasi di Kecamatan 
Cepogo Kabupaten Boyolali. Penelitian dilakukan menggunakan metode studi 
kasus. Penentuan lokasi dilakukan dengan pertimbangan tertentu atau purposive. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
menggunakan metode observasi (pengamatan langsung pada obyek) dan 
wawancara berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan. Data dikelompokkan 
menjadi data primer dan data sekunder. Data yang telah terkumpul untuk 
selanjutnya ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif 
serta secara statistik.  

 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tata laksana usaha ayam 

petelur di peternakan “Kohyongek Farm” sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari 
proses produksi yang sudah dilakukan pada peternakan tersebut. Biaya pakan 
starter rata-rata tiap bulan sebesar Rp. 6.407.770,83, Biaya pakan grower sebesar 
Rp. 18.578.516,67, dan biaya pakan layer Rp. 193.294.498,83, sedangkan harga 
pokok produksi rata-rata sebesar Rp. 255.612.221,49. Secara serempak variabel 
biaya pakan fase starter, biaya pakan fase grower dan biaya pakan fase layer 
berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap harga pokok produksi pada usaha ternak 
ayam petelur “Kohyongek Farm” di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. 
Secara parsial variabel biaya pakan fase starter, fase grower dan biaya pakan fase 
layer berpengaruh sangat nyata (P<0,05) terhadap harga pokok produksi.. 
Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,953 memiliki arti bahwa sebesar 95,3 % 
variasi harga pokok produksi dijelaskan oleh variabel biaya pakan starter, biaya 
pakan grower dan biaya pakan layer. Sisanya sebesar 4,7 % dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. 
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