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Pendahuluan 

Peternakan ayam petelur merupakan subsektor dari pertanian yang berperan 

penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani. Kebutuhan masyarakat akan 

hasil ternak seperti daging, susu dan telur semakin meningkat. Hal ini seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat akan gizi 

dan peranan zat–zat makanan khususnya protein bagi kehidupan, serta meningkatkan 

kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan hasil ternak, sehingga perkembangan 

sektor peternakan memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk peningkatan 

perbaikan gizi dan dampak positif bagi pelaku ternak yaitu meningkatnya 

kesejahteraan. Penguatan industry telur ayam merupakan salah satu jalan agar 

komoditas telur ini mempunyai nilai tambah bagi pengembangan ekonomi daerah serta 

memberikan tambahan lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Blitar. 

 

Industri Pengolahan Telur 

Industri pengolahan telur ayam adalah subsektor peternakan yang mampu 

menjamin perluasan lapangan kerja mengingat sifat industri peternakan yang padat 

karya dan bersifat massal. Industri Peternakan merupakan kegiatan industri yang 

berbasiskan sektor peternakan dalam arti luas. Salah komoditi peternakan yang sangat 

popular adalah Ayam Petelur. Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang 

dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Pada awalnya ayam petelur merupakan ayam 

unggas yang berasal dari ayam hutan dan itik liar yang ditangkap kemudian dipelihara 

serta bisa bertelur cukup banyak, sehingga memberi manfaat lagi peternak. 

Komoditi ayam petelur yang dikembangkan di Indonesia, dapat dibagi menjadi dua tipe 

ayam petelur, yaitu : 

 Ayam Petelur Ringan. 

Tipe ayam ini sering disebut dengan ayam petelur putih. Ayam petelur ringan ini 

memiliki badan yg ramping/kurus-mungil/kecil dan mata bersinar. Bulunya 

berwarna putih bersih dan berjengger merah. Ayam ini berasal dari galur murni 

‘white leghorn’. 

 Ayam Petelur Medium. 

Tipe ayam ini mempunyai bobot tubuh ayam ini cukup berat. Namun  beratnya 

tersebut masih berada di antara berat ayam petelur ringan dan ayam broiler. 

Ayam ini juga disebut tipe ayam petelur medium. Bentuk tubuh ayam type ini 

tidak kurus, tetapi juga tidak juga terlihat gemuk 

 

 

 

 

 



Penyiapan Bibit. 

Peternak perlu juga memperhatikan bibit ayam yang akan dipelihara, karena 

dengan mengambil bibit ayam yang baik maka hasil yang akan didapat juga akan baik 

juga. Selain itu dengan bibit ayam yang baik maka produktivitasnya juga akan 

meningkat 
Pemilihan Bibit dan Calon Induk. 

Penyiapan bibit ayam petelur yg berkreteria baik dlm hal ini tergantung sebagai 

berikut:  

 Konversi Ransum.  

 Produksi Telur 

 

Pemeliharaan 

1.  Sanitasi & Tindakan Preventif 

Kebersihan lingkungan kandang (sanitasi) pada areal peternakan merupakan 

usaha pencegahan penyakit yang paling murah, hanya dibutuhkan tenaga yang 

gesit untuk pencegahan. Tindakan preventif dengan memberikan vaksin pada 

ternak dengan merek dan dosis sesuai catatan pada label yg dari poultry shop.  

2.  Pemberian Pakan 

Untuk pemberian pakan ayam petelur ada 2 (dua) fase yaitu fase starter (umur 

0-4 minggu) dan fase finisher (umur 4-6 minggu). 

 

3. Pemberian minum 

Pemberian minum untuk ayam disesuaikan dengan umur ayam 

 

4. Pemberian Vaksinasi & Obat  

Vaksinasi merupakan salah satu cara pengendalian penyakit virus yang menular 

dengan cara menciptakan kekebalan tubuh. Pemberiannya secara teratur sangat 

penting utk mencegah penyakit 

 

5. Pemeliharaan Kandang . 

Agar bangunan kandang dapat berguna secara efektif, maka bangunan kandang 

perlu dipelihara secara baik yaitu kandang selalu dibersihkan dan dijaga/dicek 

apabila ada bagian yg rusak supaya segera diperbaiki kembali, dengan demikian 

daya guna kandang bisa maksimal tanpa mengurangi persyaratan kandang bagi 

ternak yg dipelihara 

 

Panen Ayam Petelur 

Hasil utama panen peternak ayam petelur bukan saja berupa telur ayam, namun ada 

beberapa jenis yaitu :  



1. Hasil Utama 

Hasil utama dari budidaya ayam petelur adalah berupa telur yang dihasilkan oleh 

ayam. Sebaiknya telur dipanen 3 kali dalam sehari. Hal ini bertujuan agar 

kerusakan isi telur yang disebabkan oleh virus dapat terhindar/terkurangi 

2. Hasil tambahan yg dpt dinikmati dari hasil budidaya ayam petelur adalah daging 

dari ayam yang telah tua (afkir) dan kotoran yang dapat dijual untuk dijadikan 

pupuk kandang 
 

KOMODITI TELUR AYAM 

Produksi Telur Ayam 

Jumlah ternak ayam petelur dan produksi telur ayam di Kabupaten Blitar 

sangatlah besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya, jumlah ternak ayam petelur 

pada tahun 2010 sebesar 171.940 ekor dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 

menjadi 1.114.961 ekor. Sedangkan untuk produksi telur ayam di Kabupaten Blitar juga 

dapat dikatakan cukup banyak, dimana produksi telur pada tahun 2010 88.063.615 

butir, tahun 2011 sebanyak 92.463.854 butir, kemudian mengalami kenaikan pada 

tahun 2012 sebanyak 100.057.859 butir, pada tahun 2013 sebanyak 110.069.589 butir 

dan pada tahun 2014 sebanyak 105.665.977 butir atau sebesar 36% dari produksi telur 

ayam Jawa Timur pada tahun 2014. 

 

No Produksi Telur (Kg) Tahun 2010 Tahun 2011 

Tahun  

2012 

Tahun  

2013 

Tahun  

2014 

1 Ayam Buras 1.412.041 1.514.797 1.278.458 1.381.944 1.453.163 

2 Ayam Petelur 88.063.615 92.463.854 100.057.859 110.069.589 105.665.977 

3 Itik 4.840.217 5.087.412 5.079.741 4.708.676 5.179.936 

4 Entok 503.333 421.583 135.917 135.355 135.347 

 

Telur merupakan produk peternakan yang mempunyai kandungan gizi yang 

cukup besar, kebutuhan gizi masyarakat dapat tercukupi dari konsumsi telur ini. 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 dan memerlukan protein dan 

mineral dalam jumlah banyak dan juga dianjurkan diberikan kepada orang yang sedang 

sakit untuk mempercepat proses kesembuhannya. 

Telur merupakan bahan pangan yang sempurna, karena mengandung zat-zat gizi yang 

lengkap bagi pertumbuhan mahluk hidup baru. Protein telur mempunyai mutu yang 

tinggi, karena memiliki susunan asam amino esensial yang lengkap, sehingga dijadikan 

patokan untuk menentukan mutu protein dari bahan pangan yang lain. Tetapi 



disamping adanya hal-hal yang menguntungkan itu, telur memiliki sifat yang mudah 

rusak 

Komponen telur dapat diringkas menjadi bagian-bagian sebegai berikut:  

a) Putih telur (albumen telur) 

Putih telur terdiri sepenuhnya oleh protein dan air. Dibandingkan dengan telur 

kuning, telur putih memiliki rasa (flavor) dan warna yang sangat rendah. Putih 

telur terdiri atas protein terutama lisosin yang memiliki kemampuan anti bakteri 

untuk membantu mengurangi kerusakan telur. Putih telur atau albumen 

mempunyai proporsi yang tinggi dalam komposisi telur mencapai 60% dari total 

berat telur. Presentasi putih telur pada ayam dan umur dari telur. 

b) Kuning telur (Yolk) 

Telur kuning sekitar setengahnya mengandung uap basah (moisture) dan  

setengahnya adalah kuning padat (yolk solid). Semakin bertambah umurnya 

telur, kuning telur akan mengambil uap basah dari putih telur yang 

mengakibatkan kuning telur semakin menipis dan menjadi rata ketika telur 

dipecahkan ke permukaan yang rata (berpengaruh kepada grade dari telur itu 

sendiri). Kuning telur adalah salah satu komponen yang mengandung nutrisi 

terbanyak dalam telur. Kuning telur mengandung air sekitar 48% dan lemak 

33%. Kuning telur juga mengandung vitamin, mineral, pigmen, dan kolestrol. 

Kuning telur merupakan bagian paling penting bagi isi telur, sebab pada bagian 

inilah terdapat dan tempat tumbuh embrio hewan, khususnya pada telur yang 

telah dibuahi. Bagian kuning telur ini terbungkus semacam selaput tipis yang 

sangat kuat dan elastis yang disebut membrane vetelina, kuning telur memiliki 

komposisi gizi yang lebih lengkap daripada putih telur dan terdiri dari air lemak, 

karbohidrat, mineral dan vitamin. 

c) Kulit telur (Shell ) 

Kulit telur memiliki berat sekitar 11% dari jumlah total berat telur, meskipun 

terlihat keras dan benar-benar menutupi isi telur, kulit telur itu sebenarnya 

berpori (porous). Dengan kata lain, bau dapat menebus kulit telur dan uap basah 

(moisture) dan gas (terutama karbon dioksida) dapat keluar. Warna kulit telur 

terdiri dari warna cokelat atau putih, tergantung dari perkembang biakan dari 

ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping putih menghasilkan telur dengan kulit 

putih, tetapi ayam dengan bulu berwarna merah dan cuping merah 

menghasilkan telur dengan kulit cokelat. Warna dari kulit telur tidak memiliki 

pengaruh kepada kepada rasa, nutrisi dan kegunaan dari telur tersebut. 

Kerabang telur atau egg shell mempunyai dua lapisan yaitu spongy layer dan 

mamilary layer yang terbungkus oleh lapisan lender berupa kutikula. Lapisan luar 

terbentuk dari kalsium, phosphor dan vitamin D yang merupakan lapisan paling 

keras yang berfungsi melindungi semua bagian telur.  



d) Rongga udara (Air Cell ) 

Telur memiliki dua selaput pelindung diantara kulit telur dan putih telur. Sesudah 

telur diletakkan, rongga udara terbentuk diantara selaput telur. Semakin telur 

bertambah tua, kehilangan uap basah (moisture), dan  menyusut maka rongga 

udara akan semakin membesar yang mengakibatkan telur yang sudah lama akan 

melayang apabila diletakkan ke dalam air.  

e) Kalaza ( Chalazae) 

Chalazae adalah tali dari putih telur yang mempertahankan kuning telur agar 

tetap ditengah-tengah telur. 

 

Gambar Komposisi Telur 

 

Kualitas telur 

 Grade AA dan grade A adalah telur yang paling diminati dan dibeli banyak 

konsumen, khususnya untuk industri tata boga. Perbedaan utama dalam grade 

AA dan grade A dilihat dari kekukuhan (firmness) dari kuning telur, putih telur 

dan ukuran dari rongga udara. 

 Grade B ada kemungkinan memiliki satu atau beberapa cacat didalamnya 

(misalnya seperti kulit telur yang ternoda, memiliki rongga udara yang besar, 

telur putih yang terlalu berair, ada sedikit bercak darah di dalam putih telur, atau 

telur kuning yang melebar). Telur grade B masih dapat digunakan secara umum, 

tetapi telur putih dengan grade ini mungkin tidak dapat dikocok dengan baik 

apabila telur putihnya terlalu berair. 

 Grade C dimana telur dengan kualitas ini sebenarnya memiliki kualitas yang 

jelek, kadangkala sudah tidak layak untuk dikonsumsi. 

 

 



Faktor kualitas telur 

Kualitas telur ditentukan oleh beberapa hal, antara lain oleh faktor keturunan, kualitas 

makanan, sistem pemeliharaan, iklim, dan umur telur 

 

Fungsi telur 

Fungsi telur secara umum adalah untuk kesehatan dan kebutuhan gizi hari-hari bagi 

manusia, telur sebagai bahan mmakanan yang dikonsumsi oleh manusia sangat 

bermanfaat. Fungsi-fungsi telur tersebut adalah: 

a) Sumber gizi yang sangat baik. Satu butir telur mengandung sekitar 6 gram 

protein, sejumlah vitamin (A, B, D, K), kolin, selenium, yodium, fosfor, besi, 

& seng. 

Kolin pada telur diperlukan untuk kesehatan membran sel di seluruh tubuh 

dan membantu tubuh menjaga kadar homocysteine di tingkat normal. 

Homocysteine adalah asam amino yang berkaitan dengan resiko penyakit 

jantung. 

b) Memelihara mental dan memori. 

Kandungan selenium yang ada dalam telur merupakan  mineral untuk 

mempetahankan kekebalan tubuh dan merupakan antioksidan kuat. 

Memiliki vitamin B (folat dan fiboflavin) yang penting bagi tubuh untuk 

mengubah makanan jadi energi & penting untuk mencegah cacat lahir. 

c) Memelihara Penglihaaatan, Pertumbuhaaan sel dan kulit. Telur memiliki 

kandungan vitamin A yang berfungsi untuk menjaga kesehatan mata 

sehingga dapat memelihara pengelihatan, pertumbuhan sel dan kulit yang 

sehat. 

d) Mencegah Radikal Bebas. 

Telur memiliki kandungan vitamin E sebagai antioksidan yang bekerjasama 

dengan vitamin C dan selenium untuk mencegah kerusakan tubuh dari 

radikal bebas. 

e) Mengentalkan darah. 

Telur juga dapat mengentalkan darah yang bertujuan untuk menurunkan 

resiko serangan jantung dan stroke. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kandungan zat dalam telur ayam 

 

 
 

NILAI TAMBAH EKONOMIS TELUR AYAM 

Produk Olahan Telur 

1. Tepung telur   

Pengeringan telur sudah dilakukan di Amerika Serikat sejak tahun 1880. 

Proses pengeringan telur akan menghasilkan produk berupa tepung telur atau 

telur bubuk. Pada pengeringan telur, air dikeluarkan dari cairan telur dengan 

cara penguapan sampai tinggal bagian padatan dengan sedikit air. 

 

 



Adapun bentuk egg powder juga dapat dibuat dalam 3 jenis : 

a. Egg powder campur ( kuning dan putih telur) 

b. Yolk Egg powder  (bubuk kuning telur) 

c. White Egg powder (bubuk putih telur) : produk ini sudah beredar sebagai 

produk impor yang digunakan secara luas di tempat-tempat fitness 

sebagai campuran minuman susu untuk meningkatkan pembentukan otot 

yang efektif.  

 

Tepung Telur 

 

 

Tepung Kuning telur 

 

 

 

 

 



Tepung Putih Telur 

 

Penggunaan egg powder dapat memperoleh pasar luas karena : 

a. Efektif dan efisien bagi pembuat kue basah/kering, yang kadang-kadang 

harus memisahkan putih telur dan sebaliknya, hanya menggunakan 

kuning telur saja 

b. Mudah disimpan karena tidak memerlukan tempat luas 

c. Awet dalam penggunaan karena dapat digunakan dalam takaran sendok. 

d. Dapat berfungsi sebagai minuman kesehatan jika dicampur susu dan 

madu (STMJ) tanpa membutuhkan proses yang rumit 

e. Dapat berfungsi dalam berbagai pembuatan makanan dan masakan. 

f. Meningkatkan daya kreatif dalam penciptaan makanan baru. 

g. Produk impor masih mahal. 

 

2. Telur Cair (Liquid Egg) 

Cairan telur diperoleh dengan memecah telur. Isi telur selanjutnya 

diproses sebagai campuran kuning dan putih telur sesuai keadaan asalnya, 

dipisahkan putih dan kuning telurnya, atau campuran putih dan kuning telur 

dengan perbandingan tertentu untuk tujuan khusus. Telur cair dikemas dalam 

botol sebagai produk olahan agar dapat digunakan secara mudah dalam 

pembuatan berbagai makanan, seperti membuat mayonnaise, dressing dan 

berbagai saus. Untuk mencegah kontaminasi Salmonella, semua isi telur harus 

dipasteurisasi. Proses pasteurisasi berbeda-beda untuk isi telur utuh, kuning telur 

dan putih telur. 

 

 

 

 

 



Telur Cair 

   

 

3. Telur Beku (Frozen Egg) 

Telur yang akan digunakan untuk pembuatan produk pangan diawetkan 

dengan cara dibekukan. Persiapan yang dilakukan sebelum telur atau isi telur 

dibekukan sama dengan yang dilakukan sebelum pengeringan telur. Seperti 

halnya tepung telur, cairan telur dapat dibekukan sebagai telur utuh, dipisahkan 

antara kuning dan putih telurnya, atau campuran putih dan kuning telur dalam 

perbandingan tertentu. Sebelum dipecahkan, telur dicuci dan 

dikeringkan/ditiriskan lebih dulu. Pemecahan telur dapat dilakukan secara 

manual atau otomatik dengan menggunakan mesin pemecah telur. Tujuan 

utama pembekuan telur adalah untuk mengawetkan telur dan mempertahankan 

sifat fisikokimianya, misalnya daya busa. 

 

 

 



Telur Beku 

 

 

 

4. Telur asin 

Telur asin merupakan Telur yang diproses dengan menggunakan bahan 

garam dan beberapa bahan lain untuk menghasilkan telur yang rasanya asin. 

Proses pembuatan telur asin memerlukan beberapa hari dengan menanam dalam 

adonan garam dan bata merah. Setelah jadi telur asin maka telur akan terasa 

asin. 

Telur Asin 

   



 

5. Egg Ball 

Egg Ball merupakan salah satu jenis kue yang terbuat dari telur ayam, 

dimana makanan jenis ini sangat digemari di Amerika dan Afrika. Kue ini sangat 

lezat karena banyak mengandung bahan telur. 

Egg Ball 

 

 

Faktor Pendukung Investasi 

 Produksi telur ayam yang melimpah di wilayah Kabupaten Blitar merupakan 

modal utama dalam melakukan investasi di bidang pengolahan telur ayam. Dengan 

banyaknya pasokan telur ayam yang diproduksi ini menjadikan sumber bahan baku 

untuk industry ini bisa lebih mudah didapat. Telur ayam yang selama ini didistribusikan 

ke beberapa kota di pulau Jawa, nantinya sebagian bisa digunakan untuk bahan baku 

industry telur ayam ini.  

 Kondisi masyarakat Kabupaten Blitar yang sudah familiar dengan peternakan 

ayam dan budidaya telur ayam tentunya sangat mudah untuk dikembangkan menjadi 

industry telur ayam yang enambah nilai jual ataupun nilai ekonomis bagi industry telur 

ayam. Selain itu wilayah kabupaten Blitar mempunyai lahan dan daerah yang masih 

bisa dikembangkan untuk industry telur ayam ini. Beberapa kecamatan mempunyai 

banyak peternak ayam petelur yang menjadi sumber bahan baku, ini dapat 

dimanfaatkan secara maksimal sehingga memberikan kemudahan bagi investor untuk 

menanamkan modalnya disektor ini 

 

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah 

 Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten 

Blitar sangat menyambut baik adanya investasi di sektor telur ayam ini, bahkan 

diharapkan investasi dapat dijalankan dengan melibatkan pastisipasi masyarakat di 

wilayah tersebut. Investasi di sektor industry telur ayam ini sangat membantu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para peternak ayam petelur. 



Dengan adanya investasi di Kabupaten Blitar, diharapkan akan mmberikan manfaat 

yang besar bagi meningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Blitar. 

 Proses pengurusan penanaman modal, baik modal asing maupun modal dalam 

negeri akan dilayani dengan baik. Beberapa kemudahan juga ditawarkan kepada 

investor yang akan membawa manfaat bagi daerah ini. Keputusan Kepala BKPM yang 

memberikan kemudahan dalam pengurusan ijin investasi merupakan upaya agar para 

investor bersedia menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk di daerah-daerah. 

Deregulasi tentang perijinanpenanaman modal memberikan manfaat bagi calon investor 

dan juga daerah yang akan dijadikan lokasi investasi. 

 

Sarana dan Prasarana 

 Wilayah kabupaten Blitar merupakan wilayah yang mempunyai jalur transportasi 

yang menghubungkan antar desa, antar kecamatan dan antar kabupaten dengan jalan 

yang mulus dan baik, sehingga bisa dilewati kendaraan roda empat maupun truk 

sebagai sarana angkutan usaha. Fasilitas infrastruktur yang ada di Kabupaten Blitar 

secara umum cukup baik bahkan di beberapa ruas sudah di hotmix sehingga dapat 

dilewati kendaraan dengan mulus, terdapat : Jalan Raya yang menghubungkan antar 

Kabupaten Blitar ke kabupaten lainnya. Jalan yang menghubungkan antar kecamatan di 

Kabupaten Blitar, serta jalan-jalan menuju desa-desa yang cukup bagus, sehingga 

transportasi ke desa-desa penghasil telur ayam mudah dijangkau. Panjang jalan di 

Kabupaten Blitar adalah 4.466 km dan jarak antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten 

sekitarnya cukup dekat dan dihubungkan dengan jalan beraspal yang lebar dan bisa 

dilalui oleh kendaraan angkut besar. Jalan ke Kabupaten Kediri, jalan ke Kabupaten 

Malang, Jalan ke Kabupetan Tulungagung, jalan ke Kabupaten Jombang juga 

merupakan jalan utama yang ramai dan memadai untuk angkutan barang 

 

Sumber Daya Manusia 

Sumberdaya manusia di daerah Kabupaten Blitar  masih tersedia tenaga terampil 

maupun tenaga teknis yang mampu mengelola dan menggarap industri ini secara baik. 

Tenaga kerja tersebut memliki ketrampilan dalam idang pengolhan telur karena 

sebagain besar masyarakat Kabupaten Blitar sudah terbiasa dengan ternak ayam telur. 

Namun untuk tenaga kerja yang belum pengalaman juga dapat diajari lebih dahulu 

karena tingkat pendidikan rata-rata di Kabupaten ini adalah lulusan SMP dan SMA. 

Bila melihat table data dibawah ini dapat disimpulkan bahwa jumlah pencari kerja di 

Kabupaten Blitar cukup untuk menopang industri pengolahan telur  yang ada di daerah 

ini. Kebutuhan tenaga kerja untuk industry pengolahan telur ini bisa dipenuhi oleh 

putra-putra daerah, tinggal melatih teknis yang dibutuhkan oleh industry tersebut. 

Tenaga kerja tersebut tersebar di berbagai Desa maupun Kecamatan yang ada di 



Kabupaten Blitar, sehingga masalah tenaga kerja sebagai unsur penting dalam industri 

tersedia secara cukup. 

 

Pasokan 

Pasokan bahan baku telur ayam di Kabupaten Blitar cukup banyak karena ada 

beberapa desa di kabupaten Blitar ini yang menjadi sentra peternak ayam telur. Bahkan 

di beberapa desa mempunyai jumlah peternak ayam petelur lebih dari satu lokasi. 

Jumlah ternak ayam petelur dan produksi telur ayam di Kabupaten Blitar sangatlah 

besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya, jumlah ternak ayam petelur pada tahun 

2010 sebesar 171.940 ekor dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 

1.114.961 ekor. Sedangkan untuk produksi telur ayam di Kabupaten Blitar juga dapat 

dikatakan cukup banyak, dimana produksi telur pada tahun 2010 88.063.615 butir, 

tahun 2011 sebanyak 92.463.854 butir, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 

2012 sebanyak 100.057.859 butir, pada tahun 2013 sebanyak 110.069.589 butir dan 

pada tahun 2014 sebanyak 105.665.977 butir atau sebesar 36% dari produksi telur 

ayam Jawa Timur pada tahun 2014. 

 

Permintaan 

 Permintaan akan produk olahan telur ayam di Jawa Timur maupun nasional 

sangatlah tinggi, hal ini dikarenakan produk olahan telur ayam sangat jarang dijumpai 

di pasaran. Produk olahan telur ayam sangat dibutuhkan oleh konsumen, khususnya 

ibu-ibu dan pelaku usaha makanan karena dengan adanya produk olahan telur ayam ini 

sangat membantu sehingga produk ini dapat disimpan lama serta dapat digunakan 

untuk berbagai keperluan, dimana cara penyimpanan juga mudah dan tidak beresiko 

pecah atau rusak. Produk olahan telur ayam berupa tepung telur, telur beku, telur cair 

sangat membantu konsumen dalam menggunakan bahan telur ini untuk berbagai 

keperluan. Produk olahan telur sangat praktis dan tidak memerlukan cara penyimpanan 

yang rumit dan kehati-hatian karena bentuknya sudah tidak mudah pecah. Dan yang 

lebih penting produk olahan telur ini tidak mudah busuk. 

 Produk olahan telur ayam ini dapat memasok ke supermarket, toko makanan, 

restoran, hotel, perusahaan catering, pasar tradisional dan konsumen lainnya. Dengan 

adanya produk olahan telur ini maka daya tahan telur tersebut lebih panjang dan tidak 

menurunkan harga jualnya, bahkan bisa lebih mahal dibandingkan dengan harga jual 

dalam bentuk telur biasa. Produk olahan telur ini selain untuk pasar Kabupaten Blitar 

dan sekitarnya juga bisa dipasarkan ke daerah lain diluar provinsi Jawa Timur maupun 

nasional. Dengan demikian pasar produk ini sangat luas dan bila mana perlu bisa 

dikembangkan untuk komoditi export. Hal ini bisa menjadi peluang yang sangat besar 

bagi industri olahan telur ayam di Kabupaten Blitar. 

 



Pesaing 

 Sampai saat ini pelaku usaha untuk industri olahan telur ayam ini belum ada di 

Indonesia, kalaupun ada hanya dalam jumlah yang sangat kecil dibandingkan 

permintaan pasar. Produk olahan telur ayam yang sudah ada hanya berupa telur asin, 

dan ini juga masih merupakan industry rumahan dan belum menjadi industry berskala 

besar. Oleh karena itu industry olahan telur ayam masih memiliki prospek yang baik. 

Dengan sedikitnya pesaing maka industry olahan telur ayam ini dapat mengembangkan 

lebih luas market dan peluang usahanya. 

 

Pemasaran 

 Pemasaran untuk produk olahan telur ayam ini dapat dipasarkan ke took-toko 

penjual roti atau makanan, ke industry kue, ke hotel, ke restoran, ke supermarket, ke 

pasar tradisional atau ke konsumen langsung pengguna, yaitu ibu-ibu. Lingkup 

pemasaran bisa di wilayah Kabupaten Blitar, wilayah Provinsi Jawa Timur atau wilayah 

Indonesia, bahkan bial memungkinkan dapat di export ke luar negeri. 

 

PROSES PENGOLAHAN LIQUID EGGS (Telur Cair) 

 
 

ANALISA KEUANGAN INVESTASI DI SEKTOR PENGOLAHAN TELUR AYAM 

Analisa Usaha Pengolahan telur ayam 

Telur ayam merupakan salah satu hasil dari peternakan ayam dan merupakan 

produk yang menjanjikan dalam perkembangan industry di Indonesia. Kabupaten Blitar 

merupakan salah satu sentra penghasil telur ayam yang cukup besar di Jawa Timur. 

Pemanfaatan telur ayam sebagai produk lain masih sangat kurang, sehingga perlu 

adanya teknologi dan industry pengolahan telur ayam sebagai produk lain sehingga bisa 



meningkatkan manfaat ekonomis bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Adanya industry 

telur ayam di Kabupaten Blitar dipandang sangat penting karena dengan adanya 

industry ini maka Kabupaten Blitar akan mendapatkan manfaat yang cukup besar, 

antara menambah peluang penyerapan tenaga kerja, menggerakkan ekonomi, 

memajukan industry makanan di Kabupaten Blitar, serta dapat meningkatkan 

pendapatan daerah Kabupaten Blitar. Industri pengolahan telur ayam ini bisa 

menghasilkan antara lain : tepung telur (egg powder), telur cair, telur beku, telur asin, 

dan lain-lain. Untuk tepung telur dan telur cair dalam kemasan mampu dijual di pasar di 

luar negeri (ekspor), sehingga pendapatan peternak bisa meningkat. 

 

Biaya Investasi dan Biaya Operasional 

Biaya adalah semua sumber daya yang terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional 

dan pemeliharaan serta biaya produksi. Biaya Investasi adalah biaya yang 

digunakannya dapat berlangsung dalam waktu yang relatif lama (lebih dari satu tahun). 

Biaya investasi berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur 

fisik dan kapasitas produksi. Dalam industry pengolahan telur ayam yg termasuk biaya 

investasi bisa dilihat di Tabel 8.1. 

Sementara Biaya operasional dan pemeliharaan adalah biaya yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam suatu proses produksi dan memiliki sifat habis 

pakai dalam kurun waktu relatif singkat (kurang dari 1 tahun) 

 

Mesin Pemecah Telur 

  
 

 



ANALISA KEUANGAN 

1. Metode Average Rate of Return (ARR) 

INVESTASI AWAL 2,000,000,000 

ALIRAN KAS 

KETERANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN KEUNTUNGAN 

Tahun ke-1 6,840,000,000 6,862,815,200 -22,815,200 

Tahun ke-2 7,524,000,000 6,458,400,000 1,065,600,000 

Tahun ke-3 8,580,000,000 6,943,940,000 1,636,060,000 

Tahun ke-4 10,994,280,000 7,478,034,000 3,516,246,000 

Tahun ke-5 16,299,756,000 8,065,537,400 8,234,218,600 

RATA-RATA EAT 2,885,861,880 

RATA-RATA INVESTASI 1,000,000,000 

AVERAGE RATE OF RETURN 289% 

 

2. Metode Payback Period (PP) 

INVESTASI AWAL 2,000,000,000 

ALIRAN KAS 

KETERANGAN PENERIMAAN PENERIMAAN KUMULATIF 

Tahun ke-1 -22,815,200 -22,815,200 

Tahun ke-2 1,065,600,000 1,042,784,800 

Tahun ke-3 1,636,060,000 2,678,844,800 

Tahun ke-4 3,516,246,000 6,195,090,800 

Tahun ke-5 8,234,218,600 14,429,309,400 

      

PERIODE PAYBACK 
2.59 

2 TAHUN 6 BULAN 
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3. Metode Internal Rate of Return (IRR) 

INVESTASI AWAL 2,000,000,000 

ALIRAN KAS 

THN PENERIMAAN PENGELUARAN KEUNTUNGAN 
DF = 
7% PRESENT VALUE 

DF = 
14% PRESENT VALUE 

1 6,840,000,000 6,862,815,200 -22,815,200 0.935 -21,332,212.00 0.877 -20,008,930.40 

2 7,524,000,000 6,458,400,000 1,065,600,000 0.873 930,268,800.00 0.769 819,446,400.00 

3 8,580,000,000 6,943,940,000 1,636,060,000 0.816 1,335,024,960.00 0.675 1,104,340,500.00 

4 10,994,280,000 7,478,034,000 3,516,246,000 0.763 2,682,895,698.00 0.592 2,081,617,632.00 

5 16,299,756,000 8,065,537,400 8,234,218,600 0.713 5,870,997,861.80 0.519 4,273,559,453.40 

PRESENT VALUE (PV) 10,797,855,107.80 8,258,955,055.00 

INVESTASI AWAL 2,000,000,000 2,000,000,000 

NPV 8,797,855,108 6,258,955,055 

INTERNAL RATE OF RETURN 11% >7.5% LAYAK  

 

4. Metode Net Present Value (NPV) 

INVESTASI AWAL 2,000,000,000 

ALIRAN KAS 

KETERANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN KEUNTUNGAN 
DF = 
7% PRESENT VALUE 

Tahun ke-1 6,840,000,000 6,862,815,200 -22,815,200 0.935 -21,332,212.00 

Tahun ke-2 7,524,000,000 6,458,400,000 1,065,600,000 0.873 930,268,800.00 

Tahun ke-3 8,580,000,000 6,943,940,000 1,636,060,000 0.816 1,335,024,960.00 

Tahun ke-4 10,994,280,000 7,478,034,000 3,516,246,000 0.763 2,682,895,698.00 

Tahun ke-5 16,299,756,000 8,065,537,400 8,234,218,600 0.713 5,870,997,861.80 

          10,797,855,107.80 

PV PROCEED 10,797,855,107.80 

INVESTASI AWAL 2,000,000,000 

NET PRESENT VALUE 8,797,855,107.80 POSITIF LAYAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Metode Profitability Index (PI) 

INVESTASI AWAL 2,000,000,000 

ALIRAN KAS 

KETERANGAN PENERIMAAN PENGELUARAN KEUNTUNGAN 
DF = 
7% PRESENT VALUE 

Tahun ke-1 6,840,000,000 6,862,815,200 -22,815,200 0.935 -21,332,212.00 

Tahun ke-2 7,524,000,000 6,458,400,000 1,065,600,000 0.873 930,268,800.00 

Tahun ke-3 8,580,000,000 6,943,940,000 1,636,060,000 0.816 1,335,024,960.00 

Tahun ke-4 10,994,280,000 7,478,034,000 3,516,246,000 0.763 2,682,895,698.00 

Tahun ke-5 16,299,756,000 8,065,537,400 8,234,218,600 0.713 5,870,997,861.80 

          10,797,855,107.80 

PV PROCEED 10,797,855,107.80 

INVESTASI AWAL 2,000,000,000 

PROFITABILITY INDEX 5.40 >1 LAYAK 

 

6. Metode Net Benefit Cost Ratio Analysis (Net B/C) 

INVESTASI AWAL 2,000,000,000 

ALIRAN KAS 

KETERANGAN BENEFIT COST NET BENEFIT 
DF = 
7% PRESENT VALUE 

Tahun ke-1 6,840,000,000 6,862,815,200 -22,815,200 0.935 -21,332,212.00 

Tahun ke-2 7,524,000,000 6,458,400,000 1,065,600,000 0.873 930,268,800.00 

Tahun ke-3 8,580,000,000 6,943,940,000 1,636,060,000 0.816 1,335,024,960.00 

Tahun ke-4 10,994,280,000 7,478,034,000 3,516,246,000 0.763 2,682,895,698.00 

Tahun ke-5 16,299,756,000 8,065,537,400 8,234,218,600 0.713 5,870,997,861.80 

          10,797,855,107.80 

NET BENEFIT COST RATIO 1.02 >1 LAYAK 

 

7. Analisa Keuangan 

 NO KRITERIA HASIL KESIMPULAN 

1 AVERAGE RATE OF RETURN 289% >100% LAYAK 

2 PAYBACK PERIOD 2 TAHUN 6 BULAN < 5 TAHUN LAYAK 

3 INTERNAL RATE OF RETUN 11% >7.5% LAYAK  

4 NET PRESENT VALUE 8,797,855,108 POSITIF LAYAK 

5 PROFITABILITY INDEX 5.40 >1 LAYAK 

6 BENEFIT COST RATIO ANALYSIS (BC RATIO) 1.02 >1 LAYAK 

 

 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Melihat melakukan penelitian dan juga study literature serta hasil penilaian 

terhadap analisa permintaan, pasokan, pesaing dan analisa keuangan yang telah dibuat 

secara seksama maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pasokan bahan telur ayam mencukupi untuk keperluan industry olahan telur 
ayam di Kabupaten Blitar. Sebaran produksi telu ayam di Kabupaten Blitar 
hampir  merata di beberapa desa dengan jumlah peternak ayam petelur yang 
memadai untuk produksi telur ayam. 

2. Industri olahan telur ayam masih sangat sedikit atau bahkan belum ada di 
Kabupaten Blitar sehingga belum bisa untuk memenuhi kebutuhan produk 
oalahan telur ayam yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peluang bisnis ini yang 
menjadi pertimbangan utama dalam membangun industry olahan telur ayam. 

3. Perijinan dan regulasi untuk investasi di Kabupaten Blitar sangat mendukung 
pembangunan industry olahan telur ayam. Pelayanan perijinan di Kabupaten 
Blitar dapat diurus dengan mudah, murah dan efisien. Kemudahan ini bisa 
menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Blitar. 

4. Dari hasil analisa keuangan, investasi dibidang industry olahan telur ayam ini 
sangan layak, baik dari segi Average Of Return, Payback Pariod, Internal Rate of 
Return, net Present Value, Profitable Index dan Benefit Cost Ratio Analisis (B/C 
Ratio). 

5. Pesaing dalam industry olahan telur ayam ini masih sangat sedikit, sehingga 
menjadi peluang usaha yang cukup potensial untuk dikembangkan di Kabupaten 
Blitar. 

6. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil dalam menjalankan usaha ini 
dapat dipenuhi dari para tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Blitar sendiri, 
karena masyarakat Kabupaten Blitar sudah familiar dengan budiday ayam yang 
sudah berjalan beberapa tahun ini.  

 
Saran 

1. Untuk pembangunan industry olahan telur ayam agar dapat menentukan pilihan 
lokasi yang tepat, lokasi pabrik dapat mendekati bahan baku telur ayam yang 
ada di beberpa desa di wilayah Kabupaten Blitar.  

2. Dalam mengembangkan industry olahan telur ayam ini dipilih cara pengolahan 
yang ramah lingkungan, alami dan menggunakan teknologi yang dapat 
menyerap tenaga kerja. 

3. Lokasi untuk pendirian pabrik industry olahan telur ayam seyogyanya menempati 
kawasan industry yang sudah disediakan oleh pemerintah maupun swasta, 
karena dengan memilih lokasi di kawasan industry akan lebih efisien, cepat, 
tersedia fasiltas yang diperlukan industry dan mudah dijangkau oleh alat 
transportasi 


