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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum 

4.1.1 Profil CV. Indahnya Maju Bersama (IMB) 

 CV. Indahnya Maju Bersama merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak dibidang peternakan. Perusahaan 

menerima peternak–peternak untuk bekerja sama dalam 

memakmurkan bisnis peternakan yaitu broiler. Alamat 

perusahaan berada di Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, 

Kabupaten Pasuruan. Lokasi yang strategis menjadi tempat 

perputaran ekonomi yang baik, tidak heran banyak perusahaan 

industri melakukan aktifitas perekonomian di wilayah 

Pasuruan. CV. Indahnya Maju Bersama (IMB) baru berdiri 

kurang lebih 4 tahun.  

 Jumlah peternak yang tergabung dengan kemitraan CV. 

Indahnya Maju Bersama (IMB) sebanyak 22 orang yang banyak 

tersebar di daerah Pasuruan. Populasi broiler setiap peternak 

minimal 2000 ekor dan bisa mencapai 30.000 ekor sesuai 

kapasitas kandang. Perusahaan ini bekerjasama dengan PT. 

Sierad Produce, PT. Peternakan Ayam Manggis, PT. Panca 

Patriot dan PT. Dinamika Megatama Cita (DMC) sebagai 

pengadaan sapronak. Perusahaan kemitraan (inti) melakukan 

tiga macam kegiatan pada peternak (plasma), terdiri dari 

pengadaan sapronak, manajemen produksi dan pemasaran. 

Pemilik CV. Indahnya Maju Bersama yaitu Bapak 

Moch. Munif selaku kepala perusahaan, bertugas mengatur 

perusahaan untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi dibuat 

untuk memperjelas pembagian pekerjaan. CV. Indahnya Maju 

Bersama (IMB) memiliki struktur organisasi pada Gambar 2. 

Pembagian pekerjaan terdapat pemilik CV memegang bagian 
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administrasi dan bagian teknis. Pada bagian teknis terbagi atas 

pemasaran dan PPL (Petugas Pengawas Lapang). 

 

 
 

Gambar 2. Struktur Organisasi CV. Indahnya Maju Bersama 

(IMB) 

 

4.1.2  Mekanisme Kemitraan CV. Indahnya Maju Bersama 

(IMB) 

 Sistem kerjasama di CV. Indahnya Maju Bersama 

(IMB) tebagi menjadi dua, yaitu sistem syariah atau yang biasa 

disebut dengan bagi hasil dan sistem kontrak. Sistem syariah 

atau bagi hasil adalah sistem kerjasama dengan perjanjian 

pembagian penerimaan sebesar 50%-50% dari hasil penjualan 

broiler yang berarti 50% diterima inti dan 50% untuk plasma. 

Sistem kontrak adalah sistem kerjasama dengan perjanjian 

pembagian hasil sebesar 70%-30% dari hasil penjualan broiler 

yang berarti 70% diterima inti dan 30% untuk plasma. Pada 

penelitian ini sistem kerjasama yang digunakan adalah sistem 

syariah atau bagi hasil.  

Pemilik CV. 
Indahnya Maju 
Bersama (IMB)

PPL (Petugas 
Pengawas 
Lapang)

Divisi 
Pemasaran

Administrasi
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 Secara umum rangkaian kerja sistem bagi hasil, plasma 

menyediakan kandang, peralatan kandang, dan tenaga kerja. 

Inti menyediakan pengadaan sapronak dan kebutuhan 

operasional. Setiap kegiatan kerjasama memiliki hak dan 

kewajiban untuk menghindari perselisihan dan memberikan 

batas – batas yang jelas. Hak dan kewajiban untuk inti-plasma 

dengan sistem bagi hasil di CV. Indahnya Maju Bersama (IMB) 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hak dan kewajiban pola kemitraan CV. Indahnya Maju     

Bersama (IMB) 

 Inti Plasma 

Hak 

1. Menentukan jadwal 

pemasukan sapronak 

2. Menentukan tanggal 

panen 

3. Memutuskan 

kerjasama apabila 

terdapat pelanggaran 

1. Mendapatkan kepastian 

sapronak 

2. Mengetahui harga asli 

sapronak 

3. Mengajukan tanggal 

panen 

 

Kewajiban 

1. Menjamin pengadaan 

sapronak kepada 

plasma 

2. Mengawasi 

manajemen 

pemeliharaan plasma 

3. Memberitahukan 

harga asli sapronak 

dan harga broiler 

4. Menjamin pemasaran 

hasil panen 

1. Mempersiapkan 

kandang dan peralatan 

kandang 

2. Menjalankan sendiri 

operasi farm dan 

menjamin kemanan 

pemeliharaan 

3. Menyerahkan seluruh 

broiler kepada inti 

4. Dilarang menerima atau 

memasukkan sapronak 

dari pihak lain 
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4.1.3  Sistem Agribisnis CV. Indahnya Maju Bersama 

(IMB) 

 Sistem agribisnis adalah suatu totalitas kesatuan kerja 

agribisnis yang terdiri dari atas subsistem agribisnis hulu, 

subsistem usaha tani atau on farm, subsistem agribisnis hilir dan 

subsistem penunjang (Zakaria, 2015). Kegiatan subsistem 

agribisnis hulu meliputi mempersiapkan barang-barang yang 

akan diproduksi. On farm memiliki kegiatan memproduksi 

barang–barang dari hulu. Kegiatan hilir adalah memasarkan dan 

menjual hasil produksi dan subsitem penunjang adalah semua 

jenis kegiatan yang berfungsi mendukung dan mengembangkan 

kegiatan ketiga subsistem agribisnis. Subsistem agribisnis CV. 

Indahnya Maju Bersama hanya membahas tiga subsistem 

agribsnis yaitu hulu, on farm, dan hilir. 

 

4.1.3.1 Hulu 

4.1.3.1.1 Pengadaan Sarana dan Produksi Ternak 

A. DOC (Day Old Chick) Broiler 

DOC (Day Old Chick) mempunyai peranan penting 

dalam produktifitas usaha peternakan ayam ras pedaging, 

karena biaya yang paling besar dikeluarkan selain biaya pakan, 

keduanya mempunyai peranan penting dalam produksi usaha 

karena saling berkesinambungan (Murti dan Santoso, 2017). 

CV. Indahnya Maju Bersama (IMB) dalam pengadaan DOC 

bekerjasama dengan industri pembibitan (hatchery). Industri 

yang terkait yaitu PT. Sierad Produce, PT. Peternakan Ayam 

Manggis, PT. Panca Patriot dan PT. Dinamika Megatama Cita 

(DMC). Pengadaan DOC merupakan tugas inti kepada plasma 

karena kewajiban sebagai kerjsama pola kemitraan. 
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Industri pembibitan broiler memproduksi DOC dengan 

strain yang berbeda-beda. Setiap strain memiliki kelemahan dan 

keunggulan yang berbeda juga. Inti bebas memilih strain yang 

akan diproduksi. Strain broiler pada kemitraan ini adalah Cobb 

dengan pertimbangan tahan terhadap penyakit. Cara memilih 

strain broiler menurut Fadilah (2004) sebagai berikut. 

a. Strain broiler telah terbukti dan teruji di lapangan 

dengan hasil produksi bagus. 

b. Tahan terhadap suhu panas. 

c. Pertumbuhan cepat sehingga waktu pemeliharaan 

terbilang pendek. 

d. Berkemampuan tinggi dalam mengonversikan pakan 

menjadi daging. 

e. Daya tahan tehadap penyakit tinggi. 

Kunci sukses usaha ternak broiler berawal dari hulu 

ialah memilih DOC yang berkualitas. Jika DOC yang dihasilkan 

cukup berkualitas, usaha tersebut akan tetap berjalan dan bisa 

bersaing dengan kompetitor lainnya. Namun sebaliknya, jika 

kualitas produksi DOC yang dihasilkan rendah dan banyak 

masalah bisa dipastikan usaha tersebut tidak berjalan lama 

(Fadilah dkk, 2006). Pemilihan kualitas DOC haruslah 

memperhatikan fisik DOC yang terdiri dari mata cerah, aktif, 

segar, bulu halus, tidak cacat fisik dan tidak ada lekatan tinja di 

dubur. 

 

B. Pakan 

 Pakan merupakan faktor penentu keberhasilan usaha 

ternak broiler. Nilai konversi pakan berhubungan dengan biaya 

produksi, khususnya biaya pakan maka biaya pakan akan 

meningkat dikarenakan jumlah pakan yang dikonsumsi untuk 

menghasilkan bobot badan dalam jangka waktu tertentu 
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semakin tinggi (Herlina dkk, 2015). Pakan menjadi biaya 

produksi terbesar karena mencapai 70% dari proporsi biaya 

produksi lain. Pemberian pakan kepada broiler dibagi menjadi 

dua, masa starter pakan BR1 selama 21 hari/periode dan masa 

finisher pakan BR2 selama 12 – 15 hari/periode atau mencapai 

bobot panen. Jenis pakan yang digunakan dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

Inti bekerjasama dengan PT. Dinamika Megatama Citra 

dan PT. Gold Coin Indonesia dalam pengadaan pakan. Masing-

masing broiler telah memiliki standar pakan maka peternak 

memberi pakan sebanyak daftar yang tertera. Pakan dapat 

memberikan penampakan fisik tergantung dari kualitas dan 

kuantitas yang terkandung. Pakan broiler mengandung air,  

karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Protein dan 

asam amino yang seimbang menjadi peran penting dalam 

kebutuhan broiler. Fadilah (2004) menjelaskan bahwa protein 

sebagai unsur pokok alat tubuh, zat pembangun untuk 

membentuk jaringan baru, pembentukan enzim dan 

metabolisme tubuh. 

 

 

 
Gambar 3. Pakan DMC BR1 
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C. Obat, Vitamin dan Kimia 

 Pengadaan sarana produksi ternak yang ketiga adalah 

obat, vitamin dan kimia. Obat, vitamin dan kimia digunakan 

untuk menjaga kesehatan dan mencegah broiler terserang 

penyakit. Cara pengaplikasian obat terdapat berbagai macam 

diantara lain dimasukkan ke dalam air minum, pakan dan 

suntik. Obat, vitamin dan kimia perlu dipersiapkan sebelum 

masa pemelihiaraan berlangsung untuk menghindari masuknya 

berbagai macam penyakit ke dalam kandang maupun masuk ke 

broiler. 

 Vaksin adalah mikroorganisme yang dilemahkan dan 

apabila diberi kepada hewan tidak akan menimbulkan penyakit, 

akan tetapi merangsang pembentukan antibodi sesuai dengan 

vaksinnya. Tujuan pemberian vaksin adalah untuk memberikan 

kekebalan kepada broiler terhadap serangan penyakit. 

Penggunaan vaksin dapat melalui tetes mata, disemprotkan dan 

injeksi intramuskuler. Saat pemberian vaksin perlu dalam 

memerhatikan kondisi ayam, cuaca, jadwal vaksin, laporan 

kegiatan vaksin, menghindari hal yang dapat mematikan vaksin, 

dan perlakuan setelah vaksin. 

 Pencegahan penyakit broiler inti melakukan kerjasama 

dengan PT. Medion yang terkenal dengan produk obat, vitamin 

dan vaksin untuk ternak. Pemberian vaksin dalam bentuk 

injeksi intramuskular tidak mampu dilakukan oleh peternak 

maka dari itu mereka mengajak petugas medion untuk 

memberikan vaksin kepada broiler. Peternak melaksanan 

vaksin kepada broiler tanpa bantuan petugas ketika pemberian 

dengan cara penyemprotan atau melalui air minum. 

 

 

 



 

40 

 

4.1.3.2 On Farm 

4.1.3.2.1 Periode Persiapan  

A. Pembersihan Kandang  

 Kandang sebagai tempat tinggal broiler untuk tumbuh 

dan berkembang maka dari itu kandang dibuat dengan nyaman 

dan aman. Ketahanan kandang perlu diperhatikan karena 

kandang tidak hanya digunakan dalam waktu singkat akan 

tetapi penggunaan kandang bertahan dalam waktu yang lama 

dan tidak sekali dua kali namun, berkali-kali. Kandang yang 

akan digunakan harus dibersihkan dan didesinfeksi. Kandang 

sudah bebas dari kotoran dan lembab. Tempat pakan dan tempat 

minum dicuci bersih sedangkan, peralatan pemanas dilap 

denagn kain bersih serta persiapan tirai. Sekam disebar pada 

areal kandang sebagai tempat istirahat dan beraktivitas. Salah 

satu model kandang yang digunakan peternak dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Kandang Panggung 

 

B. Pemasangan Alat Pemanas 

 Jenis pemanas yang digunakan peternak adalah gas 

olek. Kapasitas gas olek  dapat menampung 1000 ekor. Fadilah 

(2004) menyatakan bahwa panas yang dihasilkan gas olek dapat 

diatur menggunakan regulator yang ada pada tabung gas. 

Kelebihan dari gas olek  yaitu panas yang dihasilkan relatif 
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merata, stabil dan tidak terpengaruh angin. Panas yang 

dikeluarkan berupa sinar merah (infra red) dan tidak berasap. 

Gas olek dapat dilihat pada Gambar 5. 

 Pemanas dinyalakan pada siang dan malam hari pada 

broiler umur 1-6 hari. Pemanas digunakan untuk menjaga 

temperatur kandang sesuai dengan periode pertumbuhan starter 

karena periode starter merupakan awal pertumbuhan dan 

perkembangan DOC. Pada periode ini sel-sel dan organ tubuh 

tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan sel-sel tubuh akan 

terlihat ketika DOC mengalami pertambahan bobot badan. 

Kegagalan periode starter dapat menurunkan penampakan 

DOC dan pencapaian produkstivitas pada periode berikutnya 

sehingga berpengaruh terhadap manajemen dan pendapatan. 

 

 
Gambar 5. Gas olek pada masa brooder 

 

4.1.3.2.2 Periode Pemanasan dan Pertumbuhan 

A. Kedatangan DOC (Day Old Chick) 

 Peternak memerhatikan dan mengecek keadaan DOC 

secara kualitas dan kuantitas. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 

6. DOC segera dimaskkan ke dalam kandang dan diberi air yang 

mengandung elektrolit untuk mengembalikan kesegaran DOC. 

Setelah itu, peternak mengontrol temperatur agar DOC tidak 

mendapatkan panas yang berlebih, jika seperti itu dapat 

menyebabkan DOC dehidrasi. Luas dalam kandang hari 
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pertama DOC masuk selebar 13% dari luas. Setiap hari peternak 

melebarkan lantai kandang karena DOC setiap hari mengalami 

pertambahan bobot badan. Pelebaran berguna untuk 

memberikan ruang yang cukup kepada DOC. Pengontrolan 

sekam berfungsi menjaga sekam tetap dalam keadaan kering, 

bersih dan tidak menggumpal. 

 

 
Gambar 6. Pengecekan DOC (Day Old Chick) yang Sakit 

 

B. Pemberian Pakan dan Minum 

 Pakan digunakan broiler untuk memenuhi kebutuhan 

hidup pokok terlebih dahulu lalu memasok nutrisi untuk 

pertumbuhan dan produksi. Produktivitas broiler yang optimal 

harus didukung pakan berkualitas dan berkuantitas baik maka 

dari itu perlu pemberian pakan yang tetap sesuai kebutuhannya. 

Pemberian pakan diberikan dengan cara mengatur waktu dapat 

dilihat pada Gambar 7. Pagi hari pakan diberi dua kali, siang 

dua kali, sore dua kali dan malam dua kali pada hari pertama 

broiler (DOC) sebanyak total standar pakan yang diberikan tiap 

hari. Pemberian pakan starter terbagi menjadi empat kali 

pemberian namun, untuk pakan finisher diberikan sebanyak dua 

kali pemberian yaitu pagi dan sore hari. Pemberian minum 

kepada broiler melalui air minum otomatis. Pemberian pakan 

dan minum pada malam hari agar mudah bagi broiler 

mendapatkannya adalah dengan dukungan cahaya. 
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Gambar 7. Pemberian Pakan oleh Tenaga Kerja 

 

C. Pencegahan Penyakit 

Broiler mudah beradaptasi dengan lingkungan panas 

(tropis) namun, makhluk hidup tidak lepas dari gangguan 

kecemasan atau juga stres. Peternak tidak ingin mengalami 

banyak kerugian akibat ternak stres yang mana akan 

menimbulkan penyakit yang menyerang ternaknya maka dari 

itu, peternak mengadakan kegiatan pencegahan penyakit. 

Pencegahan penyakit erat hubungannya dengan sanitasi, 

vaksinasi dan pengobatan. Pencegahan penyakit juga bertujuan 

agar broiler tidak mengalami kematian atau dapat mengurangi 

gejala kematian. 

Sanitasi memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya 

perpindahan penyebab penyakit menular dengan cara menjaga 

kebersihan kandang dan desinfeksi. Vaksinasi bertujuan utnuk 

memberikan daya tahan tubuh broiler akan suatu penyakit. 

Vaksin yang dilakukan peternak terdiri dari ND (Newcastle 

disease), gumboro dan IB (Infectoius bronchitis). Pengobatan 

berguna untuk menyembuhkan broiler yang akan mengalami 

kematian. Jika tidak bisa tertolong atau dengan pengobatan 

pengeluaran biaya lebih besar, lebih baik broiler tersebut di 

afkir.  
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4.1.3.2.3 Periode Panen 

 Tahap akhir pemeliharaan broiler ialah periode panen. 

Peternak mengakhiri pemeliharaan pada umur 33–36 hari 

tergantung bobot panen yang diinginkan. Bobot panen broiler 

dapat mencapai 1,8-2kg per periode. Hal yang dilakukan 

peternak saat panen misalnya menyiapkan timbangan, alat tulis, 

tali rafia dan tenaga angkut hasil panen. Peternak 

mengumpulkan semua peralatan kandang dan 

membersihkannya. Hasil panen diberikan kepada inti sebagai 

hasil produksi dan evaluasi pemeliharaan. 

 

4.1.3.3 Hilir 

4.1.3.3.1 Pemasaran 

 Susbsistem agribisnis hilir yaitu kegiatan ekonomi 

yang mengelola komoditas menjadi produk yang siap guna, siap 

saji dan siap konsumsi. Hilir pola kemitraan usaha ternak 

broiler adalah pemasaran dan penjualan broiler kepada pembeli 

yang biasa disebut perantara (broker). Pemasaran dikatakan 

baik apabila waktu penjualan tepat dan harga jual relatif tinggi. 

Pemasaran juga dapat dikatakan tidak baik jika penjualan hasil 

panen ditunda–tunda karena dapat memperbesar biaya 

produksi. 
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4.1.4 Profil Responden 

Responden dalam penelitian adalah 22 peternak broiler 

yang mengikuti kemitraan di CV. Indahnya Maju Bersama 

(IMB) Kabupaten Pasuruan. Profil responden meliputi umur 

responden, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lama 

beternak. Profil responden berguna bagi peneliti untuk 

mengetahui latar belakang obyek penelitian sebab, dari profil 

dapat dilihat bagaimana kinerja dari responden. 

 

4.1.4.1 Umur Responden 

 

 
Gambar 8. Persentase responden berdasarkan kelompok umur 

responden 

 

 Gambar 8 menunjukkan bahwa kelompok umur 21-30 

tahun didapatkan responden persentase yang sama pada 

kelompok umur 41-50 dan 51-60 tahun sebesar 27,27% atau 6 

orang. Kelompok umur yang mendominasi usaha ternak broiler 

adalah 31–40 tahun. Umur 31-40 tahun adalah umur yang 
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mampu mengembangkan usaha lagi dengan berinovasi terus-

menerus. BPS (2017) menjelaskan bahwa rentang usia 

produktif untuk penduduk Indonesia adalah antara 15 sampai 

64 tahun. Umur menentukan keberhasilan dalam melakukan 

suatu pekerjaan. Umur 31-40 tahun tergolong produktif yang 

berarti jiwa dan raga mampu melakukan banyak pekerjaan dan 

mampu mengasah cara berfikir dengan tajam. Umur responden 

yang produktif memungkinkan untuk meningkatkan lagi usaha 

ternak broiler pola kemitraan. Hal ini sesuai dengan Soekartawi 

(2005) bahwa usia produktif peternak akan lebih optimal dalam 

mengelola usahanya sehingga akan meningkatkan produktifitas 

dan pendapatan.  

 Umur di bawah 15 tahun tidak memiliki tanggung 

jawab atau tidak berhak untuk melakukan pekerjaan karena 

umur tersebut digunakan untuk mencari ilmu. Program wajib 

belajar sembilan tahun merupakan kebijakan pemerintah untuk 

memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia. Husin 

(2010) menjelaskan bahwa peningkatan wajib belajar menjadi 

sembilan tahun akan meningkatkan umur kerja minimum 10-15 

tahun dan juga produktivitas kerja manusia Indonesia secara 

keseluruhan. Umur diatas 64 tahun merupakan fase usia 

lanjut yang kemudian banyak terjadi penurunan fisik dan 

mental. Pekerja tua dianggap kurang luwes dan cenderung 

menolak inovasi baru, meskipun disisi lain pekerja tua memiliki 

lama yang lebih banyak dibandingkan muda akan tetapi, banyak 

pekerja tua tidak akan mudah untuk melakukan perubahan. 

Kemajuan teknologi dapat dirasakan manfaatnya saat anak 

muda menggunakan teknologi tersebut. 
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4.1.4.2 Jenis Kelamin 

 

 
Gambar 9. Persentase responden berdasarkan jenis kelamin 

 

 Berdasarkan Gambar 9 dapat diketahui bahwa jenis 

kelamin laki-laki menduduki persentase terbesar dibandingkan 

dengan perempuan yaitu 95,45%. Persentase perempuan ialah 

4,55%. Hasil tersebut menjelaskan bahwa laki-laki menjadi 

pemegang utama usaha ternak broiler karena usaha tersebut 

identik dengan kebernaian dalam mengambil resiko dan 

membutuhkan tenaga lebih besar. Pada umumnya beternak 

merupakan pekerjaan outdoor atau di luar lapangan. Jenis 

kelamin juga mempengaruhi tingkat berusaha. Laki-laki 

memiliki kecenderungan bekerja keras lebih besar 

dibandingkan perempuan. Hal ini didukung Yusrini (2017) 

bahwa perempuan lebih kecil kemungkinan untuk bekerja dan 

sebaliknya lebih besar kemungkinan untuk tidak dipekerjakan. 
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4.1.4.3 Tingkat Pendidikan 

 

 
Gambar 10. Persentase responden berdasarkan tingkat 

pendidikan 

 

 Gambar 10 menjelaskan bahwa tingkat pendidikan 

yang ditempuh responden terbanyak adalah SMP dan SMA lalu 

diikuti SD dan Perguruan Tinggi. Masing–masing persentase 

berturut–turut yaitu 40,91% dan 40,91% lalu 9,09% dan 9,09%. 

Tingkat pendidikan menjadikan usaha ternak broiler dapat 

tertata dengan baik serta dengan pendidikan seseorang mampu 

melakukan pembaharuan untuk kemajuan usahanya. 

Pembuatan kandang membutuhkan ilmu konstruksi seperti 

ukuran kepadatan kandang yang tepat, penataan saluran air, 

material bangunan yang digunakan dan bentuk kandang yang 

tepat serta pemilihan lokasi. 

Tingkat pendidikan berhubungan dengan kemudahan 

dalam menyerap informasi yang diterima. Hal ini juga 

disampaikan oleh Soewandi dan Sinduningrum (2011) bahwa 
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pendidikan merupakan salah satu faktor penting sebagai 

petunjuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan 

menambah pengetahuan, baik secara langsung dan tidak 

langsung menyangkut pekerjaan maupun mengenai cara dan 

teknik menyelesaikan suatu tugas kerja secara tepat guna. 

Banyak manfaat dari pendidikan salah satunya menjadikan 

sumber daya manusia lebih siap menghadapi perubahan dalam 

lingkungan berbisnis ataupun usaha. Negara yang memiliki 

penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan 

mempunyai pertumbuhan ekonomi dengan pesat.  

Kenyataan itu membuat pendidikan menjadi penting 

akan tetapi, tidak semua masyarakat dapat menempuh 

pendidikan. Basrowi dan Juariyah (2010) menjelaskan bahwa 

ketidakmampuan masyarakat dalam menempuh pendidikan 

karena masalah ekonomi. Masyarakat yang tidak mampu dalam 

ekonomi akan sulit untuk mendapatkan pendidikan apalagi 

pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi. Semakin 

tinggi pendidikan biaya uang dikeluarkan juga akan semakin 

banyak. Perbandingan bangunan sekolah di kota lebih banyak 

daripada di desa yang membuat minat menempuh pendidikan 

para responden ikut menurun. Persaingan dalam menempuh 

pendidikan juga tidak begitu kentara di masyarakat desa. Hal ini 

ditunjang Tarigan (2004) bahwa tingkat pendidikan tidak 

berdampak nyata kepada pendapatan karena letak lokasi di 

pedalaman atau pedesaan tidak punya pilihan kegiatan usaha 

atau jenis pekerjaan. 
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4.1.4.4 Lama Beternak 

 

 
Gambar 11. Persentase responden berdasarkan lama beternak 

 

Berdasarkan Gambar 11 dapat diketahui bahwa 

responden yang memiliki lama beternak terbanyak adalah 6-10 

tahun dengan persentase 50%, dan terkecil yaitu 16-20 tahun, 

pada persentase 4.54%. Hal ini menunjukkan bahwa peternak 

yang memiliki lama beternak yang cukup lama telah 

mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan 

peternak yang baru saja menekuni usaha peternakan. Sehingga 

lama beternak dapat dijadikan kemampuan seseorang dalam 

mengelola suatu usaha peternakan. Lama merupakan salah satu 

hasil yang diperoleh manusia dari interaksinya dengan 

lingkungan (Darmawan, 2013). Lebih lanjut, ia juga 

menjelaskan bahwa manusia akan selalu berangkat dari lama 

dalam memahami setiap situasi yang terjadi dalam 

kehidupannya.  
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Seseorang akan terbiasa menjalani sebuah pekerjaan 

akibat adanya lama yang banyak maka dari itu mereka yang 

berlama akan mudah dalam mengambil keputusan.  Lama 

beternak berguna dalam memilih perusahaan inti yang baik dan 

bisa memberikan perlindungan bagi kegiatan usaha yang 

dijalankan. Kerjasama dengan inti yang baik akan saling 

melindungi satu sama lain dan tidak ada yang merasa dirugikan. 

Lama beternak pada dasarnya dapat membantu dalam 

pelaksanaan pemeiharaan broiler dengan begitu peternak 

dengan lama akan mudah untuk melaksanakan bimbingan yang 

telah diberikan dari inti (Mulya dkk, 2012). 

 

4.2 Struktur Biaya Produksi, Penerimaan dan Pendapatan 

 Struktur biaya produksi, penerimaan dan pendapatan 

adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya-

biaya dari sebuah usaha untuk periode tertentu. Struktur biaya 

produksi, penerimaan dan pendapatan dapat menunjukkan 

berkembangnya keuangan perusahaan. Keuntungan sebuah 

usaha dapat diketahui setelah struktur biaya produksi, 

penerimaan dan pendapatan terhitung bahwa perusahaan 

dikatakan rugi atau laba (untung). 
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Tabel 2. Rata–rata Struktur Biaya Produksi, Penerimaan dan 

Pendapatan Usaha Ternak Broiler Pola Kemitraan CV. 

IMB Periode Desember 2017 

 Rp/periode/farm Rp/kg   % 

I. Penerimaan   

Ayam 142.980.182 19.000,69 99,52 

Kotoran Ayam 606.136 80,55 0,42 

Karung 82.486 10,96 0,06 

Total Penerimaan 143.668.805 19.092,00 100,00 

II. Biaya Produksi   

A. Biaya Tetap   

Penyusutan Kandang 829.863 110,28 76,79 

Penyusutan Alat 189.297 25,16 17,52 

PBB (Pajak Bumi dan 

Bangunan) 3.374 0,45 0,31 

Sewa Lahan dan Bangunan 58.095 7,72 5,38 

Total (A) 1.080.629 143,61 100,00 

B. Biaya Tidak Tetap   

DOC (Day Old Chick) 19.151.136 2.545,00 19,02 

Pakan 73.385.813 9.752,27 72,87 

OVK (Obat, Vitamin dan 

Kimia) 
1.814.318 241,11 1,80 

Transportasi 1.160.250 154,19 1,15 

Tenaga Kerja 2.792.273 371,07 2,77 

Listrik 104.150 13,84 0,10 

Air 127.664 16,97 0,13 

Sekam 1.103.750 146,68 1,10 

Gas LPG 1.062.886 141,25 1,06 

Total (B) 100.702.240 13.382,36 100,00 

Total Biaya Produksi 

(A+B) 101.782.868 13.525,96  

Pendapatan 41.885.936 5.566,24  

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
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 Tabel 2 merupakan rata-rata struktur biaya produksi, 

penerimaan dan pendapatan usaha ternak broiler pola kemitraan 

CV. Indahnya Maju Bersama (IMB) periode Desember 2017. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa perhitungan struktur biaya 

produksi, penerimaan dan pendapatan yaitu menghitung 

penerimaan, biaya produksi dan pendapatan. Penerimaan 

didapatkan dari penjualan ayam, kotoran ayam dan karung. 

Biaya produksi dibagi menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya 

tidak tetap. Biaya tetap dihitung berdasarkan penggunaan 

penyusutan kandang, penyusutan alat, PBB (Pajak Bumi dan 

Bangunan) dan sewa lahan dan bangunan. Biaya tidak tetap 

terdiri dari pembelian DOC (Day Old Chick), pakan, OVK 

(Obat, Vitamin dan Kimia), transportasi, tenaga kerja, listrik, 

air, ssekam dan gas LPG. Pendapatan merupakan selisih dari 

total penerimaan dan total biaya produksi. 

 

4.3 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor–faktor 

produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk 

menciptakan barang–barang yang diproduksikan perusahaan. 

Herlambang (2002) menjelaskan bahwa kegiatan produksi 

menunjukkan terhadap upaya pengolahan input atau sumber 

daya menjadi output berupa barang atau jasa. Setiap usaha 

apapun dibutuhkan biaya untuk melakukan produksi.  

Biaya produksi ada dua yaitu biaya tetap dan biaya 

tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara tidak berkaitan 

secara langsung denga jumlah ayam yang dipelihara. Biaya 

tidak tetap adalah biaya yang berubah-ubah seiring dengan 

besar kecilnya kegiatan produksi. Biaya tetap dan biaya tidak 

tetap periode Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 2 dalam 
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struktur biaya produksi, penerimaan dan pendapatan usaha 

ternak broiler pola kemitraan CV. Indahnya Maju Bersama 

(IMB).  

Rata–rata pengeluaran biaya tetap peternak yang 

mengikuti kemitraan di CV. Indahnya Maju Bersama (IMB) 

setiap responden sebesar Rp1.080.629,-/periode. Biaya tetap 

adalah biaya yang harus tetap dibayar berapapun tingkat 

outputnya. Biaya ini akan semakin kecil dengan jumlah yang 

dipelihara semakin banyak. Biaya tetap terdiri dari biaya 

penyusutan kandang dengan rata–rata Rp829.863,-/periode; 

penyusutan alat sebesar Rp189.297,-/periode; PBB sebesar 

Rp3.374,-/periode dan sewa lahan dan bangunan Rp58.095,-

/periode untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 2.  

Biaya tetap terbesar yang dikeluarkan peternak ialah 

biaya penyusutan kandang dengan persentase 76,79%. Kandang 

merupakan bangunan yang dibuat untuk tempat ternak 

berlindung dari pengaruh luar dan tempat tinggal dalam 

memberikan produksi, tumbuh, berkembang biak, makan dan 

minum. Broiler mampu tumbuh dengan bobot badan 1,8 kg 

hingga mencapai 1,9 kg dalam kurun waktu 4 sampai 6 minggu 

(Umar dkk, 2015). Umur panen yang begitu cepat dapat 

membuat peternak merasakan kemudahan dan kepesatan dalam 

pengembalian modal tetap ditambahkan oleh Nursinah dkk 

(2012) bahwa modal tetap ialah modal yang diperlukan untuk 

pemeliharaan tanah, pembangunan kandang dan peralatan. Hal 

ini membuat usaha peternakan broiler selalu meningkat setiap 

waktu. 

Berdasarkan Tabel 2 bahwa biaya tidak tetap terbesar 

adalah pakan lalu DOC dan tenaga kerja. Biaya pakan dihitung 

sesuai dengan banyak pakan yang dihabiskan selama satu 

periode produksi. Biaya pakan mencapai Rp73.385.813,-
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/periode dengan nilai paling besar dibandingkan biaya yang 

lain. Hal ini didukung oleh Ratnasari dkk (2015) bahwa pakan 

merupakan porsi terbesar dalam menentukan besar biaya 

produksi dengan persentasi 70%. Tabel 2 juga menunjukkan 

bahwa persentase pakan sebesar 72,87%. Pakan merupakan 

faktor penentu keberhasilan usaha ternak broiler. Biaya pakan 

akan meningkat sebanding dengan kenaikan pertambahan bobot 

badan. Kualitas dan kuantitas pakan memberikan pengaruh 

pada bobot badan broiler.  

 DOC menjadi biaya terbesar kedua setelah pakan 

karena ketentuan dalam produksi dan memegang peranan pada 

langkah pertama dari usaha karena tujuan usaha broiler adalah 

menjual broiler. Rata–rata pengeluaran biaya DOC (Day Old 

Chick) adalah sebesar Rp19.151.136,-/periode. Pengeluaran 

biaya tidak tetap terbesar adalah tenaga kerja karena tenaga 

kerja telah mengeluarkan tenaga dan waktu untuk membantu 

keberhasilan usaha peternakan broiler.  Hal ini didukung oleh 

Rasyaf (2002) bahwa sumberdaya peternakan terdiri dari lahan, 

modal dan tenaga kerja. Spesifikasi tenaga kerja dibagi menjadi 

empat yaitu  tenaga kasar, tenaga berilmu, tenaga terampil dan 

tenaga ideal. Rata–rata biaya tenaga kerja sebesar 

Rp2.792.273,-/periode. Tenaga kerja dipekerjakan untuk 

menunjang kegiatan operasional seperti pemberian pakan, 

penaataan kandang saat awal produksi hingga akhir produksi, 

pengecekan ayam dan penjualan saat panen. 

Biaya tidak tetap yang lain yaitu OVK (obat, vitamin 

dan vaksin) sebagai biaya kesehatan broiler agar terhindar dari 

penyakit. Transportasi digunakan saat pendistribusian pakan ke 

masing – masing peternakan yang tergabung di CV. Indahnya 

Maju Bersama (IMB). Listrik untuk menerangi lampu dan 

menghidupkan sanyo. Air sebagai konsumsi air minum broiler, 
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sekam untuk memberikan alas lantai yang nyaman bagi broiler. 

Jika alas lantai tidak nyaman maka broiler menjadi lambat 

tumbuh dan menimbulkan kematian. Hal ini sesuai dengan 

Muharlien dkk (2011) bahwa bahan alas lantai yang paling 

banyak digunakan usaha peternakan broiler di Indonesia adalah 

sekam karena sekam bersifat mampu menyerap dengan baik, 

kering dan density pun baik. Gas LPG sebagai pemberi energi 

bagi gas olek agar menghasilkan kehangatan saat broiler masa 

DOC (Day Old Chick). 

Total biaya menghitung penjumlahan biaya tetap dan 

biaya tidak tetap. Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa rata–rata 

total biaya yang dikelaurkan untuk satu kali produksi sebesar 

Rp101.782.869,-/periode. Pada biaya tetap dan biaya tidak tetap 

pengeluaran terbesar adalah biaya tidak tetap karena biaya tidak 

tetap mengacu pada biaya kebutuhan produksi yang dipakai. 

Rata–rata pengeluaran biaya tidak tetap peternak sebesar 

Rp100.702.240,-/periode dan biaya tetap sebesar Rp1.080.629,-

/periode. Hal ini sesuai dengan Zentiko dkk (2015) yang 

menyatakan biaya tidak tetap atau biaya variabel merupakan 

biaya yang berubah–ubah seiring besar kecilnya aktifitas 

produksi sedangkan biaya tetap ialah biaya yang tidak langsung 

berkaitan dengan jumlah ayam yang dipelihara. Jika jumlah 

broiler yang dipelihara semakin meningkat maka biaya tidak 

tetap secara otomatis ikut meningkat pula. 

 

4.4 Penerimaan 

Penerimaan usaha ternak broiler pola kemitraan di CV. 

Indahnya Maju Bersama (IMB) terdiri atas penjualan ayam, 

kotoran ayam dan karung. Penjualan ayam hasil penimbangan 

bobot broiler dikalikan dengan harga jual sesuai harga pembeli. 

Penjualan kotoran ayam merupakan penjualan hasil samping 
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usaha ternak boriler berupa campuran ekskreta dan sekam. 

Penjualan karung adalah kegiatan menjual karung bekas 

biasanya karung yang dijualkan adalah karung pakan. Hal ini 

sesuai dengan Rasyaf (2002) yang menyatakan bahwa 

penerimaan dalam suatu peternakan broiler terdiri dari, hasil 

produksi utama berupa penjualan broiler baik hidup maupun 

dalam bentuk karkas dan hasil sampingan yaitu berupa kotoran 

ayam atau alas litter yang laku dijual kepada petani. Semua 

penerimaan produsen berasal dari hasil penjualan output. 

Rata-rata penerimaan dari usaha ternak broiler dapat 

dilihat pada Tabel 2 yang mana jumlah penerimaan sebesar 

Rp143.668.805,-/periode untuk setiap peternakan. Penerimaan 

merupakan output kali harga jual output. Penerimaan terbesar 

bagi peternak yaitu penjualan ayam dengan persentase 99,52%; 

diikuti penjualan kotoran ayam 0,42% dan penjualan karung 

0,06%. Tabel 2 menunjukkan bahwa harga satu kilogram ayam 

pada periode Desember 2017 ialah Rp19.000,-/periode. Saat itu 

harga ayam terbilang tinggi dikarenakan naiknya harga pakan 

selain itu, adanya perayaan hari besar natal serta memasuki 

tahun baru. 

Penerimaan berbanding lurus dengan biaya produksi. 

Besar kecilnya penerimaan hasil usaha tegantung dari total 

barang yang dihasilkan dan perolehan harga jual. Pelaku usaha 

tidak bisa menentukan atau menguasai harga broiler dipasaran. 

Akan tetapi, biaya produksi (cost) sedikit banyak dapat diatur. 

Angka penerimaan penjualan menjadi masalah yang sangat 

penting untuk memaksimalkan keuntungan. Hal ini ditunjang 

Nurdin (2010) penerimaan produksi total ditentukan oleh harga 

produk dan jumlah produk yang terjual.   
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4.5 Pendapatan 

Pendapatan adalah hasil total penerimaan dengan 

pengurangan total biaya. Pendapatan dapat bernilai positif, 

negatif dan nol (0). Nilai positif berarti peternak mendapatkan 

keuntungan, jika nol (0) peternak tidak untung maupun rugi dan 

negatif maka peternak mengalami kerugian dari usaha 

peternakan yang dilakukan. Rata-rata pendapatan peternak pada 

periode Desember 2017 sebesar Rp41.885.936,-/periode dapat 

dilihat pada Tabel 2. Hal ini dapat dikatakan bahwa usaha 

ternak broiler mendapatkan keuntungan karena nilai 

pendapatan yang positif. Keuntungan memberikan peningkatan 

kesejahteraan hidup bagi peternak akan tetapi, penilaian 

masyarakat terhadap peternak dinilai kurang positif, padahal 

usaha ternak broiler dapat memberikan manfaat yang cukup 

besar. Hal ini sesuai dengan Nurdin (2010) yang menyatakan 

bahwa ukaran pendapatan seseorang atau usaha dapat 

menggunakan uang yang berasal dari hasil aktifitas penjualan, 

upah sebagai tenaga kerja, hasil penyewaan barang ataupun dari 

cara yang lain.  

Pendapatan sebagai tolak ukur suatu usaha untuk 

menentukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan 

jika pendapatan yang bernilai positif dapat dijadikan penilaian 

usaha bahwa manajemen usaha tersebut terlaksana dengan baik 

atau juga manajemen usaha tersebut layak dan tepat untuk 

dilaksanakan. Hal ini didukung oleh Sukirno (1997) yang 

menyatakan bahwa pendapatan pengusaha ialah keuntungan. 

Keuntungan merupakan pembayaran kepada ahli dibidang 

usaha sebagai pendorong terciptanya inovasi yang disediakan 

oleh pengusaha.  
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CV. Indahnya Maju Bersama (IMB) memiliki pegawai 

yang ahli dibidang masing–masing, salah satunya PPL (petugas 

pengawas lapang) bertugas mengawasi manajemen 

pemeliharaan semasa produksi. Disisi lain peternak yang 

tergabung dalam mitra juga memiliki pegawai ahli (tenaga 

kerja) sendiri yang bertugas mencurahkan seluruh tenaga dan 

waktu untuk memelihara broiler seperti memberi pakan, 

mengawasi broiler, pembersihan kandang dan mengawasi saat 

broiler dipanen. Sukirno (1997) melanjutkan bahwa keahlian 

keusahawanan digunakan para pengusaha dalam membuat 

keputusan–keputusan berikut, pertama, menentukan apa dan 

berapa banyak barang yang harus diproduksi untuk dijual ke 

pasar. Kedua, menentukan bagaimana cara memproduksi 

barang secara efisien sesuai kombinasi faktor–faktor produksi. 
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4.6 Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas 

 Uji normalitas melalui Normal P-P Plot merupakan 

bagian dari uji asumsi klasik. Tujuan uji normalitas adalah 

untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual mempunyai ditribusi normal. Normal 

P-P Plot berguna untuk melihat residual menyebar normal 

dengan melihat titik-titik berada digaris diagonal. Uji 

normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data 

terdistribusi secara normal atau tidak normal (Basuki dan 

Prawoto, 2017). 

 
Gambar 12. Normal P-Plot variabel umur responden 

 

 
Gambar 13. Normal P-Plot variabel tingkat pendidikan 
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Gambar 14. Normal P-Plot variabel lama beternak 

 

 
Gambar 15. Normal P-Plot variabel jumlah DOC (Day Old 

Chick) 

 

 
Gambar 16. Normal P-Plot variabel konsumsi pakan 
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Gambar 17. Normal P-Plot variabel deplesi 

 

 
Gambar 18. Normal P-Plot variabel bobot panen 

 

Berdasarkan hasil Gambar Normal P-Plot seluruh variabel 

dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar normal karena 

berada di garis diagonal. Sehingga, data terdisitribusi normal 

yang mana memenuhi uji asumsi klasik. 

 

B. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Model regresi 

disyaratkan tidak terjadi autokorelasi dengan mendeteksi nilai 

korelasi dari setiap variabel bebas yang diamati dalam 

penelitian. Berdasarkan hasil analisis autokorelasi dapat 

diketahui besarnya nilai korelasi antara variabel bebas 
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didapatkan nilai sebesar <0,5 yang disajikan pada Tabel 3. Nilai 

korelasi sebesar <0,5 antar tiap variabel bebeas menunjukkan 

tidak terjadi autokorelasi.  

 

Tabel 3. Hasil uji autokorelasi 

Model 
Bobot 

Panen 

Jumlah 

DOC 

Lama 

Beternak 
Deplesi 

Umur 

Responden 

Tingkat 

Pendidikan 

Konsumsi 

Pakan 

 

Correlations Bobot 

Panen 
1,000 ,210 ,219 ,020 -,101 -,016 -,479 

Jumlah 

DOC 
,210 1,000 ,419 -,006 -,495 ,103 -,491 

Lama 

Beternak 
,219 ,419 1,000 ,320 -,314 ,455 -,398 

Deplesi ,020 -,006 ,320 1,000 ,041 ,310 -,268 

Umur 

Responden 
-,101 -,495 -,314 ,041 1,000 ,299 ,321 

Tingkat 
Pendidikan 

-,016 ,103 ,455 ,310 ,299 1,000 -,080 

Konsumsi 

Pakan 
-,479 -,491 -,398 -,268 ,321 -,080 1,000 
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4.7  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Usaha Ternak Broiler Pola Kemitraan  

 Analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha ternak broiler 

pola kemitraan di CV. Indahnya Maju Bersama (IMB) 

Kabupaten Pasuruan adalah analisis regresi berganda. Regresi 

berganda bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. 

Selain itu, untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. 

 

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Berganda 

 Koefisien Regresi 

Konstanta 6,535  

Umur Responden -0,046  

Tingkat Pendidikan 0,003  

Lama Beternak 0,067  

Jumlah DOC 0,879 *** 

Konsumsi Pakan -0,174  

Deplesi -0,034    

Bobot Panen 0,334  * 

R2  = 73,2% 

F hitung = 5,468 

N  = 22 

Keterangan: 

*  = P<0,100 

**  = P<0,05 

***  = P<0,001 
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4.7.1 Nilai Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk melihat 

sejauh mana variabel bebas (X) mampu menerangkan variabel 

terikat (Y). Nilai R2 mengukur tingkat keberhasilan model 

regresi yang digunakan dalam memprediksi nilai variabel 

terikatnya. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (R2 

= 0), artinya variasi dari variabel terikat (Y) tidak dapat 

diterangkan oleh variable bebas (X) sama sekali. Sementara bila 

R2 = 1, artinya variabel terikat (Y) secara keseluruhan dapat 

diterangkan oleh variabel bebas (X).  

 Hasil koefisien determinasi pada Tabel 4 menunjukkan 

bahwa nilai R Square adalah  73,2% yang berarti variabel 

pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel jumlah DOC, umur 

responden, tingkat pendidikan, lama beternak,  jumlah DOC, 

konsumsi pakan, deplesi dan bobot panen sebesar 73,2%. 

Sisanya sebesar 26,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian (Basuki dan Prawoto, 2017). 

 

4.7.2 Uji F 

 Uji F pada hakikatnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam uji 

memiliki pengaruh secara simultan atau serentak terhadapa 

variabel dependen. Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel 

jumlah DOC, umur responden, pendidikan, lama beternak, 

jumlah DOC, konsumsi pakan, deplesi dan bobot panen 

berpengaruh secara simultan atau serempak terhadap 

pendapatan peternak broiler pola kemitraan dengan P<0,05 dan 

perbandingan antara F hitung dengan F tabel sebesar 5,468 > 

2,76. 
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4.7.3 Uji t 

 Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Hasil Uji t pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi pendapatan 

yaitu jumlah DOC dan bobot panen. Umur responden, tingkat 

pendidikan, lama beternak, konsumsi pakan dan deplesi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Berdasarkan 

Tabel 4 dapat diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 

berikut:  

 

Y = 6,535 + 0,8791X4 + 0,334X7 

 

Keterangan: 

Y =   Pendapatan 

X4 =   Jumlah DOC (ekor) 

X7 =   Bobot Panen (kg/periode) 

 

Jumlah DOC (Day Old Chick) 

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien jumlah 

DOC (Day Old Chikc) sebesar 0,879 yang berarti setiap 

kenaikan jumlah DOC satu satuan maka pendapatan akan naik 

sebesar 0,879 dengan asumsi variabel penentu yang lain 

dianggap konstan. Jumlah DOC berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan yang ditunjukkan dengan nilai t-hitung 

lebih besar dari t-Tabel yaitu 4,739 > 2,144 dan P<0,01 maka 

H1 diterima. Jumlah DOC yang berbeda disetiap peternak 

menyebabkan pendapatan peternak berbeda. Semakin banyak 

DOC yang dipelihara maka pendapatan yang diterima ikut 

banyak karena barang produksi adalah broiler. Rentang 

pemeliharaan jumlah DOC peternak broiler berkisar dari 2000–
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9000 ekor. Hal serupa juga dijelaskan oleh Murti dan Santosa 

(2017) bahwa jumlah ternak merupakan pengaruh terpenting 

dalam jumlah produksi usaha yang dijalankan karena banyak 

jumlah ternak yang dipelihara, maka jumlah produksi usaha 

menjadi maksimal dan meningkatnya angka penghasilan yang 

akan diperoleh oleh suatu usaha yang didirikan. Semakin besar 

kapasitas ayam dimiliki maka semakin besar pula penerimaan 

yang diterima oleh peternak. 

DOC (Day Old Chick) merupakan anak ayam yang 

berumur 0 (nol) hari. Jenis atau strain broiler yang dipelihara 

kemitraan CV. Indahnya Maju Bersama adalah Cobb. Broiler 

strain Cobb memiliki keuntungan mudah dalam perawatan 

sebab saat terserang penyakit strain tersebut mudah terdeteksi. 

Kemudahan pemeliharaan menjadi pilihan terbanyak oleh 

peternak. Lebih lanjut dinyatakan oleh Fadilah dkk (2006) 

bahwa jika DOC yang dihasilkan berkualitas maka usaha ternak 

broiler akan tetap berjalan dan dapat bersaing dengan pesaing 

lainnya. Namun sebaliknya, jika kualitas produksi DOC yang 

dihasilkan rendah dan banyak masalah bisa dipastikan usaha 

tersebut tidak akan berjalan lama. 

 

Bobot Panen 

 Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien bobot 

panen sebesar 0,334 yang berarti setiap kenaikan bobot panen 

satu satuan maka pendapatan akan naik sebesar 0,334 dengan 

asumsi variabel penentu yang lain dianggap konstan. Bobot 

panen berpengaruh terhadap pendapatan yang ditunjukkan 

dengan nilai P<0,100 maka H1 diterima. Bobot panen 

berpengaruh terhadap pendapatan peternak broiler karena 

bobot panen digunakan sebagai patokan untuk penjualan ayam. 

Bobot panen yang tinggi akan mendapatkan hasil penjualan 
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yang tinggi karena pembayaran penjualan ayam berupa satuan 

kilogram.  

Penjualan ayam juga dipengaruhi oleh harga pasar 

ayam, jika harga pasar ayam tinggi maka hasil penjualan 

tersebut dapat menutupi biaya produksi broiler dan sebaliknya. 

Hal tersebut serupa dengan Suwianggadana dkk (2013) bahwa 

setiap periode pemeliharaan, perusahaan mitra akan 

menerapkan kontrak harga yaitu harga dari bobot ayam hidup 

per kg pada saat ayam akan dipanen. Jadi, setelah panen 

penerimaan peternak adalah bobot panen ayam pedaging 

dikalikan dengan harga saat itu per kg dikurangi biaya tidak 

tetap. Selain itu, perusahaan mitra juga berupaya agar peternak 

bersungguh–sungguh melaksanakan usahanya dengan 

mengikuti anjuran dari petugas lapangan, sehingga peternak 

mendapatkan bobot badan panen yang sesuai standar 

pemeliharaan.  

Pendapatan dari usaha ternak broiler yang utama 

adalah penerimaan dari hasil penjualan ayam, hasil penjualan 

ayam sangat tergantung pada bobot badan ayam yang 

dihasilkan. Bobot panen broiler yang dijadikan acuan panen 

oleh kemitraan CV. Indahnya Maju Bersama (IMB) adalah 

berkisar 1,8–2 kg dengan rataan pemeliharaan selama 33–36 

hari. Pada penelitian yang dilakukan Umar dkk (2015) 

menyatakan bahwa rata-rata bobot panen broiler sebesar 1,8–

1,93 kg dan dipanen pada umur 5 minggu dengan broiler strain 

Cobb. Bobot panen diatur sedemikian rupa sehingga sesuai 

dengan permintaan pasar. Keunggulan broiler antara lain 

pertumbuhannya sangat cepat dengan bobot badan yang tinggi 

dalam waktu yang relatif singkat, mampu dipotong pada umur 

muda dan menghasilkan kualitas daging dengan serat lunak 

(Sanmorino, 2016). 


