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THE ANALYSIS OF BROILERS CONTRACT FARMING 
AT KUD SARI BUMI BULULAWANG - MALANG 

 

ABSTRACT 
 

 
 

 The research was carried out at KUD “SARI BUMI” operational area, 
Bululawang District, Malang Regency, started from May 15th until June 16th 2006. 
The aims of the study were to figure out mechanism of partnership between KUD 
SARI BUMI and broilers farmers. The result were expected can be used as an 
input and considerable for the KUD. The method used are survey. The survey 
method was conducted using judgemental sampling method of 30 samples. The 
data were analyzed qualitatively and quantitatively 
 The result showed  that partnership implementation at the KUD was 
nucleus-plasm parthnership type. The KUD played a role as the nucleus and         
a helds responsibility of supplying the production means such as, feed, DOC and 
anima-drugs as well as technical extensions and marketing. The farmers played     
a role as plasms having responsibility in the productions process.The input and 
output prices were market driven. The partnership were only by words, without      
a written agreement. There are some matters in contract infraction by nucleus and 
also plasm party which can cause incidence of conflict between both parties. The 
Production cost structures were classified into 3 business scales. Scale I, the 
production cost per kg of life broiler was Rp. 8145,13 and scale II Rp. 7280,53  
and scale III Rp. 7195,44. Profit per kg derived from broiler business of the scale I 
was Rp. 28,07, the scale II Rp.120,72  and scale III Rp 314,91. 

 Based on this research, it is suggested that the KUD should making         
an agreement concerning about partnership done by written-agreement, Nucleus 
should more often to visit plasm breeder and give tuition and also guide about 
technical implementation conservancy to achieve better communications, so that 
the infraction or conflict  can be avoided as early as possible. 

 
Key Words : Nucleus and Plasm 
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ANALISIS POLA KEMITRAAN BUDIDAYA 
AYAM PEDAGING PADA KUD ”SARI BUMI” 

BULULAWANG KABUPATEN MALANG 

RINGKASAN 

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Mei sampai 
dengan 16 Juni 2006 di KUD ”Sari Bumi” Bululawang Kabupaten Malang. 
Masalah penelitian adalah bagaimana mekanisme kerjasama kemitraan antara 
KUD “Sari Bumi” dengan peternak ayam pedaging, bagaimana sistem 
kesepakatan harga sarana produksi dan hasil produksi kemitraan KUD “Sari 
Bumi” dengan peternak ayam pedaging, bagaimana bentuk perjanjian kerjasama 
antara KUD “Sari Bumi” dengan peternak ayam pedaging dan bagaimana 
pendapatan yang diperoleh dari usaha ternak ayam pedaging KUD “Sari 
Bumi”.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme kerjasama 
kemitraan antara KUD “Sari Bumi” dengan peternak ayam pedaging, mengetahui 
sistem kesepakatan harga sarana produksi dan hasil produksi kemitraan KUD 
“Sari Bumi” dengan peternak ayam pedaging, mengetahui  bentuk perjanjian 
kerjasama antara KUD “Sari Bumi” dengan peternak ayam pedaging dan 
mengetahui pendapatan yang diperoleh dari usaha ternak ayam pedaging KUD 
“Sari Bumi”. Kegunaan penelitian adalah sebagai petunjuk bentuk kerjasama yang 
sebaiknya diterapkan dalam hubungan peternak dengan KUD dalam rangka 
melaksanakan kemitraan yang berkelanjutan, sebagai bahan informasi serta 
pertimbangan bagi KUD dalam menyusun dan menetapkan kebijakan untuk 
pembangunan usaha dan pembinaan peternak, sebagai bahan pertimbangan untuk 
menetapkan keputusan yang diambil peternak untuk pengembangan usaha serta 
sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai yang digunakan 
untuk mengumpulkan data primer. Pengumpulan data primer diperoleh dari KUD 
“Sari Bumi” dan dari peternak plasma anggota kemitraan dengan menggunakan 
instrumen observasi, wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder 
diperoleh dari studi pustaka. Data yang dikumpulkan  berupa data kualitatif dan 
data kuantitatif. Data kualitatif dianalisis  secara deskriptis, sedangkan data 
kuantitatif dianalisis secara eksplanatif dengan perhitungan rumus – rumus 
ekonomi.Teknik pemilihan sampel dilakukan secara judgemental sampling 
dengan jumlah sampel 30 responden. Variabel yang diamati adalah Variabel 
bebas meliputi; jumlah penguasaan ternak (ekor) serta uang muka.Variabel tidak 
bebas; jumlah pendapatan peternak plasma.  

 Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pola kemitraan usaha ayam 
pedaging pada KUD “Sari Bumi” merupakan pola kemitraan inti plasma. 
Besarnya harga sarana produksi ditentukan berdasarkan harga pasar yang setiap 
harinya berfluktuasi (berubah – ubah) artinya KUD tidak memberikan harga 
garansi terhadap harga jual input (pakan, DOC, Obat) dan output (ayam 
pedaging). Koperasi Unit Desa berperan sebagi inti yang bertanggung jawab 
dalam pemasokan sarana produksi berupa pakan, DOC dan obat – obatan serta 
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bertanggung jawab dalam pemasaran hasil produksi dan bimbingan teknis. 
Peternak plasma bertanggung jawab  dalam proses produksi untuk menghasilkan 
ayam pedaging hidup. Kerjasama kemitraan hanya dilakukan secara lesan tanpa 
adanya bukti tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. 
Mekanisme kerjasama kemitraan  meliputi tahapan kerjasama kemitraan unit 
unggas KUD “Sari Bumi”, persyaratan peternak plasma, penetapan harga sarana 
produksi dan hasil produksi, peta hak dan kwajiban antara KUD dan peternak, 
pola pengawasan KUD, kedudukan inti – plasma dalam kemitraan KUD, pola 
pengaturan produksi, bonus dan tabungan koperasi (takosi), teknis produksi, 
sanksi, pemasaran dan permasalahan – permasalahan produksi. Pelaksanaan 
kemitraan KUD dalam meningkatkan kesejahteraan peternak belum sepenuhnya 
tercapai, misalnya banyak peternak yang berhenti usaha karena rugi dan tidak 
mampu mambayar hutang ke KUD. Permasalahan dalam kemitraan contohnya 
adalah keterlambatan pakan dan umur panen, kualitas pakan yang diberikan jelek, 
kurangnya pengawasan dan bimbingan teknis. Rata – rata FCR ayam pedaging 
yang diusahakan peternak yaitu 1,9. Sedangkan angka mortalitas ayam pedaging 
mencapai angka yang cukup tinggi yaitu 6,2 persen. Prosentase modal terbesar 
dialokasikan pada pengadaan pakan. Struktur biaya produksi dibedakan menjadi 3 
strata. Biaya produksi per kilogram bobot ayam pedaging  hidup pada masing – 
masing strata adalah pada strata I sebesar Rp. 8145,13, strata  II sebesar Rp. 
7280,53  dan strata III sebesar Rp. 7195,44, Pendapatan per kilogram ayam 
pedaging pada strata I sebesar Rp. 28,07, strata II Rp. 120,72  dan strata III 
sebesar Rp. 314,91. Rentabilitas pada strata I, II dan III masing – masing adalah 
0,43 persen, 1,48 persen dan 4,15 persen. 
 Saran dalam penelitian ini diantaranya adalah isi perjanjian kerjasama 
kemitraan sebaiknya dibuat secara saling menguntungkan antara KUD dan 
peternak plasma, misalnya persamaan kedudukan dalam bergainning position 
antara KUD dan peternak , penetapan uang muka yang lebih murah, sistem bonus 
berdasarkan FCR. KUD sebaiknya merubah kesepakatan harga kemitraan  dengan 
memberikan harga garansi  sapronak dan hasil produksi, sehingga dapat 
meminimalisir kerugian peternak  akibat fluktuasi harga. Bentuk perjanjian 
kerjasama kemitraan sebaiknya  dibuat secara tertulis  sehingga lebih terinci peta 
hak dan kwajiban antara KUD dan peternak  plasma serta dapat dipertanggung 
jawabkan secara hukum yang berlaku. Peternak  sebaiknya terus mengembangkan 
usaha ternak ayam pedagingnya dengan memperbasar skala usahanya.  
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah 

untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia yang sedang terpuruk. Arah 

kebijakan pemerintah di bidang ekonomi antara lain berusaha memberdayakan 

pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya 

saing serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang    

seluas - luasnya. 

Pembangunan di bidang peternakan diarahkan untuk mengembangkan 

peternakan yang maju dan efisien. Peternakan diharapkan dapat terus 

meningkatkan perannya sebagai penghasil pangan hewani yang bernilai gizi tinggi 

serta sebagai sumber kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan peternak. 

Untuk itu, pemerintah senantiasa berupaya mendorong peningkatan produksi 

peternakan khususnya ayam ras untuk meningkatkan kesempatan berusaha, 

ekspor dan kesejahteraan rakyat. 

Sekarang ini, pemerintah telah berupaya menjalankan perannya sebagai 

alat pengendali pembangunan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang 

peternakan. Salah satunya adalah berkaitan dengan pembinaan usaha peternakan 

ayam ras, termasuk di dalamnya adalah kebijakan tentang restrukturisasi dan 

upaya stabilisasi usaha serta pengaturan sistem kerjasama antara peternak rakyat 

dengan perusahaan peternakan. Kebijakan yang mengatur tentang kerjasama 

antara peternak rakyat dengan perusahaan peternakan, diantaranya adalah Surat 

Keputusan Menteri Pertanian No. 362/Kpts/TN.120/5/1990 dan Keppres             
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No 22/1990 yang mengatur bidang investasi dan pemberian peluang bagi 

perusahaan peternakan untuk melakukan usaha di segmen budidaya dengan syarat 

harus bekerjasama dengan peternakan rakyat. Dikeluarkan juga SK Mentan 

No.472/Kpts/TN.330/6/1996 tentang pembinaan usaha peternakan ayam ras yang 

memuat tentang petunjuk pelaksanaan sistem kerjasama melalui pola kemitraan 

usaha ayam ras (Anonimous (b), 1997). 

Secara teoritis kemitraan merupakan suatu cara pengorganisasian produksi 

yang bertujuan memanfaatkan keunggulan perusahaan besar sebagai pemilik 

modal yang lebih menekankan pada pemerataan. Menurut Roghiyanti (1996)                         

kemitraan diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal besar 

sebagai inti dengan peternak sebagai plasma dengan tujuan agar semua pelaku 

yang terlibat dalam usaha peternakan ayam ras dapat bersama – sama meraih 

keuntungan, sehingga tercipta kepastian berusaha dan kepastian memperoleh 

pendapatan, namun pada kenyataanya sering dijumpai bahwa peternak anggota 

kemitraan ayam ras merasa rugi dalam memelihara ayam pedaging. Hubungan 

kemitraan ini diasumsikan bahwa kedua belah pihak mempunyai kepentingan 

yang sama mendapatkan nilai tambah yang dirumuskan dalam suatu kontrak baik 

tertulis maupun tidak. Sistem ini tidak semata-mata berorientasi pada profit tapi 

juga peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan 

kemiskinan. Melalui sistem ini, eksistensi hubungan inti-plasma diharapkan 

bersifat fungsional, sehingga terjadi hubungan saling ketergantungan dan saling 

menguntungkan kedua belah pihak (Roghiyanti, 1996). 

Kerjasama kemitraan terdapat dua belah pihak yang terlibat, pihak pertama 

yaitu pihak penyedia sarana produksi ternak (sapronak) dan sekaligus 
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memasarkan hasilnya. Pengadaan bibit, pakan, obat dan jaminan pasar menjadi 

tanggungan perusahaan yang bertindak sebagai inti, sedangkan pihak kedua 

disebut mitra (plasma). Plasma adalah petani ternak ayam sebagai pelaksana 

produksi yang merupakan pelaku budidaya murni dan ikut bertanggung jawab 

terhadap apapun kondisi ternak.  

Berpijak dari konsep hubungan ketergantungan yang saling membutuhkan, 

berkembanglah berbagai kemitraan yang dilakukan pemerintah, koperasi maupun 

swasta seperti sistem gaduh, modal bergilir, hibah dan lain sebagainya. 

Pemerintah yang gencar menggalakkan program pengentasan kemiskinan, 

agaknya menganjurkan kemitraan dalam berbagai aktivitas, sehingga bukan suatu 

yang mengherankan jika akhir-akhir ini kemitraan berkembang pesat hampir di 

seluruh tanah air, tidak terkecuali di Kabupaten Malang. 

Penerapan pola kemitraan tersebut dalam pengembangan usaha ternak 

ayam pedaging memiliki kontribusi yang besar ditinjau dari aspek perluasan 

kesempatan kerja dan berusaha. Salah satu bentuk kemitraan usaha yang telah 

berjalan selama ini adalah antara KUD dengan peternak rakyat. Sejak 

dikeluarkanya SK Mentan No 462/1990 mengenani kerjasama  dibidang budidaya 

ayam ras antara peternak dengan perusahaan peternakan dan perusahaan dibidang 

peternakan melalui kemitraan, banyak bermunculan model – model kemitraan 

berbasis hubungan inti plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan – perusahaan 

besar. Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai wadah bagi kegiatan perekonomian di 

pedesaan, diharapkan dapat membantu dalam pemenuhan berbagai macam 

kebutuhan peternak yang meliputi pengadaan sarana produksi peternakan (bibit, 

pakan dan obat – obatan), penampungan hasil dan pemasaran hasil produksi 
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peternakan. Fungsi KUD dapat dikatakan sebagai inti yang bertindak dalam 

penyediaan sapronak dan pemasaran hasil produksi. Kemitraan usaha  tersebut 

diharapkan dapat memberdayakan peternak di pedesaan, sehingga akan 

meningkatkan pendapatan peternak, namun pada kenyataanya sering dijumpai 

bahwa peternak anggota KUD merasa rugi dalam memelihara ayam pedaging. 

Model kemitraan yang dijalankan belum dapat memberikan akses seluas – luasnya 

kepada masyarakat pedesaan sekaligus membagi resiko dan ketidakpastian usaha 

yang dikarenakan tidak adanya jaminan harga sapronak dan harga hasil produksi 

serta sistem perjanjian yang tidak tertulis. Adanya kemitraan (kerjasama) dengan 

KUD, seharusnya peternak akan lebih terjamin kesejahteraanya 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka yang menjadi 

permasalahan pada pola kemitraan budidaya ayam pedaging di KUD “Sari Bumi “ 

Bululawang adalah :   

1. Bagaimana mekanisme kerjasama kemitraan antara KUD “Sari 

Bumi” dengan peternak ayam pedaging. 

2. Bagaimana sistem kesepakatan harga sarana produksi dan hasil 

produksi kemitraan KUD “Sari Bumi” dengan peternak ayam 

pedaging. 

3. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama antara KUD “Sari Bumi” 

dengan peternak ayam pedaging. 

 4



4. Bagaimana pendapatan yang diperoleh dari usaha ternak ayam 

pedaging KUD “Sari Bumi”. 

 

1.3 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pola kemitraan budidaya ayam 

pedaging pada KUD “Sari Bumi “ Bululawang, diantaranya adalah : 

1. Mengetahui mekanisme kerjasama kemitraan antara KUD “Sari 

Bumi” dengan peternak ayam pedaging. 

2. Mengetahui sistem kesepakatan harga sarana produksi dan hasil 

produksi kemitraan KUD “Sari Bumi” dengan peternak ayam 

pedaging. 

3. Mengetahui  bentuk perjanjian kerjasama antara KUD “Sari Bumi” 

dengan peternak ayam pedaging. 

4. Mengetahui pendapatan yang diperoleh dari usaha ternak ayam 

pedaging KUD “Sari Bumi”. 

 

1.4 Kegunaan 

Kegunaan penelitian adalah : 

1. Sebagai petunjuk bentuk kerjasama yang sebaiknya diterapkan dalam 

hubungan peternak dengan KUD dalam rangka melaksanakan 

kemitraan yang berkelanjutan.  

2. Sebagai bahan informasi serta pertimbangan bagi KUD dalam 

menyusun dan menetapkan kebijakan untuk pembangunan usaha dan 

pembinaan peternak.  
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3. Sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan yang 

diambil peternak untuk pengembangan usaha. 

4. Sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

 Kemitraan yang dimaksud adalah suatu bentuk kerjasama di bidang usaha 

budidaya ayam pedaging antara peternak yang berlaku sebagai plasma dan KUD 

“Sari Bumi” sebagai inti. KUD “Sari Bumi” bertanggung jawab dalam pemasokan 

sarana produksi dan pemasaran hasil produksi berupa ayam hidup, sedangkan 

peternak bertanggung jawab dalam proses produksi untuk menghasilkan ayam 

pedaging. Hafsah (2000) berpendapat bahwa kemitraan adalah suatu strategi 

bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu 

untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling 

membesarkan. Kottler (1995) menambahkan bahwa kemitraan merupakan salah 

satu faktor kunci dalam strategi pemasaran. Kerjasama dalam pola kemitraan 

usaha inti plasma KUD dan peternak ayam pedaging dilaksanakan setelah masing 

– masing mitra usaha sepakat untuk melakukan usaha bersama. KUD ” Sari 

Bumi”  menanggung atau dengan kata lain meminjami modal sebesar 65,60 

persen biaya produksi untuk tiap – tiap skala usaha, misalnya biaya pakan, bibit, 

obat – obatan, vaksin dan vitamin.  

 Tahapan yang dilakukan oleh calon anggota unit unggas adalah pengajuan 

kerjasama dari calon anggota unit unggas ke KUD, survei lokasi kandang oleh 

KUD, persetujuan pengajuan kerjasama oleh pihak KUD, pengiriman DOC dan 

pakan ke peternak oleh pihak KUD serta pengawasan peternak oleh pihak KUD. 
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Untuk memulai usaha ayam ras dengan pola kemitraan, peternak cukup dituntut 

untuk menyediakan kandang beserta perlengkapanya serta mempunyai agunan 

berupa sertifikat asli dari barang tidak bergerak yang dimiliki peternak sebagai 

salah satu syarat menjalin kemitraan dengan  pola inti plasma               

(Anonymous (a), 1997). 

Isi kerjasama suatu kemitraan diantaranya adalah persyaratan peternak 

plasma, peta hak dan kwajiban peternak dan KUD, agunan, penetapan harga 

kontrak, bonus dan sanksi, pola pengaturan produksi serta teknis produksi. 

Penetapan harga kontrak hanya untuk input produksi saja, misalnya harga pakan, 

DOC, obat – obatan dan vitamin; sedangkan untuk harga output produksi 

mengikuti harga pasar pada saat panen. Bentuk kemitraan dengan menggunakan 

harga pasar akan menghasilkan keuntungan yang relatif besar, namun rentan 

terhadap fluktuatif harga pasar yang menimbulkan kerugian yang besar pula pada 

peternak (Anonymous, 2005). 

Pendapatan peternak diperoleh dari pengurangan penerimaan total oleh 

biaya total yang diperlukan dalam satu periode produksi. Perhitungan biaya 

produksi dan penerimaan peternak dilakukan berdasarkan pada jumlah input 

produksi yang digunakan dari hasil produksi yang diperoleh pada periode 

produksi yang bersangkutan. Faktor penting yang mempengaruhi penerimaan 

dalam usaha peternakan ayam pedaging adalah fluktuasi harga ayam per kilogram 

di pasaran, angka kematian (mortalitas) ternak ayam pedaging serta skala usaha 

yang dijalankan. Swastha dan Irawan (1994) mengemukakan bahwa perubahan 

penawaran dan permintaan akan menurun dan menaikkan harga per kilogram 

ayam di pasaran.  

 7



 

  

 

KUD SARI 
BUMI Unit 
Unggas 

Peternak 
plasma 

- Lahan 
- Kandang 
- Tenaga 
kerja 

Ayam 
pedaging 

- Bibit 
- Pakan 
- VOP 
- Bimbingan 
teknis 

-Modal Usaha 
-Biaya Usaha 
-Penerimaan & 
Pendapatan 

Pola 
Kemitraan 
KUD SARI 
BUMI 

Gambar 1.  Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengertian Ayam Pedaging 

 Ayam pedaging merupakan jenis ayam yang efisisien dalam menghasilkan 

daging karena memiliki potensi untuk tumbuh secara cepat dan efisien dalam 

mengubah pakan menjadi daging (Rasyaf,1992). Ayam pedaging adalah jenis 

ayam jantan atau betina muda berumur 6-8 minggu yang dipelihara secara intensif 

guna memperoleh produksi daging (Anonimous, 1986). Murtidjo (1990) 

menambahkan bahwa ayam ras pedaging atau broiler adalah istilah untuk 

menyebut strain ayam hasil teknologi budidaya yang memiliki karakteristik 

ekonomis, dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging. 

Pemeliharaan ayam pedaging dapat dibagi menjadi dua periode yaitu 

periode awal (starter) yaitu dimulai sejak ayam berumur satu hari sampai 4 

minggu dan periode akhir (finisher) yang merupakan periode sesudah ayam 

berumur 4 minggu sampai siap dijual atau dipasarkan. Ayam broiler yang 

dipelihara dalam waktu 5-6 minggu dengan bobot tubuh antara 1,4-1,6 Kg per 

ekor atau lebih dari itu,  juga diterima oleh  konsumen (Rasyaf, 1999). Sifat-sifat 

ayam pedaging adalah pertambahan bobot badan sangat cepat, ukuran badan besar 

dengan bentuk dada lebar dan berisi, efisiensi pakan yang cukup tinggi dan 

sebagian besar diubah menjadi daging serta dagingnya empuk              

(Anonimous, 1986). 
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2.2 Usaha Peternakan Ayam Pedaging 

 Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia menimbulkan adanya dunia 

usaha yang menciptakan barang dan jasa. Dunia usaha dapat diartikan sebagai 

suatu lingkup yang didalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan       

upaya – upaya lain yang diarahkan kepada pemuasan maksimal terhadap 

keinginan dan kebutuhan masyarakat (Sudarsono,1992). Pemenuhan kebutuhan 

masyarakat petani dan peternak, pada umumnya melakukan kegiatan usaha dari 

berbagai macam cabang produksi dalam usaha taninya, diantaranya adalah 

bercocok tanam dan mengusahakan ternak. 

 Definisi usaha ‘peternakan’ berdasarkan keputusan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia nomor: 372/Kpts/TN.120/5/1990 adalah suatu usaha yang 

dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka 

waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan 

ternak (ternak bibit atau ternak potong), telur dan susu serta usaha penggemukan 

suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkanya. 

Salah satu usaha peternakan adalah mengusahakan peternakan ayam pedaging. 

 Suharjo dan Patong (1973) menyatakan bahwa usaha peternakan adalah 

suatu organisasi produksi dimana peternak yang mengorganisir alam (ternak), 

tenaga kerja dan modal dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang         

sebesar – besarnya. Atmadilaga (1979) menambahkan bahwa usaha peternakan 

adalah suatu kegiatan usaha dalam meningkatkan manfaat ternak melalui 

organisasi operasional penerapan teknik tertentu yang secara ekonomis 

menguntungkan atau sekurang-kurangnya menjamin kelangsungan usaha.  
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Mubyarto (1989) menjelaskan bahwa usaha peternakan ditinjau dari jenis 

usahanya dibedakan menjadi 2 yaitu peternakan rakyat dan perusahaan 

peternakan. Peternakan rakyat adalah peternakan yang dilaksanakan oleh petani 

disamping usaha pertaniannya, sedangkan perusahaan peternakan adalah 

peternakan yang diusahakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan 

(komersial). Pulungan dan Pambudy (1992) menambahkan bahwa berdasarkan 

jumlah ayam pedaging yang dipelihara, usaha peternakan ayam pedaging dibagi 

menjadi 2 yaitu: (1) usaha peternakan rakyat, adalah usaha peternakan ayam 

pedaging dengan skala usaha kecil, jumlah ayam yang dipelihara dibawah    

15.000 ekor, (2) perusahaan peternakan, yaitu usaha peternakan ayam pedaging 

dengan skala usaha besar, jumlah ayam yang dipelihara diatas 15000 ekor. 

Syarat – syarat yang diperlukan dalam memulai suatu usaha peternakan 

ayam peadaging adalah sebagai berikut : (1) Memilih tempat untuk beternak dan 

pemilihan tempat harus berpedoman pada segi teknis peternakan dan segi 

pemasaran, (2) Pengelolaan usaha peternakan yang meliputi kemampuan teknis 

pengelolaan, tenaga kerja, alokasi biaya peternakan, pengendalian penyakit dan 

lain – lain yang semuanya sangat penting sebagai penentu kesuksesan usaha,          

(3) Kemampuan usaha dan pemasaran dan (4) Kesungguhan dan semangat untuk 

maju bagi peternak (Rasyaf, 1992). 

 

2.3 Koperasi 

 Penjelasan dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 33 menyatakan 

bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 
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azas kekeluargaan dan koperasi merupakan bangun usaha yang sesuai dengan 

perekonomian Indonesia. 

 Rumusan koperasi dalam UU Nomor 25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas 

kekeluargaan. Koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi yang berbentuk sosial 

yang merupakan kerjasama antara orang – orang atau badan hukum yang 

mempunyai kepentingan ekonomi yang sama (Nitisemito dan Nirbito,1986). 

Kerjasama yang terdapat dalam koperasi lebih mengutamakan pencapaian 

kesejahteraan berdasarkan persamaan hak antar setiap anggotanya dengan 

berdasarkan azas kekeluargaan. 

 Tujuan koperasi sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkoperasian 

Nomor 25 tahun 1992 pasal 3 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur 

berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. 

 Fungsi dan peran koperasi yang tercantum dalam UU Perkoperasian 

Nomor 25 tahun 1992 pasal 4, adalah: 

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat. 
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3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

Koperasi Unit Desa (KUD) merupkan suatu bentuk badan usaha ekonomi 

yang menjadi wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat 

desa yang dimiliki dan diatur penyelenggaraannya oleh mereka sendiri serta untuk 

keperluan mereka dan masyarakat pada umumnya. Melalui KUD diharapkan 

dapat menumbuhkan peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan untuk 

berperan serta secara nyata dalam pembangunan desa dan dapat menikmati hasil 

pembangunan  guna meningkatkan taraf hidup rakyat. 

Fungsi KUD sebagai pusat pelayanan berbagai perekonomian pedesaan 

seperti yang termuat dalam Inpres nomor 4 tahun 1984 adalah sebagai berikut:   

(1) Perkreditan, diperoleh bagi anggota dan warga desa dalam kegiatan produksi 

dan penyediaan kebutuhan modal kerjausaha investasi, (2) Penyediaan dan 

penyaluran sarana – sarana produksi dan barang – barang keperluan sehari – hari 

dan jasa lainya, (3) Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi dan (4) Kegiatan 

perekonomian lainya 

 

2.4 Sistem Kemitraan 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

472/Kpts/TN.330/6/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Usaha 

Peternakan Ayam Ras, yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama di 
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bidang usaha budidaya ayam ras antara peternakan rakyat dengan perusahaan 

peternakan atau perusahaan di bidang peternakan dengan prinsip masing-masing 

pelaksana sebagai mitra usaha mempunyai peran yang sama, saling 

ketergantungan dan menguntungkan kedua belah pihak (Anonimous, 1996). 

Kemitraan menurut Undang - undang No. 9/1995 adalah hubungan usaha 

antara usaha kecil dan atau koperasi dengan usaha menengah atau besar disertai 

dengan bantuan pembinaan berupa peningkatan sumber daya manusia, 

peningkatan pemasaran, peningkatan teknik produksi, modal kerja dan teknik 

perbankan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling 

memerlukan, saling memperkuat dan untuk saling menguntungkan                

(Anonimous (b), 1997). 

Pola kemitraan menurut Suharno (1995) mempunyai 2 klasifikasi: 

1. Perusahaan inti rakyat 

Prinsip perusahaan ini adalah bertindak sebagai inti yang menyediakan 

bahan baku dan bantuan teknis serta bertanggung jawab pada pemasaran hasil 

ternak, disisi lain peternak sebagai plasma bertindak sebagai pengelola budidaya 

ayam ras dan hasil panennya dijual kepada inti sesuai kesepakatan. 

2. Perusahaan pengelola 

Perusahaan inti melakukan fungsi perencanaan, bimbingan, menyediakan 

sarana produksi dan pemasaran hasil produksi dari plasma, tetapi tidak 

menyelenggarakan kegiatan agribisnis. Menurut PP No 4 tahun 1997 tujuan 

kemitraan ayam pedaging secara spesifik adalah untuk memperkecil resiko usaha 

terutama peternakan rakyat karena dijaminnya sarana produksi (kualitas dan 

kuantitas harga) dan pemasaran hasil panen. Kemitraan dalam rangka keterkaitan 
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usaha, diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai sifat dan usaha yang 

dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada usaha kecil 

oleh pemerintah dan dunia usaha. Model plasma inti peternakan ayam pedaging 

merupakan suatu cara dalam pengaturan pola produksi yang mana dalam pola inti 

plasma, usaha besar atau usaha menengah sebagai inti membina dan 

mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam menyediakan dan 

menyiapkan lahan, penyedia sarana produksi, memberikan bimbingan teknis, 

manajemen dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang 

diperlukan serta pembiayaan dan pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi 

peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha. 

Menurut Prawirokusumo (1997) kemitraan yang terbaik adalah dimana 

plasma menerima resiko terkecil karena plasma hanya mendapat keuntungan dari 

selisih harga budidaya, sedangkan inti selain mendapat keuntungan dari selisih 

harga budidaya juga telah mendapat selisih dari sapronak seperti DOC, pakan dan 

obat-obatan. 

Menurut Hafsah (2000) beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak 

dilaksanakan antara lain: 

1. Pola inti plasma 

Kemitraan inti plasma adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra 

usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra, salah satu contoh 

kemitraan ini adalah Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), dimana perusahaan inti 

menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis manajemen, menampung, 

mengolah dan memasarkan hasil produksi, sedangkan kelompok mitra usaha 

memenuhi kebutuhan perusahaan  sesuai dengan kesepakatan yang telah 
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disepakati sehingga hasil yang dicapai harus memenuhi daya kompetitif dan nilai 

jual yang tinggi. Beberapa keunggulan kemitraan pola inti plasma antara lain:  

a. Kemitraan inti plasma memberi manfaat timbal balik antara pengusaha besar 

atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara 

pengusaha besar atau menengah memberikan pembinaan serta penyediaan 

sarana produksi, bimbingan dan pengolahan hasil serta pemasaran. Ini berarti 

pengusaha besar telah membagi resiko dan peluang bisnis dengan usaha kecil 

sebagai plasma. 

b. Kemitraan inti plasma dapat berperan sebagai upaya pemberdayaan usaha 

kecil di bidang teknologi, modal, kelembagaan dan lain-lain sehingga pasokan 

bahan baku dapat lebih terjamin dalam jumlah dan kualitas sesuai standar 

yang diperlukan. 

c.  Kemitraan inti plasma dengan  pengusaha besar atau menengah yang 

mempunyai kemampuan dan kawasan pasar yang lebih luas dapat 

mengembangkan komoditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan 

dan mampu bersaing di pasar nasional, regional maupun internasional. 

2. Pola subkontrak 

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan 

mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang 

diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Ciri khas 

dari bentuk kemitraan subkontrak ini adalah membuat kontrak bersama yang 

mencantumkan volume, waktu dan harga. Komponen yang sangat berperan dalam 

pelaksanaan pola kemitraan ini adalah sumber daya manusia dan permodalan bagi 

pengusaha kecil. Sumber daya manusia yang terampil dalam penguasaan 
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teknologi produksi yang dihasilkan, sangat mendorong terhadap pelaksanaan 

kemitraan secara berkelanjutan dan didukung oleh pendanaan biaya produksi yang 

memadai serta manajemen yang baik. 

3. Pola dagang umum 

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan usaha yang 

memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang 

diperlukan oleh perusahaan. Oleh karena itu pola kemitraan ini memerlukan 

struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik mitra usaha besar 

maupun mitra usaha kecil. 

4. Pola keagenan 

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana 

usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha 

menengah atau usaha besar sebagai mitranya. Usaha besar atau menengah sebagai 

perusahaan mitra usaha bertanggung jawab terhadap produk (barang dan jasa) 

yang dihasilkan sedangkan usaha kecil sebagai kelompok mitra diberi kewajiban 

untuk memasarkan barang dan jasa tersebut, bahkan disertai dengan target-target 

yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. 

5. Pola Waralaba 

Pola waralaba merupakan pola kemitraan antara kelompok mitra usaha 

dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang 

saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra sebagai penerima 

waralaba yang disertai dengan bimbingan manajemen. Oleh karena itu perusahaan 

mitra usaha sabagai pemilik waralaba bertanggung jawab terhadap sistem operasi, 

pelatihan, program pemasaran, merek dagang dan hal-hal lainnya kepada mitra 
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usahanya sebagai pemegang usaha yang diwaralabakan. Sedangkan pemegang 

usaha waralaba hanya mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh pemilik waralaba 

serta memberikan sebagian dari pendapatannya berupa royalty dan biaya lainnya 

yang terkait kegiatan usaha tersebut. 

Hafsah (2000) menambahkan bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis 

yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk 

mendapatkan keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling 

membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan 

kemitraan adanya kepatuhan diantara pihak-pihak yang bermitra dalam 

menjalankan etika bisnis. Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai 

dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit adalah : 

a. Meningkatkan usaha kecil dan masyarakat 

b. Meningkatkan nilai tambah dalam pelaku kemitraan 

c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat 

d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional 

e. Memperluas kesempatan kerja 

f. Meningkatkan ketahanan ekonomi Nasional 

Setiap usaha bisnis selalu ada resiko, dengan kemitraan diharapkan resiko 

yang besar dapat ditanggung bersama (risk sharing) dan tentunya pihak-pihak 

yang bermitra akan menanggung resiko secara proporsional sesuai dengan 

besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh. Bagi pihak perusahaan atau 

petani, risk sharing terlaksana apabila memperoleh mitra yang betul-betul mampu 

menjamin penyerapan hasil produksi, dengan demikian resiko kerugian akibat 

kelebihan hasil dan penurunan harga dapat dihindarkan. Resiko yang ditanggung 

 18



bersama ini, bukan hanya membagi resiko secara proporsional sehingga lebih 

ringan melalui risk sharing tetapi mengandung makna yang lebih dalam yaitu: 

senasib sepenanggungan, eksistensi perusahaan yang bermitra menjadi besar 

(Hafsah, 2000). 

Menurut Hafsah (2000) dalam Nolavanti (2006) pola kemitraan yang di 

kembangkan  pada Koperasi Agro Makmur Malang dengan peternak plasma 

adalah kemitraan inti plasma. Koperasi bertanggung jawab dalam pemasokan 

sarana produksi dan pemasaran hasil produksi yang berupa ayam hidup, 

sedangkan peternak bertanggung jawab dalam proses produksi untuk 

menghasilkan ayam pedaging. Sebelum penandatanganan kontrak, peternak harus 

melakukan beberapa jalan yang ditempuh sebelum kesepakatan kerjasama dengan 

pihak inti. Tahapan  yang ditempuh oleh pihak plasma adalah : 

1. Mendaftarkan diri sebagai anggota. 

Calon plasma mendaftarkan diri sebagai anggota plasma dan 

memenuhi syarat – syarat yang diberikan oleh inti. Biasanya peternak 

memutuskan untuk ikut kemitraan setelah mendapat informasi dari 

anggota kemitraan tentang keberhasilanya dalam usaha ayam pedaging. 

2. Survey lokasi 

Lahan yang akan digunakan untuk beternak mendapat izin dari 

masyarakat dengan membuktikan tanda tangan minimal 10 kepala rumah 

tangga dan mendapat persetujuan dari  perusahaan inti. Syarat – syarat 

lokasi kandang yaitu cukup jauh dari pemukiman dan keramaian, cukup 

air, ada listrik dan bisa dilalui oleh kendaraan atau transportasi. Kenyataan 

dilapang menunjukkan bahwa survey dari pihak inti kurang maksimal, 
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karena masih ada lokasi kandang yang tidak memenuhi persyaratan yang 

telah ditetapkan oleh pihak inti, misalnya kandang terletak di tengah – 

tengah pemukiman penduduk, tidak pada areal terbuka dan jarak antar 

kandang yang  tidak sesuai dengan petunjuk teknis pembuatan kandang. 

Hal ini disebabkan pihak inti sangat membutuhkan peternak sebagai mitra 

kerja untuk pengembangan usahanya, sehingga kurang memperhatikan 

aspek output produksi. 

3. Agunan 

Calon peternak plasma harus menyerahkan agunan atas kredit yaitu 

berupa surat tanah yang memiliki sertifikat dan  tanah yang dijadikan 

agunan tersebut  tidak dalam sengketa. Kenyataanya ada peternak yang 

tidak menyerahkan agunan  kepada pihak inti, hal ini dikarenakan sudah 

adanya hubungan baik antara calon plasma dengan pihak inti. Ini 

menunjukkan mekanisme kerjasama kemitraan tidak dilaksanakan secara 

maksimal. 

4. Pembuatan kandang 

Bangunan kandang disesuaikan dengan modal yang dimiliki oleh 

peternak plasma. Syarat pembuatan kandang meliputi : (1) Lokasi kandang 

jauh dari pemukiman, (2) Dekat sumber air, (3) Membujur utara – selatan, 

(4) Mudah dijangkau oleh alat transportasi baik roda dua atupun roda 

empat, (5) Dapat persetujuan dari penduduk sekitar. 

5. Perjanjian kontrak 

Perjanjian kontrak yang dibuktikan dengan penandatanganan 

kontrak dilakukan dengan mengisi formulir perjanjian. Penandatanganan 
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perjanjian diatas materai dengan dihadiri saksi. Di dalam surat perjanjian 

terdapat mekanisme hubungan kerjasama antara plasma dan inti, peta hak 

dan kwajiban, pola pengaturan produksi, kontrak produksi serta bonus dan 

sanksi. Penetapan harga kontrak hanya untuk input produksi saja, misalnya 

harga pakan, DOC, obat – obatan dan vitamin; sedangkan untuk harga 

output produksi mengikuti harga pasar saat panen. Kelebihan  

menggunakan harga pasar adalah  menghasilkan keuntungan yang relatif 

besar, namun rentan terhadap fluktuatif harga pasar yang menimbulkan 

kerugian yang besar pula pada peternak. 

6. Kunjungan kepada peternak plasma 

Kunjungan ini bertujuan untuk memberi pembinaan dan penjelasan 

kepada peternak plasma tentang segala sesuatu yang meliputi pengiriman 

DOC, pakan, obat – obatan, umur panen serta kesehatan ternak. Pemberian 

bimbingan teknis dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak koperasi 

sangak kurang. Hal ini ditunjukkan dalam satu periode produksi  

Technical Service (TS) hanya berkunjung 2 – 3 kali. Akibat dari petunjuk 

dan bimbingan teknis yang diberikan TS kurang maksimal sehingga 

menyebabkan seringnya terjadi keterlambatan pengiriman pakan dan 

keterlambatan umur panen, pakan yang diberikan kualitasnya jelek dan 

terkadang peternak menjual ayam diluar pembeli dari pihak inti. 

 

2.5 Produksi dan Faktor – Faktor Produksi 

 Produksi adalah suatu proses yang merubah barang dan jasa menjadi out 

put yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan nilai barang atau jasa 
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tersebut  sebelum diproses ( Beattle and Tailor, 1994). Prawirokusumo (1990) 

menambahkan bahwa dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produksi 

dipengaruhi oleh satu atau beberapa faktor yang disebut faktor produksi. Faktor 

produksi dibagi menjadi 4 kategori yaitu : tanah, tenaga kerja, kapital (modal) dan 

manajemen. 

 Tanah dianggap sebagai faktor produksi mempunyai kedudukan paling 

penting, karena tanah ini terbukti dari besarnya balas jasa oleh tanah daripada 

faktor – faktor produksi lain dalam bentuk sewa tanah (Mubyarto, 1991).     

Fanani   (1990) menjelaskan bahwa modal yang berupa tanah tidak mengalami 

penyusutan nilai karena nilai tanah terus bertambah besar, sehingga dalam 

perhitunganya digunakan nilai sewa tanah sebagai dasarnya. Besarnya nilai sewa 

tanah diasumsikan sama dengan besarnya sewa tanah pertanian yang berlaku di 

daerah tersebut. 

 Modal adalah barang hasil produksi tahan lama yang digunakan dalam 

produksi selanjutnya. Terdapat tiga kategori utama barang modal yaitu struktur      

(pabrik dan rumah), perlengkapan (barang konsumsi tahan lama) dan persediaan. 

Barang – barang modal dalam usaha peternakan ayam meliputi ayam, kandang, 

pakan, peralatan peternakan, obat – obatan dan lain – lain (Samuelson, 1997). 

 Prawirokusumo (1990) menerangkan bahwa tenaga kerja adalah tenaga 

kerja yang digunakan secara fisik dalam proses produksi. Biasanya terdiri dari  

tenaga pelaksana (operator labour), tenaga keluarga (family labour) dan tenaga 

upahan (hired labour). Mubyarto (1991) menambahkan bahwa tenaga kerja yang 

berperan dalam usaha tani sebagian besar berasal dari keluarga petani itu sendiri 

yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, istri dan anak – anak petani. 
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 Manajemen dapat diartikan sebagai strategi yang digunakan dalam rangka 

mengorganisasi faktor alam, tenaga kerja serta modal (Prawirokusumo, 1990). 

Manajemen berfungsi membantu tercapainya tujuan usaha yaitu memperoleh 

keuntungan dengan cara mengatur semua aktivitas dalam peternakan agar sejalan 

dalam mencapai tujuan. Unsur – unsur dalam manajemen antara lain perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Manajemen yang baik akan 

dapat mengendalikan peternakan dan juga mencegah pemborosan sumber daya 

yang ada sedini mungkin bahkan dapat mengambil kebijaksanaan yang tepat          

( Rasyaf (a), 1996). 

 

2.6 Modal Usaha 

Investasi atau penanaman modal merupakan investasi dari awal yang 

dimiliki peternak untuk memulai usahanya. Modal dalam arti luas yaitu modal 

dalam bentuk uang atau barang. Modal dapat terbagi menjadi modal abstrak yang 

bersifat relatif permanen dalam waktu tertentu dan modal kongkrit yang 

mempunyai sifat tidak permanen. Menurut Riyanto (1980) modal dibagi menjadi 

dua yaitu: 

1. Modal tetap (fixed capital assets), yang meliputi tanah dan bangunan. Modal 

tetap diartikan sebagai modal yang tidak habis dalam satu kali periode 

produksi, mengalami lama perputaran dalam jangka waktu yang panjang 

(lebih dari satu tahun). 

2.  Modal kerja atau modal bergerak (worked capital assets), yang meliputi 

bahan pakan, uang tunai dan ternak bibit. Jenis modal ini habis atau 
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dianggap habis dalam satu kali periode produksi dan proses perputarannya 

dalam jangka waktu yang pendek atau singkat (umumnya kurang dari satu 

tahun). 

 

2.7  Biaya Produksi 

Biaya produksi didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan peternak 

selam proses produksi. Biaya merupakan penghargaan atas nilai sumber daya, 

dengan demikian jumlah uang yang dibayarkan itu sesuai dengan penghargaan 

tersebut. Tinggi rendahnya penghargaan suatu sumber daya yang digunakan 

sangat tergantung pada persediaan dan permintaan sumberdaya itu (Rasyaf, 1999). 

Biaya produksi adalah suatu nilai tukar, prasyarat atau pengorbanan yang 

dilakukan guna memperoleh manfaat (Ursy dan Matz, 1988). Sedangkan menurut 

Sugiri (1989) adalah biaya yang timbul dalam proses produksi. Biaya produksi 

dapat dibagi menjadi 2 yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap 

(variable cost). Biaya tetap adalah biaya yang sifatnya tidak terpengaruh besar 

kecilnya produk yang dihasilkan, misalnya penyusutan, uang sewa tanah dan            

lain - lain. Biaya tidak tetap adalah biaya yang sifatnya tergantung besar kecilnya 

produk yang dihasilkan, misalnya biaya pakan, tenaga kerja dan obat-obatan 

(Prawirokusumo, 1990). 

Biaya Produksi dalam usaha peternakan ayam terbagi atas dua bagian 

utama yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya 

yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang 

diperoleh banyak atau sedikit (Soekartawi, 1995). Rasyaf (1999) menambahkan 

bahwa biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah dengan ada atau tidak 
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adanya ayam dikandang sehingga sekalipun peternakan sedang dalam masa 

kosong, biaya ini tetap harus dikeluarkan. Komponen biaya tetap adalah 

penyusutan kandang, peralatan, bunga modal dan pajak. 

Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh, artinya biaya variabel berpengaruh 

langsung dengan jumlah ayam yang dipelihara (Rasyaf, 1999). Contoh biaya 

variabel adalah biaya untuk sarana produksi, semakin banyak ayam maka akan 

semakin besar pula biaya variabelnya, begitu pula sebaliknya. Biaya variabel 

terdiri dari biaya pakan, biaya bibit (DOC), biaya pemeliharaan (iuran listrik, 

bahan bakar, sekam dan lain – lain) dan biaya kesehatan (vaksin, obat – obatan 

dan vitamin-mineral). Penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel disebut 

sebagai biaya total. 

 

2.8 Penerimaan  

Penerimaan dari usaha peternakan adalah nilai uang yang diterima dari 

hasil penjualan produk yaitu sebesar jumlah produk dikalikan harga jual produk. 

Penerimaan dari usaha peternakan dapat berasal dari produk utama yaitu ayam 

pedaging maupun produk sampingan yang berupa feses, karung pakan dan        

lain – lain. Besar kecilnya uang yang diterima dari penjualan akan sangat 

tergantung pada total hasil peternakan dan harga pasar (Rasyaf, 1999). Menurut 

Boediono (1986) penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari penjualan 

hasil produksi. Total penerimaan akan bertambah sebanding dengan pertambahan 

hasil yang diproduksi jika harga suatu barang tidak berubah dengan jumlah 

penjualan produsen (Bishop, 1979). 
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2.9 Pendapatan 

Pendapatan usaha tani adalah selisih antara penerimaan dan total biaya       

(Soekartawi, 1995). Menurut Rasyaf (1999) pendapatan adalah sejumlah uang 

yang diperoleh setelah semua biaya variabel termasuk biaya tetap operasional 

tertutupi. Hasil penguranganya positif berarti untung dan jika hasil penguranganya 

negatif berarti rugi. Nicholson (1995) menambahkan bahwa perusahaan yang 

memaksimumkan keuntungan memilih baik masuknya maupun keluarnya dengan 

tujuan untuk mencapai keuntungan ekonomi maksimum yaitu berusaha 

menjadikan selisih antara pendapatan total dengan biaya ekonomi total sebesar 

mungkin. 

Menurut Soekartawi (1995) dalam Herlambang (2001) bahwa pendapatan 

peternak  diperoleh dari pengurangan penerimaan total oleh biaya total yang 

diperlukan dalam satu periode produksi. Komponen penerimaan peternak meliputi 

penjualan ayam hidup, penjualan kotoran, penjualan karung dan intensif FCR. 

Komponen biaya peternak meliputi biaya pakan, pembalian DOC, obat – obatan, 

penyusutan kandang, listrik, tenaga kerja dan biaya pembelian     alat – alat 

produksi. 

 

2.10. Rentabilitas 

 Rentabilitas menurut Riyanto (1980) merupakan perbandingan antara laba 

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.  

 Riyanto (1993), menjelaskan bahwa rentabilitas dibedakan menjadi dua 

macam yaitu : 

1. Rentabilitas ekonomi 
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 Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan 

modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Modal yang diperhitungkan hanya laba 

yang berasal dari operasi perusahaan (laba usaha), sehingga laba yang diperoleh 

dari usaha-usaha diluar perusahaan tidak diperhitungkan dalam menghitung 

rentabilitas ekonomi. 

2. Rentabilitas modal sendiri 

 Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara jumlah laba yang 

tersedia bagi pemilik modal  dengan modal sendiri yang menghasilkan laba 

tersebut. Laba yang diperhitungkan adalah laba usaha setelah dikurangi bunga 

modal asing dan pajak, sedangkan modal yang diperhitungkan hanyalah modal 

sendiri yang digunakan dalam perusahaan. 
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja  KUD “Sari Bumi” di Desa 

Bakalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Pengumpulan data 

dilaksanakan selama 1 bulan yaitu pada tanggal 15 Mei  - 16 Juni 2006. 

 

3.2 Responden dan Metode Penelitian  

3.2.1 Responden  Penelitian 

 Populasi penelitian adalah seluruh anggota unit unggas KUD                      

“Sari Bumi” Bululawang Malang yang berada di wilayah kerja KUD. Responden 

penelitian adalah peternak ayam pedaging yang berada diwilayah kerja KUD 

“Sari Bumi” Bululawang yang masih aktif menjadi anggota KUD sebanyak 60 

peternak plasma, artinya responden tersebut masih tercatat dan aktif sebagai 

anggota unit unggas KUD “Sari Bumi”. Jumlah responden penelitian yang 

dikumpulkan datanya sebanyak 30 peternak plasma dari 60 peternak plasma yang 

ada. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahyu (1989) bahwa sampel dapat diambil 

sebanyak 20 – 50 persen dari setiap populasi. Jumlah tersebut diperoleh dengan 

menggunakan rumus (Yamane, 1967 dalam Daniel, 2003). 

1N(d)
Nn 2 +

=  

dimana : 

n   = jumlah responden 

N  = jumlah populasi 
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d   = presisi (15 %) 

Perhitungan jumlah sampel 

30 25,5 
1(0,15) 60

60n 2 ==
+

=  

Sampel yang diambil kemudian dilakukan stratifikasi (pengelompokkan). 

Pengambilan sampel dilakukan dengan rekomendasi dari pihak inti yaitu Unit 

Unggas KUD ”Sari Bumi”. Sampel peternak diambil berdasarkan stratifikasi skala 

usaha. Stratifikasi ini bertujuan untuk memudahkan perhitungan analisa resiko 

finansial, selain itu juga dapat digunakan untuk membandingkan resiko finansial 

dari ketiga strata. Wisadirana (2005) menyatakan bahwa metode atau teknik 

pengambilan sampel secara distratifikasi memiliki keuntungan yaitu semua ciri-

ciri populasi yang heterogen dapat terwakili dan kemungkinan dapat digunakan 

untuk meneliti hubungan atau membandingkan antar satu lapisan atau strata 

dengan lapisan atau strata lainnya. Penentuan skala usaha dibagi atas strata I, 

strata II dan Strata III dengan rumus menurut Daniel (2003), sebagai berikut : 

a. Strata I   : kurang dari x -0,5sd 

b. Strata II   : antara x -0,5sd sampai dengan x  + 0,5sd 

c. Strata III   : lebih dari x  + 0,5sd 

Keterangan ;    

x  : rata-rata kepemilikan ayam pedaging 

sd : simpangan baku (standart deviasi) 

Berdasarkan perhitungan rumus tersebut pada lampiran 13 didapatkan skala usaha 

untuk strata I adalah kurang dari 1.268 ekor, strata II antara 1.268 ekor sampai 
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dengan 3.208 ekor, untuk strata III adalah lebih dari 3.208 ekor. Jumlah responden 

di wilayah sasaran dapat di lihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Distribusi Responden dan Penguasaan Ternak Menurut Wilayah 
Desa di Kecamatan Bululawang ( kondisi bulan Mei 2006) 

Desa Peternak 

(orang) 

Jumlah ternak 

(ekor) 

Rata- rata 

(ekor) 
Keterangan 

Produksi          KK* 

Bululawang 3 5000 1667 3                         - 

Pringu 5 18500 3700 4                          1 

Lumbangsari 4 4500 1125 3                          1 

Gading 2 4000 2000 2                           - 

Kasembon 2 3500 1750 1                           1 

Sukonolo 2 4000 2000 2                           - 

Tanggung 1 1000 1000 1                           -  

Bakalan 9 21500 2389 7                           2 

Kedok turen 1 3500 3500 1                           - 

Wajak 1 1500 1500 1                           - 

Jumlah 30 67000  25                         5 

Ket :*KK = Kosong Kandang. 

 

3.2.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. 

Singarimbun dan Effendi (1995) menyatakan bahwa metode survey adalah 

metode penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Metode survey tersebut 

digunakan untuk mengumpulkan data primer. Menurut Sumardjono (1996) 
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pengumpulan data primer dalam metode survey lebih tepat menggunakan teknik 

observasi lapang, wawancara yang mendalam dan kuesioner. Sedangkan bila yang 

dikumpulkan adalah data sekunder maka dapat dilakukan studi pustaka. Marzuki 

(1983) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya; sedangkan  data sekunder 

adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti misalnya 

dari Biro Statistik dan keterangan – keterangan atau publikasi lainya.  

 Data primer diperoleh dari KUD “Sari Bumi” dan dari peternak plasma 

anggota kemitraan KUD “Sari Bumi” Bululawang Kabupaten Malang, sedangkan 

data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasir 

(1983) bahwa data sekunder diperoleh dari beberapa instansi yang mempunyai 

keterkaitan dengan penelitian tersebut. Sasaran dalam penelitian ini adalah KUD 

“Sari Bumi” Bululawang Kabupaten Malang sebagai pihak inti dan sebagai 

respondennya adalah  peternak-peternak yang tergabung dalam plasma dari KUD 

“Sari Bumi” tersebut. 

 Teknik pemilihan sampel dilakukan secara judgemental sampling  yaitu 

salah satu cara yang diambil peneliti untuk memastikan bahwa, unsur tertentu  

dimasukkan ke dalam sampel. Menurut Champion D.J and Black J.A. (2001) 

bahwa disebut judgemental sampling karena peneliti menguji              

pertimbangan – pertimbanganya untuk memastikan unsur yang dianggap khusus 

dari suatu populasi tempat ia mencari informasi.  
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3.3 Variabel Pengamatan 

 Variabel pengamatan adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Variabel yang di amati dalam penelitian ini meliputi 

varibel bebas dan varibel terikat/tidak bebas. Menurut Arikunto (2002) variabel 

yang mempengaruhi disebut variabel penyebab, variabel bebas atau independent 

variable (X), sedangkan variabel akibat disebut variabel tidak bebas, variabel 

tergantung, variabel terikat atau dependent variable (Y). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

1. Jumlah penguasaan ternak (ekor) 

2. Uang muka  

Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah jumlah pendapatan peternak 

plasma. 

  

3.4 Analisis Data 

 Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan di interprestasikan (Singarimbun dan Effendi, 1995). Data 

yang dikumpulkan berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif menurut 

Wisadirana (2005) adalah data yang dinyatakan dalam kata – kata atau          

simbol – simbol yang digunakan untuk data yang bersifat monografi atau 

berwujud kasus – kasus dan tidak dapat disusun kedalam suatu struktur 

klasifikasi. Data kualitatif ini di analisa secara deskriptif dengan cara 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak sebagaimana adanya, yaitu 

sebagai berikut : 
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1. Mempelajari mekanisme dan hubungan antara KUD dan peternak 

dalam fungsinya sebagai inti dan plasma. Analisis yang dilakukan 

secara deskriptif meliputi : 

a. Persyaratan keikutsertaan peternak 

Persyaratan ini merupakan dasar dari kerjasama yang 

dilakukan antara perusahaan inti dan plasma. Persyaratan 

ini harus di penuhi untuk mengikuti kerjasama pola 

kemitraan (Herlambang, 2001). 

b. Jaminan atau agunan yang bisa diberikan peternak 

Jaminan dimaksudkan untuk berjaga – jaga jika terjadi 

kerugian di akhir periode. Peternak yang rugi tidak 

menanggung kerugian yang terlalu besar tetapi di ambilkan 

dari uang jaminan (Herlambang, 2001). 

c. Sistem penetapan harga sarana produksi dan hasil panen 

Penetapan harga kontrak atau garansi merupakan 

wewenang pihak perusahaan inti secara mutlak. Harga 

kontrak tersebut dapat berubah pada setiap periode 

produksi (Herlambang, 2001). 

d. Peta hak dan kewajiban peternak dan KUD 

Peta hak dan kwajiban ditentukan oleh perusahaan inti. Peta 

hak dan kewajiban ini berlaku karena suatu hubungan 

kemitraan di asumsikan sebagai suatu hubungan yang 

saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama 

(Nolavanti, 2006). 
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e. Pola pengawasan yang dilakukan KUD 

Pengawasan merupakan suatu faktor penting dalam 

hubungan kemitraan untuk kelancaran kerjasama. 

Pengawasan di berlakukan agar tidak terjadi hal – hal yang 

dapat merugikan kedua belah pihak, misalnya 

keterlambatan suplay pakan (Nolavanti, 2006). 

f. Preferensi peternak plasma terhadap pelayanan KUD 

Tingkat kepuasan peternak terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan inti dapat meningkatkan 

motivasi peternak sehingga produksi dapat  diperoleh 

secara maksimal (Herlambang, 2001). 

g. Pola pengaturan produksi 

Prinsip pengaturan produksi terletak pada pemberian DOC 

dan pemanenan hasil produksi. Pola yang diterapkan 

perusahaan inti untuk memperoleh jumlah produksi yang 

dikehendaki sesuai dengan kemampuan produksi yang ada 

terutama dengan pertimbangan pemasaran        

(Herlambang, 2001). 

h. Bonus dan tabungan  

Kriteria bonus adalah pada saat peternak mengambil bibit 

dan pakan pada perusahaan inti, sedangkan tabungan 

merupakan simpanan khusus dari peternak yang diambilkan 

dari keuntungan hasil penjualan ayam pedaging sebesar 20 

persen setelah setahun kemudian (Nolavanti, 2006). 
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     i Sanksi peternak plasma 

Sanksi akan diberikan jika peternak melanggar peraturan 

dari perusahaan inti yang sudah disepakati bersama, 

misalnya sanksi pengurangan populasi (Herlambang, 2001). 

2. Teknis produksi yang dilakukan peternak dalam usaha ternaknya.  

Kriteria penyederhanaan data karakteristik responden dengan membuat 

interval kelas dari distribusi frekuensi, berdasarkan rumus          

Sudjana (1992) adalah: 

                                R 
P =  
        I 

       Dimana : P = Interval kelas 

           R = Rentang kelas (skor terbesar – skor terkecil) 

            I = Banyak kelas 

Berdasarkan rumus distribusi diperoleh klasifikasi dan interprestasi data hasil 

penelitian  dari variabel umur, skala usaha dan pengalaman beternak sebagai 

berikut : 

Kategori umur :   Muda  = 23 + 14  =  (< 37)  

         Sedang = 37 + 14  =  (37 - 51) 

         Tua  = 65 - 14  =  ( >51) 

Kategori usaha :  Kecil  = 500 + 2750   =  (< 3250)  

        Menengah = 3250+ 2750  =  (3250 - 6000) 

         Besar  = 8750 - 2750  =  ( >6000) 
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Kategori pengalaman : Rendah =  5 + 7   =  (< 12)  

         Sedang = 12 + 7  =  (12 - 19) 

         Tinggi  = 26 - 7  =  ( >19) 

Dengan menggunakan rumus yang sama diperoleh klasifikasi dan interprestasi 

data  responden penelitian seperti Tabel 2 berikut : 

Tabel 2. Klasifikasi dan Interprestasi Data Responden Penelitian 

Variabel Klasifikasi Interprestasi Jumlah 

responden 

(orang) 

Umur < 37 Muda 4 

 37 – 51 Sedang 17 

 >51 Tua 9 

SkalaUsaha  

(ekor) 

 < 3250 Kecil 23 

 3250 – 6000 Menengah 5 

 > 6000 Besar 2 

Pengalaman 
beternak (tahun) 

 < 12 Rendah 13 

 12 – 19 Sedang 10 

 > 19 Tinggi 7 

Sumber : Data Primer diolah, 2006. 

Data kuantitatif  adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka – angka 

yang digunakan untuk menganalisis data yang jumlahnya banyak, bersifat 

kuantitatif dan mudah diklasifikasikan kedalam kategori – kategori       
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(Wisadirana, 2005). Data kuantitatif yang didapatkan dilakukan analisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan menggunakan tabel-tabel dari 

angka-angka yang tersedia, kemudian dilakukan uraian dan perhitungan dengan 

menggunakan rumus-rumus ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian       

(Marzuki, 1983). Data yang diambil dalam analisa input-output usaha yaitu: 

1. Mengetahui jenis komposisi serta besarnya biaya produksi (TC) yang 

dikeluarkan oleh peternak. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan 

biaya variabel. Biaya tetap meliputi penyusutan kandang dan peralatan 

serta biaya pajak bumi dan bangunan. Biaya variabel meliputi biaya 

pakan, DOC, tenaga kerja, vitamin, obat – obatan, vaksin dan biaya 

lain – lain yang diperlukan dalam proses produksi. Biaya total (total 

cost), diperoleh dengan menggunakan analisis: 

TC = TFC+TVC 

Keterangan :  TC = Total Cost atau biaya total (Rp/tahun) 

                     TFC = Total Fixed Cost atau biaya tetap total (Rp/tahun) 

                     TVC = Total Variable Cost atau biaya tidak tetap total      

(Rp/tahun) 

     (Boediono, 1986) 

2.  Mengetahui perhitungan penyusutan  dengan menggunakan metode 

garis lurus (straight line method)  seperti yang dikemukakan oleh 

Prawirokusumo (1990) yaitu : 

Penyusutan,  

Wp
HakHawD −

=  

       Keterangan : D = Depresiasi/penyusutan (Rp/tahun) 
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                  Haw = Nilai awal barang (Rp) 

                Hak = Nilai akhir barang (Rp) 

                Wp = Waktu pakai (tahun) 

3. Mengetahui besarnya penerimaan total (TR) yang diperoleh peternak. 

Penerimaan dapat berasal dari penerimaan utama yaitu produk ayam 

pedaging hidup dan penerimaan lain yaitu berupa karung sak pakan. 

Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari hasil produksi atau 

hasil yang diterima dari penjualan output produksi. Rumus yang 

digunakan adalah : 

  TR = Pq x Q 

Keterangan:    TR = Total Revenue atau penerimaan total (Rp/tahun) 

                    Pq = Price of Quantity atau harga satuan produk (Rp) 

                    Q = Quantity atau jumlah produk (ekor)  

(Boediono, 1986) 

4. Mengetahui besarnya pendapatan (keuntungan) yang diperoleh dengan 

menggunakan analisis : 

Keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan total biaya yang 

dikeluarkan. 

  π = TR –TC 

       Keterangan: TR     = Total Revenue atau penerimaan total (Rp/tahun) 

                  π     = Profit atau keuntungan (Rp/tahun) 

                                      TC        = Total Cost atau biaya total (Rp/tahun) 

                             (Boediono,1986) 
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5. Mengetahui rentabilitas yang di peroleh atau mengetahui perbandingan      

antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. 

Rentabilitas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

%100
MU

LR ×=  

Keterangan : 
 

R   =  Rentabilitas (%) 

L   =  Jumlah laba yang diperoleh pada periode tertentu (Rp) 

MU = Modal yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut        

(Rp) 

        (Riyanto, 1993) 

 

3.5 Batasan Istilah 

 
 Kemitraan adalah hubungan kerjasama dibidang usaha budidaya ayam 

pedaging antara KUD “Sari Bumi” sebagai inti penyedia sapronak dan 

pemasaran hasil dengan peternak ayam pedaging selaku plasma yangmana 

bentuk kerjasama yang terjalin tidak tertuang dalam bentuk kontrak. 

 Unit Unggas adalah salah satu jenis usaha dari KUD “Sari Bumi” yang 

khusus melayani peternak unggas (ayam pedaging). 

 Umur adalah umur responden yang dihitung sejak responden lahir sampai 

pada saat penelitian dilaksanakan yang dinyatakan dalam satuan tahun. 

 Pendidikan adalah pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh 

responden dan diukur dengan satuan tahun. 
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 Jumlah penguasaan ternak adalah banyaknya ayam pedaging yang 

dikuasai dan diternakkan oleh responden pada saat penelitian dilaksanakan 

dan dinyatakan dalam satuan ekor. 

 Pengalaman beternak adalah lamanya responden dalam melakukan usaha 

ayam pedaging sejak mulai usaha sampai dengan penelitian dilaksanakan 

dan dinyatakan dalam satuan tahun. 

 Uang muka adalah uang yang diberikan peternak ke KUD “Sari Bumi” 

sebagai persyaratan dalam pengiriman DOC dan Sapronak yang 

dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp. 3000.000,- untuk anggota lama dan 

Rp. 5000.000,- untuk anggota baru) 

 Agunan adalah jaminan yang diberikan peternak ke KUD “Sari Bumi” 

berupa Surat Tanah (petok D) atau Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor 

(BPKB) sebagai persyaratan menjadi anggota plasma unit unggas. 

 Jumlah pengiriman DOC adalah banyaknya DOC yang diberikan KUD 

“Sari Bumi” ke peternak sesuai dengan jumlah uang muka yang diberikan. 

 Bonus adalah tambahan harga yang dikeluarkan peternak saat peternak 

mengambil bibit dan pakan pada KUD.  

 Takosi adalah simpanan khusus dari peternak yang diambilkan dari 

keuntungan hasil penjualan ayam pedaging sebesar 20 persen keuntungan 

setiap periode. 

 Feed Convertion Ratio (FCR) adalah total pakan yang diberikan dibagi 

total ayam yang dijual. 

 Tingkat kematian (mortalitas) adalah jumlah ayam yang mati dan diafkir 

dibagi dengan jumlah total awal ayam yang dipelihara. 
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 Biaya produksi adalah besarnya biaya yang di keluarkan oleh peternak 

dalam masa proses produksi atau pemeliharaan ayam pedaging dan 

dinyatakan dalam satuan rupiah per periode selama 1 tahun. 

 Penerimaan adalah total nilai dari hasil penjualan ayam pedaging, nilai 

karung bekas pakan dan nilai pupuk yang diperoleh selama satu periode 

dan dinyatakan dalam satuan rupiah per periode selama 1 tahun. 

 Keuntungan usaha adalah selisih antara penerimaan dan biaya dalam usaha 

ayam pedaging dalam satu periode dan dihitung dalam satuan rupiah per 

periode selama 1 tahun. 

 Pendapatan bersih adalah merupakan penerimaan total yang telah 

dikurangi biaya riil yaitu biaya yang benar-benar dibayar oleh petani, yang 

dihitung dalam satuan rupiah per periode selama 1 tahun. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian 

 Koperasi Unit Desa (KUD) “Sari Bumi” terletak di Desa Bakalan 

Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dan berada pada ketinggian 300 – 600 

meter diatas permukaan laut dengan suhu antara 21°C – 39°C serta curah hujan            

rata – rata 2077 mm per tahun. Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan suhu ideal 

bagi unggas untuk berproduksi secara optimal yaitu pada suhu 13° C – 26° C, 

karena  lokasi peternakan milik peternak  plasma KUD “Sari Bumi” berada di area 

Kecamatan Bululawang.  Dari data Monografi Kecamatan Bululawang (2005) 

bahwa luas wilayah kecamatan Bululawang adalah 7.240 hektar dengan batas – 

batas wilayah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara   : Kecamatan Tajinan 

 Sebelah Timur  : Kecamatan Turen 

 Sebelah Selatan : Kecamatan Gondanglegi 

 Sebelah Barat  : Kecamatan Pakisaji. 

Wilayah Kecamatan Bululawang terbagi menjadi 14 desa yaitu Desa 

Sempalwadak, Wandanpuro, Bululawang, Krebet senggrong, Kasembon, Kuwolu, 

Pringu, Kasri, Sudimoro, Bakalan, Krebet, Gading, Sukonolo dan Lumbangsari. 

Jumlah penduduk 61.106 orang, jumlah penduduk dewasa 37.128 orang dan 

jumlah kepala keluarga 14.082 orang. Mata pencaharian penduduk terbanyak 

adalah di sektor pertanian yakni sebanyak 9.155 orang sebagai petani, 8.849 orang 

sebagai buruh tani, 4.683 orang sebagai pedagang dan 869 sebagai karyawan atau 
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pegawai. Penggunaan lahan di Kecamatan Bululawang dapat dilihat pada Tabel 3 

berikut : 

Tabel 3. Tata Guna Lahan di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang 
Jenis Lahan Luas (Ha) Prosentase 

Luas Sawah 1.634  22,55 

Luas Tegal 755  10,42 

Luas Pemukiman 2.462  34 

Tanaman Polowijo 374  5,2 

Tanaman Tebu 2.015  27,83 

Jumlah  7240 100 

Sumber: Monografi Kecamatan Bululawang 2005 

 Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kecamatan 

Bululawang berupa pemukiman yaitu seluas 2462 hektar dengan komposisi 

penggunaan lahan 34 persen  dari seluruh wilayah kecamatan. Lahan yang 

digunakan untuk sawah seluas 1634 hektar dan menempati 22,55 persen dari luas 

kecamatan, penggunaan untuk tegal seluas 755 hektar atau sekitar 10,42 persen 

dari luas kecamatan, penggunaan untuk tanaman polowijo seluas 374 hektar atau 

sekitar 5,2 persen dari luas kecamatan dan penggunaan untuk tanaman tebu seluas 

2015 hektar atau sekitar 27,83 persen dari luas kecamatan. 

 

4.2 Sejarah KUD “Sari Bumi” 

 KUD “Sari Bumi” pada awalnya merupakan gabungan tiga Koperasi 

Pertanian (Koperta) yang berbadan hukum dan berada di wilayah Kecamatan 

Bululawang. Tiga Koperasi Pertanian (Koperta) tersebut adalah Koperta  

WARGA TANI Desa Bakalan, Koperta SINAU ANDANDANI EKONOMI 
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(S.A.E) Desa Gading dan Koperta SRI RAHAYU Desa Sukonolo yang kemudian 

mengadakan amalgamasi membentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD) 

Kecamatan Bululawang dan disahkan Bupati KDH Tk.II Kabupaten Malang 

dengan nomor: D.1084/k72/Bm tanggal 20 September 1972. 

 Pengurus BUUD pada tanggal 3 Maret 1979 mengajukan Badan Hukum 

untuk menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) dengan nama KUD “Sari Bumi” 

Bululawang, kemudian pada tanggal 10 Oktober 1979 memperoleh status Badan 

Hukum Nomor: 4321/BH/II/1979. Sesuai dengan Intruksi Kepala Kantor 

Departemen Koperasi Kabupaten atau Kotamadya Malang Nomor: 

608A/DK.13.17/D2/IV/1979, pada tanggal 11 Maret 1980 di dalam Rapat 

Anggota Tahunan KUD “Sari Bumi” menampung anggota Koperasi 

“PETERMAS” dan Koperasi Pertanian Tebu Rakyat (KPTR). Pertengahan tahun 

2006 ini jumlah anggota KUD “Sari Bumi” adalah 9.455 orang. 

 Prestasi yang pernah dicapai oleh KUD “Sari Bumi” adalah: 

1. Tanggal 23 Agustus 1982 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor 

Departemen Koperasi Kabupaten atau Kotamadya Malang Nomor: 

956/Kop/Km/VIII/1982, ditunjuk sebagai KUD Model. 

2. Tanggal 18 Juli 1985 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I 

Jawa Timur Nomor: 206 Tahun 1985 menjadi juara HARAPAN I dalam 

lomba Koperasi Propinsi Daerah Tingkat I jawa Timur tahun 1985. 

3. Tanggal 15 Juli 1986 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I 

Jawa Timur Nomor: 239 tahun 1986 tentang kejuaraan lomba Koperasi 

Propinsi Daerah Tingkat I jawa Timur, KUD “Sari Bumi” sebagai KUD 

Terbaik I dalam lomba koperasi tahun 1986. 
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4. Tanggal 7 Juli 1987 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi 

Nomor: 325/Kpts/M/VII/1987 menjadi juara II KUD TERBAIK Tingkat 

Nasional. 

5. Tanggal 7 Maret 1990 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi 

Nomor: 184/Kpts/M/VIII/1990 di tetapkan sebagai KUD MANDIRI. 

6. Tanggal 24 Juni 1993 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi 

dan Pembinaan Pengusaha Kecil  Nomor: 1389/Kpts/M/VI/1993, KUD 

“Sari Bumi” di tetapkan sebagai KUD MANDIRI TELADAN UTAMA  

Tingkat Nasional. 

7. Tanggal 12 Juli 2005 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I 

Jawa Timur Nomor: 251 tahun 1995 tentang kejuaraan Lomba Kelompok 

Koperasi Aneka Usaha  Propinsi Daerah Tingkat I jawa Timur, KUD “Sari 

Bumi” sebagai koperasi berprestasi III dalam lomba koperasi tahun 2005. 

KUD “Sari Bumi” sebagai koperasi serba usaha mempunyai kegiatan 

usaha yang meliputi: (a) Aneka Niaga, yang termasuk didalamnya adalah Unit 

Pangan, Unit Saprotan, Unit Toserba, Unit Unggas dan Unit Sapi Perah, (b) 

Aneka Jasa yang termasuk didalamnya adalah Unit Tebu Rakyat (TR), Unit 

Simpan Pinjam (SP), Unit Angkutan dan Unit Rice Milling Unit (RMU). 

 

4.3. Keadaan Umum Unit Unggas 

 Unit unggas merupakan salah satu unit usaha KUD “Sari Bumi” yang 

bersifat otonom, artinya semua kegiatan operasional usaha secara keseluruhan 

dikelola langsung oleh unit yang bersangkutan, dengan modal kerja sebesar 60 

persen dari modal anggota dan 40 persen dari modal KUD “Sari Bumi”. Anggota 
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Unit unggas adalah para peternak  unggas (strata I, II dan III) yang menyisihkan 

simpanan khusus (bonus) sebagai tambahan modal kerja serta didukung oleh 

akumulasi modal cadangan 20 persen dari SHU untuk mendukung modal saham. 

Unit unggas berdiri pada tahun 1984 dan anggotanya adalah peternak  unggas di 

wilayah kerja KUD “Sari Bumi”. Unit unggas merupakan unit inti yang memasok 

sarana produksi, seperti bibit, pakan dan obat – obatan serta menyalurkan 

sapronak tersebut dalam siklus 36 – 45 hari kepada peternak   plasma. Unit unggas 

dalam menjalankan usahanya bekerjasama dengan perusahaan besar, diantaranya         

PT. Anwar Shierad Produce sebagai penyuplai pakan dan bibit (DOC) sedangkan          

PT. Medion, PT. Viridam, PT. Sanbe dan PT. Vaxindo sebagai penyuplai         

obat – obatan. DOC ayam pedaging yang diproduksi oleh PT. Anwar Shierad 

Produce berstrain ISA veddet. Kerjasama yang terjalin antara unit unggas KUD 

dengan perusahaan tersebut memberikan segi positif, yaitu dapat terpenuhinya 

kebutuhan sarana produksi ternak yang diperlukan oleh semua peternak  plasma 

(strata I, II dan III) anggota unit unggas. Kelemahan kerjasama tersebut adalah 

peternak  lemah dalam bergaining position artinya peternak  kurang mempunyai 

kekuatan dalam tawar – menawar penentuan kualitas sarana produksi karena 

sarana produksi yang di berikan ke peternak  kualitasnya ditentukan oleh pihak 

KUD (selaku inti) yang bekerjasama dengan perusahaan industri. Sedangkan 

peternak (strata I, II dan III) selaku plasma hanya berhak menerima sarana 

produksi tersebut. Interaksi antara unit unggas KUD dengan perusahaan industri 

pakan, bibit dan obat – obatan terjadi pada saat : 
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1. Peternak  plasma mengajukan permohonan pengisian kandang kepada 

pihak KUD dengan jumlah bibit sesuai dengan pemesanan yang di 

sesuaikan dengan kapasitas kandang, 

2. Peternak  plasma mengajukan permohonan pengiriman pakan kepada 

pihak KUD sesuai dengan kebutuhan jumlah ayam yang dipelihara, 

3. Peternak  plasma mengajukan permohonan pengiriman obat – obatan 

kepada pihak KUD sesuai dengan petunjuk teknis KUD, kondisi dan umur 

ayam yang dipelihara, 

4. Peternak  plasma mengajukan permohonan kunjungan dari pihak KUD 

karena ayamnya bermasalah, misalnya sakit, 

5. Perhitungan hasil usaha kerjasama kemitraan antara KUD dan peternak . 

Peternak  plasma tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan 

perusahaan – perusahaan industri tersebut, melainkan kepada KUD.  KUD 

bertugas sebagai penyedia sekaligus penyalur sapronak dari perusahaan kepada 

peternak  plasma. Transaksi pembelian bibit (DOC) dari perusahaan industri 

sapronak dilakukan secara kredit selama satu minggu, artinya setelah 1 minggu 

KUD membayar kepada perusahaan sesuai dengan jumlah sapronak yang dikirim, 

sedangkan pakan ternak dan obat – obatan pembayaranya dilakukan secara kredit 

selama 1 bulan. Diagram penyaluran input – output ternak di KUD “Sari Bumi” 

adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram Alir Input–Output Usaha Ternak Ayam Pedaging KUD 

Gambar 2 diatas menunjukkan bahwa pelaku utama yang terlibat dalam 

kerjasama usaha ternak ayam pedaging adalah perusahaan industri pakan ternak 

dan bibit ayam pedaging (PT. Anwar Shierad), KUD “Sari Bumi”, peternak , 

perusahaan industri obat ternak dan pedagang lokal besar ayam pedaging hidup. 

KUD menyediakan sarana produksi yang berupa DOC, pakan dan obat – obatan 

kepada peternak  sebagai pinjaman yang akan dibayar setelah panen. Peternak  

selaku plasma berkewajiban menyediakan lahan, kandang dan tenaga kerja. 

Besarnya harga sarana produksi (DOC, pakan, obat – obatan dan perlengkapan 

kandang) mengikuti harga pasar yaitu tidak ditetapkan terlebih dahulu, artinya 

setiap hari harga bisa berubah naik dan turun (fluktuatif). KUD tidak memberikan 

harga garansi terhadap sarana produksi dan harga jual output. Peternak  selaku 

plasma berkewajiban melakukan pemeliharaan sampai ayam pedaging berumur 

antara 36 – 45 hari. Produk yang berupa ayam pedaging hidup diharuskan dijual 

kembali kepada KUD, kemudian KUD bertanggung jawab memasarkan kepada 
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pedagang besar dan diteruskan dengan menjual ke pasar. Pasar yang dimaksud 

adalah pedagang pengecer maupun konsumen langsung. Peternak  tidak 

diperkenankan untuk  menjual ayam pedaging selain ke KUD, apabila peternak  

melakukanya maka KUD akan memberikan sanksi. Bentuk sanksinya yaitu 

peternak  diwajibkan membayar Rp. 100,00 per kilogram ayam hidup yang telah 

dijual ke pedagang lain pada berbagai semua tingkat harga pasar. Kerjasama 

antara pihak KUD dalam teknis produksi, penyaluran sarana produksi dan 

bertanggung jawab terhadap pemasaran hasil yang berupa ayam hidup dengan 

pihak peternak  plasma adalah suatu  bentuk kemitraan usaha dibidang budidaya 

ayam pedaging.  

 Jumlah peternak  plasma keseluruhan  64 orang, akan tetapi saat ini jumlah 

peternak  yang aktif mengisi DOC setiap periode produksi hanya 30 orang 

peternak  dengan  kapasitas kandang kurang lebih 67.000 ekor. Hal ini disebabkan 

karena keinginan dari peternak  plasma itu sendiri dan adanya wabah flu burung 

yang menyebabkan permintaan daging menurun sehingga harga ayam hidup 

menjadi fluktuatif, akibatnya peternak  plasma selalu was–was bila mengusahakan 

peternak an ayam pedaging. 

 KUD “Sari Bumi” mempunyai 5 orang karyawan  yang bekerja pada 

bagian unit unggas, dimana 1 orang sebagai manajer unit unggas dan 4 orang 

lainya sebagai stafnya. Staf tersebut meliputi bagian administrasi 2 orang dan 

bagian PPL serta  penimbang pada saat panen masing – masing 1 orang. Unit 

unggas dalam memenuhi permintaan pasar akan daging ayam, mampu 

menghasilkan ayam hidup kurang lebih 87.000 Kilogram per bulan dengan 
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populasi mencapai 45.000  ekor per bulan yang kesemuanya itu di ambil oleh 

pedagang untuk dipasarkan pada pasar lokal saja. 

 

4.4. Keadaan Umum Responden 

 Keadaan umur responden yang diamati meliputi umur, pendidikan, 

pengalaman beternak, jumlah ternak dan pekerjaan utama sehingga akan 

berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh peternak . Misalnya, responden 

yang berumur kurang dari 37 tahun sebesar 13,3 persen, umur 37 – 51 tahun  

sebesar 56,7 persen dan umur diatas 51 tahun sebesar 30 persen.  Karakteristik 

responden dapat disajikan pada Tabel 4. 

4.4.1 Umur 

 Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan 

seseorang dalam menjalankan aktivitasnya. Sektor pertanian adalah sektor yang 

sebagian besar mengandalkan kegiatan fisik, sehingga faktor tenaga manusia lebih 

banyak digunakan misalnya dalam mengolah lahan pertanian, mengelola usaha 

ternak dan aktivitas lainya. 

 Umur peternak  anggota unit unggas berkisar antara 23 tahun sampai 65 

tahun dengan prosentase terbesar pada umur antara 37 – 51 tahun yaitu  56,7 

persen, umur lebih dari 51 tahun sebesar 30 persen dan sisanya umur dibawah 37 

tahun sebesar 13,3 persen.  Umur 37 – 51 persen menempati porsi umur 

responden paling banyak. Prawirokusumo (1990) menyatakan bahwa umur 18 – 

60 tahun merupakan umur produktif. Usia produktif adalah usia pada saat 

seseorang mampu melakukan kegiatan produkstif secara efisien. Kegiatan 

produksi tersebut dikatakan efisien apabila output yang dihasilkan diperoleh 
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dengan input yang sekecilnya – kecilnya. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian 

besar peternak  ( 86,7 %) termasuk umur produktif. Kondisi ini merupakan 

potensi yang sangat menguntungkan untuk kegiatan produksi di sektor pertanian 

khususnya sub sektor peternak an ayam pedaging agar mencapai hasil yang 

optimal. 

Tabel 4. Karakteristik Responden Penelitian 
Variabel Klasifikasi Jumlah responden 

(orang) 
Prosentase 

Umur < 37 4 13,3 

 37 – 51 17 56,7 

 > 51 9 30 

Skala Usaha  

(ekor) 

 < 3250 23 76,7 

 3250 – 6000 5 16,6 

 > 6000 2 6,7 

Pengalaman 
beternak (tahun) 

 < 12 13 43,3 

 12 – 19 10 33,3 

 > 19 7 23,3 

Pendidikan Tidak tamat SD - - 

 Tamat SD 8 26,7 

 SLTP 8 26,7 

 SLTA 13 43,3 

 PT 1 3,3 

Pekerjaan 
utama 

Beternak  1 3,3 

 Bertani 16 53,3 

 Karyawan  6 20 

 Pedagang 2 6,7 

 PNS 2 6,7 

 Ibu Rumah Tangga 3 10 

Sumber : Data primer, diolah 2006 
 

 51



4.4.2 Pendidikan 

 Pendidikan merupakan modal dasar bagi pengembangan sumber daya 

manusia  yang dianggap sebagai ujung tombak pembangunan termasuk 

pembangunan pedesaan dan pertanian. Pendidikan menjadikan landasan dalam 

mengubah tata nilai baru dan meningkatkan daya pikir menuju arah kemajuan. 

 Responden sabagian besar ( 43,3%) mempunyai tingkat pendidikan tamat 

SLTA. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi cara berpikir dan tindakan 

seseorang, sehingga dengan tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan 

peternak  memahami dengan baik dalam mengembangkan usaha ayam pedaging 

agar memperoleh hasil yang optimal. Pendidikan yang tinggi bagi peternak , juga 

akan memungkinkan lebih mudah dalam menerima inovasi khususnya dalam 

budidaya ayam pedaging yang sarat akan inovasi sehingga peternak  dapat 

mengelola usahanya dengan baik. Gonzales (1988) menyatakan bahwa orang yang 

berpendidikan tinggi akan lebih cepat dalam mengadopsi inovasi karena mudah 

menerima inovasi yang disampaikan kepadanya. Pendapat yang sama 

dikemukakan oleh Soekanto (1992) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka akan semakin bersifat terbuka terhadap hal – hal atau unsur – 

unsur baru. 

4.4.3 Pekerjaan Utama - Sampingan 

 Penduduk pedesaan umumnya  mempunyai sumber pendapatan dari sektor 

pertanian dan luar sektor pertanian. Hal ini menyebabkan pekerjaan atau mata 

pencaharian penduduk pedesaan cukup beragam. Pekerjaan yang dilakukan 

dibedakan menjadi dua pekerjaan yaitu pekerjaan utama dan pekerjaan 

sampingan. Pekerjaan utama yang dimaksudkan dalam penelitian adalah 
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pekerjaan yang didasarkan pada kontinuitas usaha serta menghasilkan pendapatan 

relatif besar dan membutuhkan curahan waktu yang lebih banyak, sedangkan 

pekerjaan sampingan adalah pekerjaan yang hanya menghasilkan tambahan 

pendapatan peternak . 

 Responden sebagian orang (43,4%) memiliki pekerjaan utama di luar 

sektor pertanian, artinya  hanya menjadikan pekerjaan di sektor pertanian sebagai 

pekerjaan sampingan. Hal ini  memberikan arti telah sedikit terjadi  pergeseran 

mata pencaharian penduduk desa yang bermula dari sektor pertanian menjadi 

tenaga kerja non pertanian yaitu sebagai karyawan, guru dan pedagang. Sedikit 

pergeseran mata pencaharian tersebut kemungkinan dipengaruhi karena hasil dari 

usaha pertanian termasuk didalamnya usaha ternak ayam pedaging kurang dapat 

menjamin pemenuhan kebutuhan peternak  misalnya pasar yang tidak menentu,      

indikatornya adalah dari 64 peternak  plasma yang ada, hanya 30 peternak  saja 

yang mengisi kembali kandangnya, sehingga peternak  menjadikan usaha tersebut 

sebagai pekerjaan sampingan.   Sawit (1985) mengemukakan bahwa sebagian 

besar penduduk pedesaan mempunyai mata pencaharian utama di sektor 

pertanian. Pemilikan dan penguasaan lahan pertanian yang terbatas  bersamaan 

dengan perkembangan angkatan kerja yang semakin pesat sebagai akibat dari 

pertumbuhan penduduk menyebabkan semakin terbatasnya kesempatan kerja di 

sektor pertanian. Semakin terbatasnya kesempatan kerja di sektor pertanian dan 

makin padatnya pertumbuhan industri maka mendorong tenaga kerja sektor 

pertanian untuk beralih ke sektor non pertanian. Supriati (1995) menyatakan 

bahwa semakin meningkatnya perekonomian maka akan membawa dampak pula 

pada tenaga kerja yaitu terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke 
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sektor yang lain. Hal ini terjadi karena adanya faktor penarik dari sektor lainya 

dan adanya anggapan bahwa upah disektor pertanian selalu lebih rendah 

dibandingkan dengan upah yang ditawarkan dari sektor non pertanian. 

4.4.4 Penguasaan Ternak Ayam Pedaging 

 Penguasaan ternak adalah banyaknya ayam pedaging yang dimiliki dan 

diusahakan peternak . Penguasaan ternak ayam pedaging menunjukkan skala 

usaha yang dilakukan oleh peternak . Jumlah kepemilikan ternak per periode 

produksi bervariasi antara 500 – 8.750 ekor. Skala usaha dalam penelitian di 

bedakan menjadi 3 yaitu skala usaha kecil (< 3250 ekor), skala menengah (3250 – 

6000 ekor) dan skala usaha besar ( > 6000 ekor). Struktur pembagian skala usaha 

dapat dilihat pada Lampiran 13. 

 Jumlah ternak yang dipelihara tidak selalu sama dengan kapasitas kandang 

yang dimiliki. Hal ini didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tertentu baik 

dari pihak KUD maupun peternak  sendiri. Pertimbangan KUD yaitu adanya 

ketersediaan bibit (DOC) dan pemasaranya (harga murah), sedangkan dari 

peternak  adalah pertimbangan kepadatan kandang dan modal yang tersedia untuk 

membayar uang muka. Sebagian besar (76,7 %) kepemilikan ternak kurang dari 

3250 ekor, artinya  sebagian besar responden dengan usaha ternak yang dijalankan 

masih dalam skala kecil. Hal ini terkait dengan kemampuan peternak  dalam hal 

modal pembuatan kandang dan pembelian bibit yang terbatas, selain itu usaha 

ternak ayam pedaging yang dijalankan masih menjadi usaha sampingan dan 

penguasaan lahan untuk usaha yang relatif sempit sehingga peternak  sulit 

mengembangkan usahanya. Mubyarto dkk (1996) menyatakan bahwa struktur 

pemilikan dan penguasaan tanah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
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upaya peningkatan kesejahteraan petani, karena kecilnya pemilikan tanah 

mengakibatkan petani kecil tidak bisa bekerja penuh disektor pertanian. 

4.4.5 Lama Beternak 

 Lama beternak ayam pedaging merupakan jangka  waktu yang telah dilalui 

selama memelihara ayam pedaging, di hitung dalam satuan tahun saat menjadi 

anggota KUD sampai sekarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama usaha 

ternak ayam pedaging terbesar adalah pada kurun waktu kurang  dari 12 tahun 

(43,3%) atau kategori rendah,  merupakan peternak   yang belum cukup lama 

beternak saat menjadi anggota KUD hingga sampai sekarang, artinya peternak  

masih rendah pengalamanya dalam mengusahakan ternak ayam pedaging.      

 

4.5  Mekanisme Kerjasama Kemitraan Unit Unggas KUD “Sari Bumi” 

 Kemitraan yang dimaksud adalah suatu bentuk kerjasama di bidang usaha 

budidaya ayam pedaging antara peternak  strata I, II dan III sebagai plasma dan 

KUD “Sari Bumi” sebagai inti. KUD “Sari Bumi” bertanggung jawab dalam 

pemasokan sarana produksi, pengarahan manajemen dan pemasaran hasil 

produksi berupa ayam hidup, sedangkan peternak  strata I, II dan III bertangung 

jawab dalam proses produksi untuk menghasilkan ayam pedaging. Konsep 

kemitraan adalah kemitraan secara umum merujuk pada situasi dimana seorang 

peternak memelihara ayam untuk sebuah perusahaan yang terintegrasi secara 

vertikal. Intinya adalah memelihara ayam sebesar mungkin dalam waktu sependek 

mungkin dan konsumsi pakan sesedikit mungkin. Ada dua pihak yang terlibat 

dalam kemitraan, yakni peternak  (strata I, II dan III) dan perusahaan. Biasanya 

peternak menyediakan tanah, kandang, peralatan dan tenaga kerja. Sedangkan 
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perusahaan menyediakan bibit, pakan, obat-obatan dan pengarahan manajemen 

(Anonymous, 2005) 

Pola kemitraan yang dilakukan pada KUD “Sari Bumi” adalah Pola 

kemitraan Inti – Plasma. Hal ini sesuai dengan pendapat Hafsah (2000) bahwa  

salah satu contoh pola kemitraan inti – plasma  adalah Pola Perusahaan Inti 

Rakyat (PIR), dimana perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, 

bimbingan teknis manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil 

produksi, sedangkan kelompok mitra usaha memenuhi kebutuhan perusahaan  

sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sehingga hasil yang dicapai 

harus memenuhi daya kompetitif dan nilai jual yang tinggi. Kemitraan 

dilaksanakan dengan disertai pembinaan oleh perusahaan inti, dimulai dari 

penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis dan pemasaran hasil produksi 

(Anonymous, 2005).  Hafsah, J (2000) beberapa keunggulan kemitraan pola inti 

plasma antara lain, kemitraan inti plasma memberikan manf’aat timbal balik 

antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai 

plasma melalui cara pengusaha besar inti memberikan pembinaan serta 

penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran. Ini 

berarti bahwa inti bahwa inti telah membagi resiko dan peluang bisnis dengan 

plasma. Oleh karena itu melalui model inti plasma akan tercipta saling 

ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan. Sedangkan kelemahan 

kemitraan pola inti plasma adalah plasma lemah dalam bergainning position harga 

sarana produksi dan hasil produksi, karena posisi tawar banyak diperankan oleh 

pihak perusahaan besar atau yang bergerak sebagai inti dari plasma tersebut. 
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Bentuk kerjasama kemitraan unit unggas yang dijalankan oleh KUD “Sari Bumi” 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
PT.Anwar 

Shierad 

KUD 
Unit unggas 

Peternak  
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Gambar 3. Bentuk Kerjasama Kemitraan Unit Unggas KUD “Sari Bumi” 
Bululawang Kabupaten Malang. 

 

Gambar 3 diatas menerangkan bentuk kerjasama kemitraan unit unggas 

KUD “Sari Bumi“ Bululawang yaitu : 

1. Modal unggas diperoleh dari anggota lewat saham/simpanan khusus. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Hafsah (2000) bahwa salah satu aturan 

yang memihak pada plasma adalah diberlakukanya option dalam bentuk 

saham kepemilikan dari perusahaan inti, 

2. Peternak  menghubungi KUD untuk ikut program unit unggas dengan 

syarat peternak  sudah menyediakan tempatnya atau kandangnya serta 

menyetujui kerjasama yang di ajukan oleh KUD, 

3. Jika sudah tersedia tempat/kandang, KUD mengirim DOC ke peternak  

sesuai dengan permintaanya. Adapun untuk ransumnya/pakan dan obat-

obatan serta vaksin bisa pesan sesuai dengan kebutuhan yangmana nanti 

pembayaranya diperhitungkan setelah panen, 
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4. Harga sarana produksi dan hasil produksi ditentukan berdasarkan harga 

pasar  yang setiap harinya bisa berubah, 

5. Setelah ayam berumur 36 – 45 hari (potong), petugas KUD mengambil ke 

peternak dan langsung ditimbang di tempat untuk menentukan beratnya 

yang kemudian oleh KUD dibuatkan buku timbang dimana peternak  

mendapat tembusanya. Fakta di lapang, bahwa KUD memanen ayam     

rata – rata berumur 40 hari. Adapun untuk ayam petelur kalau sudah 

berproduksi/bertelur, KUD mengambil setiap hari, 

6. KUD memasarkan ayam potong atau telur tersebut langsung ke pedagang 

besar, 

7. Dalam jangka waktu 1 minggu setelah jual, untuk ayam potong peternak  

strata I, II dan III bisa totalan ke KUD dengan diperhitungkan hutang – 

hutangnya pada KUD. Untuk ayam petelur mengambilnya setiap hari dan 

totalanya satu hari setelah pengambilan, 

8. KUD dalam menjalankan usahanya bekerjasama dengan PT. Anwar 

Shierad Produce sebagai penyuplai pakan dan bibit (DOC), sedangkan  

PT. Medion, PT. Viridam, PT. Sanbe dan PT. Vaxindo Satwa Nusantara 

sebagai penyuplai obat – obatan, vaksin, vitamin dan peralatan kandang 

(tempat pakan, minum dan pemanas). 

9. Dalam pemasaran ayam, KUD bekerja sama dengan beberapa pedagang 

besar ayam pedaging di daerah Malang. 

 Mekanisme kerjasama kemitraan yang di analisis dalam penelitian ini 

meliputi : 

1. Tahapan kerjasama kemitraan unit unggas KUD “Sari Bumi”, 
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2. Persyaratan peternak  plasma, 

3. Penetapan harga sarana produksi dan hasil produksi, 

4. Peta hak dan kwajiban antara KUD dan peternak   

5. Pola pengawasan KUD, 

6. Kedudukan inti – plasma dalam kemitraan KUD, 

7. Pola pengaturan produksi, 

8. Bonus dan tabungan koperasi (takosi), 

9. Teknis produksi, 

10. Sanksi, 

11. Pemasaran dan 

12. Permasalahan – permasalahan produksi. 

4.5.1 Tahapan Kerjasama Kemitraan Unit Unggas KUD “Sari Bumi” 

Kerjasama dalam pola kemitraan usaha inti plasma KUD dan peternak  

plasma ayam pedaging dilaksanakan setelah masing – masing mitra usaha sepakat 

untuk melakukan kemitraan. Beberapa tahapan yang dilakukan oleh calon anggota 

unit unggas dalam kerjasama kemitraan dengan KUD, seperti pada Gambar 3. 

1. Pengajuan Kerjasama 

Pengajuan kerjasama dilakukan oleh calon anggota unit unggas yang 

berkeinginan untuk memelihara ayam pedaging. Pada umumnya sebelum menjadi 

anggota unit unggas, peternak  telah menjadi anggota KUD “Sari Bumi” di unit 

Tebu Rakyat, Simpan Pinjam ataupun unit Pangan. KUD tidak menutup diri bagi 

masyarakat lain selain anggota KUD yang berkeinginan menjadi anggota unit 

unggas. KUD memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bergabung 

dengan keanggotaan unit unggas dalam berusaha ternak ayam pedaging. 
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Pengajuan kerjasama dilakukan secara lisan oleh peternak dengan datang 

langsung ke KUD. Pengajuan secara lisan memberikan kemudahan bagi peternak  

dalam berkomunikasi untuk mengutarakan maksudnya tanpa menuangkanya 

dalam bentuk tulisa. 

2. Survey Lokasi Kandang 

KUD melakukan survei untuk mengetahui tempat dan kondisi kandang 

apabila kandang telah ada. KUD menunjuk bidang PPL atau penasehat teknis 

dalam survey kandang. Hal ini penting untuk kemudahan dalam transportasi 

pengiriman sarana produksi kepada peternak, selain itu apabila kandang masih 

belum ada maka pihak KUD akan memberikan rancangan bangunan kandang 

yang layak sesuai dengan kriteria KUD. Kriteria yang direkomendasikan adalah 

kandang membujur barat timur, kepadatan kandang 10 ekor per meter persegi dan 

lain – lain, maksimal lebar kandang 8 meter dengan panjang 50 meter, apabila 

lebih dari 1 (satu) kandang, jarak antar kandang selebar kandang yang ada, lokasi 

kandang relatif jauh dari pemukiman penduduk dan kendaraan angkut roda empat 

dan enam (truk) dapat mencapai lokasi kandang. Bangunan kandang diarahkan 

menghadap terbitnya matahari dan sisi lainya menghadap terbenamnya matahari. 

Arah ini dapat mengurangi kepengapan di dalam kandang dan mencegah 

kemungkinan pertumbuhan penyakit dan kelembababan yang diakibatkan oleh 

basahnya litter. Hal ini sesuai dengan pendapat Fadilah, R (2005) bahwa litter 

yang basah atau kandungan gas amonia yang tinggi bisa menyebabkan ayam 

stress dan terganggu saluran pernapasan sehingga ayam sakit. Kepadatan kandang 

10 ekor ayam per meter persegi, diharapkan ayam tidak berjejalan dalam kandang 
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namun juga tidak terlalu longgar, sehingga ayam dalam kandang masih bisa 

beraktivitas dan tidak terjadi pemborosan ruang kandang. 

3. Persetujuan Pengajuan Kerjasama oleh pihak KUD. 

Untuk meresmikan kerja sama kemitraan, perlu dikukuhkan dalam suatu 

surat perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang 

bekerjasama berdasarkan kesepakatan mereka. Dalam perjanjian kerjasama itu 

dicantumkan kesepakatan apa yang akan menjadi kewajiban dan hak dari masing-

masing pihak yang menjalin kerja sama kemitraan itu. Perjanjian tersebut memuat 

ketentuan yang menyangkut kewajiban pihak Mitra Perusahaan (inti) dan peternak  

(Anonymous, 2005). 

 Persetujuan kontrak kerjasama dilakukan setelah syarat – syarat menjadi 

plasma dari unit unggas KUD “Sari Bumi” sudah dipenuhi serta sepakat terhadap 

aturan kerjasama yang telah di ajukan oleh pihak KUD kepada pihak peternak. Isi 

kerjasama tersebut diantaranya meliputi kedudukan dari tiap – tiap pihak yang 

bermitra, peta hak dan kwajiban pihak inti dan plasma, pola pengawasan pihak 

inti, pola pengaturan produksi, bonus, sanksi dan lain – lain. 

  Isi kerjasama kemitraan KUD dengan peternak diantaranya adalah 

pembayaran uang muka dan agunan. Kemitraan antara petani atau kelompok tani 

atau koperasi dengan perusahaan mitra, dapat dibuat menurut dua pola  salah 

satunya yaitu :petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani mengadakan 

perjanjian kerjasama langsung kepada Perusahaan Perkebunan atau Pengolahan 

Eksportir (Anonymous, 2005). Anggota unit unggas yang sebelumnya sudah 

menjadi anggota KUD di unit lain harus menyerahkan uang muka sebesar          

Rp. 3000.000,- setiap pengisian kandang 1000 ekor DOC, sedangkan bagi anggota 
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baru di KUD harus menyerahkan uang muka sebesar Rp.5000.000,- setiap 

pengisian kandang 1000 ekor DOC. Perbedaan pembayaran uang muka tersebut 

karena anggota lama KUD telah mempunyai tabungan dan bonus di unit lain 

sehingga uang mukanya lebih murah. Uang muka tersebut di maksudkan  untuk 

berjaga – jaga jika peternak  rugi dan sekaligus digunakan seebagai pinjaman 

modal kerja KUD dalam pemenuhan biaya operasional kebutuhan sarana produksi 

ternak pada peternakan tersebut, misalnya pembelian DOC, pakan, obat – obatan 

dan perlengkapan kandang. Uang muka itu  akan diperhitungkan pada akhir panen 

setelah diperhitungkan dengan total penjualan hasil produksi dan hutang – hutang 

peternak  artinya jika peternak  merugi pada periode waktu itu maka peternak  

dapat menggantinya dengan uang muka ini. Uang muka yang diserahkan ke KUD 

tersebut, tidak ada perhitungan bunganya sehingga jumlah nominal uang muka 

selalu tetap.Untuk agunan atau jaminan yang harus diserahkan oleh calon peternak 

yaitu berupa surat tanah ataupun BPKB kendaraan roda dua maupun roda empat, 

tergantung  jumlah ternak yang diusahakan. Surat tanah di maksud memiliki 

sertifikat dan tanah yang dijadikan agunan tidak dalam sengketa serta telah 

disahkan oleh kecamatan setempat. BPKB roda dua digunakn untuk pengisian 

kandang   maksimal 2000 ekor DOC, sedangkan roda empat untuk pengisian 

kandang diatas 2000 ekor DOC. Peternak dalam agunan tersebut dapat memilih 

salah satu yang peternak  kehendaki. Agunan ini sewaktu – waktu dapat dijual 

KUD setelah meminta persetujuan peternak  apabila peternak  plasma tidak bisa 

membayar hutang – hutangnya kepada inti. Penjualan agunan tersebut sampai 

sekarang belum pernah terjadi, karena selain untuk mengikat hubungan antara 

kedua belah pihak yaitu pihak inti dan plasma, KUD lebih banyak memberikan 
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kelonggaran kepada peternak  yang rugi untuk membayar hutang secara bertahap 

sesuai dengan kemampuanya, tanpa harus menjual agunan. 

 Paparan diatas menunjukkan bahwa, dengan diberlakukanya sistem 

pembayaran uang muka dan agunan oleh pihak KUD kepada peternak , ini justru 

membebankan peternak  karena peternak  plasma harus mengeluarkan biaya yang 

besar untuk dapat melakukan pengisian kandang selain harus menyediakan 

kandang dan peralatanya. Pada umumnya pola kemitraan ayam pedaging pada  

perusahaan  lain hanya memberlakukan agunan saja tanpa adanya uang muka. 

Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pihak KUD memang menjadi faktor untuk 

memberlakukan sistem uang muka ini, akan tetapi sebaiknya KUD juga lebih 

memperhatikan kondisi kesejahteraan peternak  plasmanya. Dengan 

meningkatkan kinerja manajemen dan etos kerja dari KUD, harapannya dapat 

meningkatkan modal kerja menjadi lebih besar sehingga sistem uang muka tidak 

diberlakukan lagi. 

4. Pengiriman DOC dan Sarana Produksi Ternak 

 Menurut Hafsah (2000) bahwa kemitraan pola inti plasma memberi 

manfaat timbal balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan 

usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar/menengah memberikan 

pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta 

pemasaran. Oleh karena itu melalui model inti plasma akan tercipta saling 

ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan.  

 KUD mengirimkan DOC dan sarana produksi sesuai pesanan peternak  

setelah peternak  menyerahkan uang muka ke unit unggas. Pembayaran DOC dan 

sarana produksi (pakan,obat dan perlengkapan) akan diperhitungkan setelah 
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panen. DOC yang dikirim jumlahnya  tidak selalu sama dengan DOC sebelumnya. 

Perbedaan pengiriman jumlah DOC  disebabkan karena ketersediaan bibit yang 

terbatas serta dari permintaan peternak  plasma. Maksud dari keterbatasan bibit 

adalah jumlah bibit yang di kirim oleh PT. Shierad Produce ke KUD tidak 

mencukupi kebutuhan DOC permintaan peternak , sedangkan permintaan peternak  

bergantung pada jumlah uang muka yang di berikan ke KUD. Pengiriman jumlah 

DOC ke peternak  oleh pihak KUD lebih dominan disebabkan oleh keterbatasan 

bibit dari PT. Shierad Produce daripada uang muka, sehingga walaupun peternak  

sudah menyerahkan uang muka maka jadwal pengiriman DOC ke peternak  oleh 

KUD akan mundur sesuai dengan pengiriman DOC dari PT. Shierad Produce. 

Kemunduran jadwal pengiriman DOC rata – rata 3-6 hari dari rencana jadwal 

pengiriman semula. Dari fakta diatas, seharusnya pihak KUD menjalin kerjasama 

lebih dari satu perusahaan industri pembibitan ayam pedaging, sehingga 

diharapkan kebutuhan DOC yang diminta peternak  dapat mudah terpenuhi. 
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Gambar 4. Tahapan Kerjasama Kemitraan Unit Unggas KUD “Sari Bumi”     
Bululawang Kabupaten Malang. 

 
4.5.2 Persyaratan Peternak  Plasma 

Kerjasama dalam sistem kemitraan mulai dilaksanakan apabila masing – 

masing mitra usaha telah sepakat untuk melakukan usaha bersama. Menurut 

Hafsah (2000) bahwa dalam kemitraan inti plasma harus dibuat perjanjian antara 

perusahaan inti dengan perusahaan plasma yang merinci secara jelas kewajiban 

dan tugas masing – masing pihak yang bermitra.  Di dalam melakukan kerjasama 
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terdapat beberapa persyaratan atau parameter teknis kandang yang harus dipenuhi 

olah peternak  sebelum diterima sebagai anggota kemitraan unit unggas KUD, 

diantaranya : 

1. Peternak  mampu menyediakan tanah dan kandang milik sendiri 

ataupun dengan sistem sewa untuk kegiatan budidaya ayam 

pedaging, 

2. Bersedia membayar uang muka dan menyerahkan agunan yang 

telah ditetapkan oleh KUD, 

3. Maksimal lebar kandang 8 meter dengan panjang 50 meter, 

4. Apabila lebih dari 1 (satu) kandang, jarak antar kandang selebar 

kandang yang ada, 

5. Arah poros kandang membujur Timur – Barat, 

6. Lokasi kandang relatif jauh dari pemukiman penduduk, 

7. Lokasi kandang di anjurkan pada areal terbuka, 

8. Kendaraan angkut roda empat dan enam (truk) dapat mencapai 

lokasi kandang, 

9. Tersedianya air bersih (sumur atau PAM), 

10. Populasi minimum 500 ekor per mitra. 

Persyaratan berkaitan dengan kandang dan sarana prasarananya tidak 

mutlak ditetapkan oleh pihak KUD. Peternak  yang telah memiliki kandang yang 

sudah pernah dipergunakan sebelumnya dan meskipun tidak memenuhi syarat 

sebagaimana yang ditetapkan KUD, peternak  tetap diberi kelonggaran untuk 

menjadi anggota unit unggas. Jika peternak  belum memiliki kandang, maka pihak 

KUD akan memberikan arahan tentang  syarat – syarat pendirian kandang. Syarat 
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– syarat pendirian kandang adalah maksimal lebar kandang 8 meter dengan 

panjang 50 meter,  apabila lebih dari 1 (satu) kandang, maka jarak antar kandang 

selebar kandang yang ada, lokasi kandang relatif jauh dari pemukiman penduduk, 

lokasi kandang di anjurkan pada areal terbuka, arah poros kandang membujur 

Timur – Barat   dan kendaraan angkut roda empat dan enam (truk) dapat mencapai 

lokasi kandang. Persyaratan lokasi yaitu lokasi yang cukup jauh dari keramaian 

atau perumahan penduduk,  lokasi mudah terjangkau dari pusat – pusat pemasaran 

dan lokasi terpilih bersifat menetap, artinya tidak mudah terganggu oleh keperluan 

– keperluan lain selain usaha peternak an (Anonymous (a), 2000) 

Uang muka yang diserahkan kepada KUD adalah uang tunai sebesar 

Rp.3000.000,- setiap pengisian kandang 1000 ekor DOC untuk anggota lama, 

sedangkan anggota baru sebesar Rp.5000.000,- setiap pengisian kandang 1000 

ekor DOC. Perbedaan pembayaran uang muka tersebut karena anggota lama KUD 

telah mempunyai tabungan dan bonus di unit lain sehingga uang mukanya lebih 

murah. Penilaian peternak  terhadap uang muka dapat dilihat padaTabel  5. 

Tabel 5. Penilaian Peternak  Terhadap Uang Muka yang Ditetapkan oleh 
KUD “Sari Bumi”. 

Penilaian peternak  Jumlah (orang) Prosentase (%) 

a. Tidak setuju 5 16,7 

b. Kurang setuju 8 26,7 

c. Setuju 17 56,7 

Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer, diolah 2006. 

 Sebagian besar peternak  (56,7 %) menyetujui adanya uang muka yang 

harus diserahkan kepada KUD yaitu secara tunai Rp.3000.000,- setiap pengisian 
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kandang 1000 ekor DOC bagi anggota lama dan Rp.5000.000,- setiap pengisian 

1000 ekor DOC bagi anggota baru. Alasan dari kesetujuan, karena uang muka 

tersebut dimaksudkan untuk berjaga – jaga jika terjadi kerugian di saat panen. 

Hubungan antara uang muka terhadap kerugian peternak  adalah sebagian besar 

peternak  yang rugi sulit untuk membayar hutangnya ke KUD, sehingga peternak  

berhenti dalam usahanya dan pihak KUD lah yang menanggung kerugian tersebut 

sampai peternak  mampu membayar hutangnya. Uang muka tersebut dapat di 

ambil lagi oleh peternak  dengan syarat peternak  tidak mempunyai hutang dengan 

KUD. Sedangkan peternak  lainya sejumlah  orang  (16,7%) menyatakan ketidak 

setujuan terhadap adanya uang muka tersebut. Hal tersebut lebih disebabkan 

keterbatasan modal peternak , karena uang tunai tersebut diserahkan pada awal 

melakukan proses produksi dan belum lagi jika pada periode sebelumnya terjadi 

kegagalan atau kerugian panen, sehingga peternak  menanggung hutang kepada 

pihak KUD. Untuk persyaratan tentang agunan yang berupa surat tanah maupun 

BPKB kendaraan bermotor, sekarang sudah jarang diberlakukan lagi karena dari 

hasil evaluasi KUD setiap tahun, bahwa dengan uang  muka saja sudah cukup 

untuk menjamin kelangsungan  usaha dan kepercayaan KUD kepada peternak .  

 Dari analisis fakta diatas, bahwa sebenarnya uang muka tersebut 

merupakan tambahan  beban modal perternak, walaupun juga digunakan sebagai 

tambahan modal kerja KUD dan jika peternak  untung dalam usahanya, maka 

uang tersebut kembali 100 persen ke peternak . Keterbatasan modal yang dimiliki 

oleh pihak KUD memang menjadi faktor untuk memberlakukan sistem uang 

muka ini, akan tetapi sebaiknya KUD juga lebih memperhatikan kondisi 

kesejahteraan peternak  plasmanya. Dengan meningkatkan kinerja manajemen 
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dari KUD, harapannya dapat meningkatkan  modal kerja menjadi lebih besar 

sehingga sistem uang muka tidak diberlakukan lagi atau mungkin nominalnya 

jauh lebih kecil dari uang muka yang diberlakukan sekarang.  

 Pembayaran uang muka dan penyerahan jaminan faktanya tidak 

diberlakukan  untuk semua anggota kemitraan unit unggas. Sistem kepercayaan 

dan kedekatan pihak pengurus masih berlaku. Jika pihak KUD sudah kenal akrab 

dan percaya terhadap peternak , maka uang muka dan jaminan tersebut dapat 

ditangguhkan atau tidak dipungut. Biasanya terjadi pada peternak  yang sudah 

lama menjadi anggota KUD atau bahkan menjabat sebagai staf, pemilik saham 

maupun pengurus KUD. Hal ini sesuai dengan pendapat  Hafsah (2000) bahwa 

masalah kemitraan yang dihadapi dilapangan diantaranya adalah perusahaan mitra 

sebagai inti belum sepenuhnya memberikan perhatian dalam memenuhi fungsi 

dan dan kewajiban seperti apa yang diharapkan. 

 Pengaruh peternak  yang  tidak membayar uang muka dan agunan kepada 

KUD adalah jika peternak  merugi, maka beban pembayaran hutang semakin 

besar. Sedangakan bagi pihak KUD, hal ini akan menjadi beban penambahan 

modal KUD untuk menjalankan aktivitas kemitraanya, sehingga jika peternak  

tersebut rugi maka KUD akan menanggung sementara kerugian  peternak  tersebut 

sampai lunas pembayaran hutangnya. Dari paparan diatas, sebaiknya KUD 

memberlakukan semua peraturan – peraturan dalam kemitraanya  kepada semua 

plasmanya tanpa terkecuali. Harapanya dengan kinerja manajemen yang baik akan 

mengurangi resiko usaha KUD. 
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4.5.3. Penetapan Harga Sarana Produksi dan Hasil Produksi 

 Harga sarana produksi seperti DOC, pakan, obat – obatan dan harga hasil 

produksi berupa ternak hidup ditetapkan oleh KUD mengikuti harga pasar yang 

sedang berlaku, sehingga harganya sewaktu – waktu bisa berubah. Praktek 

penentuan harga di lapangan, peternak  ayam pedaging adalah pihak yang paling 

lemah. Hal ini disebabkan karena peternak  adalah penerima harga tanpa 

mempunyai kekuatan tawar – menawar. Secara vertikal kekuatan pembentuk 

harga terletak pada perusahaan. Perusahaan industri adalah pihak pertama yang 

menetapkan harga jual sapronak (input) yang dapat berubah setiap hari, kemudian 

KUD menetapkan harga jual berdasarkan harga yang diterima dari perusahaan 

dengan pertimbangan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KUD. Sedangkan 

pada penetapan harga jual hasil (output), pihak KUD menetapkan harga jual 

berdasarkan harga pasar ayam pedaging hidup pada saat itu dan dengan 

pertimbangan biaya operasional yang dikeluarkan oleh KUD. Pada saat penjualan 

hasil (output), petani akan menerima pembayaran harga produk sesuai 

kesepakatan dalam perjanjian dengan terlebih dahulu dipotong sejumlah 

kewajiban petani melunasi angsuran kredit (Anonymous (b),2000) 

Tabel 6. Penilaian Peternak  Terhadap Penetapan Harga Sarana Produksi 
Dan Hasil Produksi 

Penilaian peternak  Jumlah 
(orang) 

Prosentase 
(%) 

Penetapan harga sapronak   
a. Tidak puas 5 16,7 
b. Kurang puas 10 33,3 
c. Puas 15 50 
Penetapan harga hasil produksi   
a. Tidak puas 4 13,3 
b. Kurang puas 14 46,7 
c. Puas 12 40 
Sumber: Data Primer, diolah 2006 
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 Sebagian peternak  (33,3 %) dan (46,7 %) menyatakan kurang puas akan 

penetapan harga sarana produksi dan hasil produksi yang tidak pasti. Kekurang 

puasan dari plasma tersebut lebih disebabkan oleh ketidakpastian usaha ternak 

ayam pedaging. Ketidakpastian usaha yang dirasakan peternak  adalah tidak 

adanya jaminan harga sapronak dan harga hasil produksi. Selain itu, juga tidak 

adanya jaminan keuntungan, sehingga jika di suatu periode peternak  mendapat 

untung namun pada periode yang lain peternak  merugi dan akibatnya 

menanggung hutang pada KUD. Sedangkan peternak  yang menyatakan setuju 

dengan penetapan harga mengikuti harga pasar disebabkan karena jika harga hasil 

produksi saat panen melambung tinggi maka peternak  akan memperoleh 

keuntungan yang sangat besar, selain itu peternak  yang setuju sebagian besar  

mempunyai kandang dengan lokasi yang berbeda dan umur panen yang berbeda 

pula, sehingga jika kandang yang satu merugi maka dengan harapan kandang 

yang lainya bisa untung banyak. Bagi peternak  yang tidak setuju dengan 

penetapan harga yang mengikuti harga pasar dan lebih setuju dengan penetapan 

harga sarana produksi dan hasil produksi dengan harga kontrak disebabkan harga 

kontrak tersebut akan menjamin kepastian harga sarana produksi dan harga hasil 

produksi bagi peternak  tanpa adanya pengaruh fluktuasi harga terutama pada saat 

naiknya harga pakan dan DOC serta anjloknya harga ayam hidup yang sering 

merugikan peternak . Sistem ini juga relatif menjamin keuntungan bagi peternak . 

Namun, jika harga sarana produksi lebih rendah dan harga hasil produksi lebih 

tinggi dari harga pasar, maka peternak  tidak akan memperoleh keuntungan yang 

lebih besar. Bentuk kemitraan dengan menggunakan harga pasar akan 

menghasilkan keuntungan yang relatif besar, namun sangat rentan terhadap 
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fluktuatif harga pasar yang menimbulkan kerugian yang besar pula pada peternak  

(Anonymous (a), 2000) 

Harga sarana produksi dan hasil produksi yang sering berubah – ubah 

(fluktuatif) setiap hari, menuntut peternak  untuk dapat membaca harga pasar 

sebelum memulai usahanya. Misalnya harga pasar untuk bibit dan pakan sedang 

melambung tinggi, maka peternak  akan memperpanjang waktu proses istirahat 

kandang sambil menuggu harga sampai stabil. Pertimbangan ini diambil karena 

jika harga – harga sarana produksi tinggi maka biaya produksi yang harus 

dikeluarkan juga makin tinggi, padahal belum tentu pada waktu panen harga ayam 

juga tinggi. Jika harga hasil produksi rendah maka peternak  harus  mengalami 

kekecewaan karena hasil yang di dapatkan sangat minim apalagi sampai merugi 

dan berhutang kepada KUD.    

Dari paparan diatas menunjukkan bahwa penetapan harga sarana produksi 

dan hasil produksi dengan mengikuti harga pasar mengakibatkan belum adanya 

kepastian usaha, sehingga usaha bersifat gambling saja, artinya jika pada saat 

panen harga di pasaran tinggi maka peternak  akan mendapat untung yang besar 

dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu sebaiknya KUD dalam penetapan 

harga tidak  berdasarkan harga pasar, tetapi harga kontrak sehingga kepastian 

usaha peternak  plasma lebih terjamin. Menurut Kristanto, Quilkey dan Malkaliwe 

(1988) bahwa fluktuasi penjualan musiman ayam potong yang dipelihara menurut 

kontrak akan jauh lebih berkurang dibanding dengan unggas yang dijual menurut 

sistem bebas. 
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4.5.4. Peta Hak dan Kewajiban 

 Pelaksanaan hak dan kewajiban di dalam sistem kemitraan unit unggas 

tidak saja menyangkut hak dan kewajiban peternak , tetapi juga hak inti dan 

kewajibanya kepada peternak . Hal tersebut perlu ditekankan karena suatu 

hubungan kemitraan diasumsikan sebagai suatu hubungan yang saling 

menguntungkan diantara kedua belah pihak untuk mencapai suatu tujuan bersama. 

Dalam perjanjian kerjasama dicantumkan kesepakatan apa yang akan menjadi 

kewajiban dan hak dari masing-masing pihak yang menjalin kerja sama kemitraan 

dan perjanjian tersebut memuat ketentuan yang menyangkut kewajiban pihak 

Mitra Perusahaan (inti ) dan petani/usaha kecil (plasma) (Anonymous (a), 2000). 

 KUD “Sari Bumi” selaku inti mempunyai kewajiban kepada peternak  

dalam pelaksanaan  model kemitraan yang dilaksanakan, yaitu : 

1. Menjamin kepastian pemasokan sarana produksi berupa bibit, pakan, 

vaksin, obat – obatan dan peralatan kandang yang diperlukan sesuai 

standar mutu yang ditentukan dengan jumlah, waktu dan harga yang telah 

telah disepakati, 

2. Menjamin pemasaran hasil produksi, 

3. Memberikan bimbingan teknis pemeliharaan dan pengawasan, 

4. Melaksanakan penimbangan hasil produksinya di tempat yang telah 

disepakati plasma, 

5. Memberikan pelayanan medis dengan bantuan tenaga medis jika ada ayam 

sakit, 

6. Membayar keuntungan peternak , 

7. Memberikan bonus kepada seluruh peternak . 
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Kewajiban perusahaan  sebagai inti mitra kepada plasma adalah : 

1. Menyediakan sarana produksi peternak an bagi peternak  plasma, 

2. Memberikan teknologi, pelayanan serta bimbingan teknis budidaya ayam 

pedaging kepada peternak  sesuai teknologi yang dimilikinya, 

3. Membeli hasil panen peternak  plasma sesuai dengan harga yang telah 

disepakati kedua belah pihak, 

4. Membantu mengadministrasikan kredit atau hutang – hutang peternak  

plasma kepada inti (Anonymous, 1990). 

Hak KUD yang diperoleh dari peternak  adalah : 

1. Meminta jaminan dan uang muka dari peternak , 

2. Menerima hasil produksi berupa ayam pedaging dari peternak , 

3. Memberikan denda kepada peternak  yang menjual hasil produksinya 

diluar pembeli dari KUD, dengan denda sebesar Rp.100,00 per kilogram, 

4. Tidak melakukan pengiriman sapronak kepada peternak  jika peternak  

belum membayar uang muka. 

Hak perusahaan  sebagai inti mitra kepada plasma adalah : 

1. Dengan perantara kuasanya ( pegawainya/tenaga ahlinya) berhak untuk 

sewaktu – waktu untuk mengadakan pengecekan, melihat, menyaksikan 

tempat pemeliharaan ayam pedaging serta sarana produksi peternak an 

yang diberikan kedua belah pihak, 

2. Memotong hasil panen peternak  plasma sejumlah kewajiban peternak  

plasma kepada inti dan atau kewajiban terhadap pihak lainya 

(Anonymous,, 1990). 

 

 74



Kewajiban peternak  kepada KUD adalah : 

1. Menyediakan sarana produksi yang diperlukan berupa : 

• Lahan Usaha dengan lokasi yang terjangkau 

• Kandang dengan kapasitas yang telah disepakati dalam keadaan 

kosong dan siap masuk DOC. 

• Peralatan, tempat pakan, tempat minum dan pemanas yang 

memenuhi standar. 

• Prasarana penunjang lainnya (listrik, air, sekam dan lain – lain) 

2. Sanggup melaksanakan usaha budidaya sesuai petunjuk dan pembinaan 

KUD, 

3. Melakukan pencatatan data perkembangan budidaya meliputi berat badan, 

kematian, vaksinasi, pemberian obat – obatan dan lain – lain, 

4. Melaporkan kejadian – kejadian kasus penyakit, 

5. Bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dan sanggup membayar 

hutang kepada KUD, 

6. Menyaksikan dan menyetujui hasil penimbangan hasil produksi, 

7. Sanggup membayar uang muka dan memberikan jaminan kepada KUD 

sesuai aturan dan kesepakatan yang di tetapkan bersama, 

8. Menyerahkan hasil produksinya kepada pihak KUD. 

Kewajiban plasma  kepada inti plasma adalah : 

1. Atas biaya sendiri membangun/menyediakan kandang ayam berikut 

dengan perlengkapannya serta tenaga kerja yang di perlukan untuk 

pemeliharaan ayam pedaging tersebut secara atau dalam bentuk dan syarat 

- syarat teknis pemeliharaan yang memadai menurut penilaian pihak inti, 
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2. Melaksanakan kegiatan operasional budidaya ayam pedaging atas saran 

dan petunjuk dari pihak inti atau kuasa yang ditunjuknya, 

3. Tidak diperkenankan untuk memindah tangankan  ayam pedaging maupun 

sarana produksi peternak an yang disediakan oleh pihak inti, 

4. Tidak diperkenankan untuk menambah ayam pedaging maupun sarana 

produksi peternak an yang lainya selain yang disediakan oleh pihak inti, 

5. Membayar jumlah pinjaman yang terhutang berupa sapronak dengan 

menyerahkan seluruh hasil produksi/panen berupa ayam pedaging yang 

hidup dan sehat kepada pihak inti pada waktu yang ditentukan untuk dijual 

sesuai dengan harga dasar yang disepakati oleh kedua belah pihak guna 

diperhitungkan dengan kewajiban – kewajiban pihak plasma kepada pihak 

inti serta kewajiban yang lainnya, 

6. Mengikuti semua petunjuk – petunjuk yang diberikan oleh pihak inti atau 

kuasa (petugas) yang ditunjuk, 

7. Tidak diperkenankan menjual hasil produksinya kepada pihak manapun 

juga selain pihak inti, kecuali atas ijin tertulis dari pihak inti     

(Anonymous, 1990). 

Hak – hak peternak  dari KUD adalah: 

1. Mengajukan pelayanan sebaik mungkin dari pihak KUD, 

2. Menerima pembinaan dari inti tentang teknis budidaya dan manajemen 

usaha, 

3. Menerima bonus dari setiap pembelian sapronak, 

4. Mendapat kepastian sarana produksi dan pemasaran hasil produksi, 
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5. Menerima sisa pembayaran hasil produksinya (keuntungan) dari inti 

setelah dikurangi kewajibannya dengan perhitungan hasil mitra yang 

dibuat oleh KUD atau inti. 

Hak plasma  kepada inti adalah : 

1. Berhak atas keuntungan dari pihak penjualan hasil panen setelah dikurangi 

tanggung jawab kepada pihak inti dan tanggungan kepada pihak lainnya, 

2. Bila terjadi terjangkitnya wabah atau penyakit ayam, maka dalam jangka 

waktu 12 (duabelas) jam pihak plasma berhak segera melaporkan  secara 

tertulis kepada pihak inti, agar pihak inti dengan segera dapat mengambil 

tindakan sedini mungkin untuk mengurangi resiko kerugian atau kematian 

yang lebih besar yang ditanggung peternak , misalnya memberikan 

pengobatan atau memanen ayam dini jika bobot badan ayam sudah 

mencukupi bobot minimal yang ditetapkan perusahaan            

(Anonymous, 1990). 

KUD sebagai pihak inti bertanggung jawab atas pemenuhan segala sarana 

produksi yang dibutuhkan peternak  dalam usaha ternak ayam pedaging. Sarana 

produksi yang dimaksud adalah bibit, pakan, obat- obatan, vaksin dan peralatan 

kandang dan dibayar dengan uang muka dan kekurangannya  dibayar setelah 

panen. Untuk peralatan kandang yang tidak selalu dibutuhkan setiap kali periode 

dapat dibayar dengan kontan ataupun kredit dengan catatan nantinya hutang itu 

akan dibayarkan setelah panen. Peternak  plasma bertanggung jawab dalam 

pengendalian kegiatan produksi atau manajemen pemeliharaan budidaya ayam 

pedaging. 
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Salah satu tujuan kemitraan adalah memudahkan memasarkan hasil 

produksi. Dalam hal ini memasarkan produk ayam pedaging, peternak  langsung 

menyetorkan kepada unit unggas untuk selanjutnya dijual ke pedagang besar. Hal 

ini memberikan kemudahan bagi peternak , karena memasarkan produk dalam 

jumlah yang cukup banyak sangat sulit tanpa mempunyai relasi padagang yang 

banyak. Menurut Kristanto, K, Quilkey, H dan Malkaliwe, H (1988) bahwa tujuan 

yang lebih penting lagi dari sebagian besar kontrak yang dilakukan berkaitan 

dengan peluangnya untuk memasuki pasar, jika pasar itu tertutup bagi petani. 

 KUD merupakan suatu lembaga yang menjadi naungan bagi masyarakat 

pedesaan dalam berusaha tani. KUD ”Sari Bumi” yang posisinya sebagai inti dari 

peternak  plasma,  selain menyalurkan sarana produksi, KUD juga berkewajiban 

memberikan bimbingan teknis yang meliputi manajemen pemeliharaan usaha 

ternak ayam pedaging, pemantauan atau kunjungan lapang dan lain – lain. Untuk 

mengikat kerjasama yang dilakukan antara KUD dan peternak , KUD meminta 

jaminan berupa sertifikat tanah dan BPKB kendaraan bermotor. Demikian juga 

dengan konsekuensi dari kerjasama tersebut adalah harus menjual ayam pedaging 

hidup kepada KUD yang sudah layak panen yaitu antara umur 36 – 45 hari. 

4.5.5 Kedudukan Inti dan Plasma pada Kemitraan KUD “Sari Bumi” 

 Kemitraan yang dikembangkan pada KUD “Sari Bumi” meliputi 3 aspek 

pokok, yaitu : 

1. Pemasokan sarana produksi berupa DOC, pakan, vitamin, obat – obatan 

disinfektan dan peralatan kandang, 

2. Pemeliharaan ayam pedaging, 

3. Pemasaran hasil produksi. 
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Perusahaan inti bertanggung jawab dalam pemasokan sarana produksi dan 

pemasaran hasil produksi  berupa ayam hidup, sedangkan peternak  plasma 

bertanggung jawab dalam proses produksi untuk menghasilkan ayam pedaging 

dengan kualitas baik dan juga peternak  harus menyediakan kandang, peralatan 

serta biaya operasional yang lain. Sesuai pendapat Sumardjo dkk (2004) bahwa 

pola kemitraan inti plasma merupakan hubungan antara petani, kelompok tani atau 

kelompok mitra dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti 

menyediakan sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan 

mengolah serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu kelompok mitra 

bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang 

telah disepakati. 

Sebagaimana yang tergambar dalam diagram alir pada gambar 5, bahwa 

pihak KUD “Sari Bumi” mempunyai aktivitas antara lain menyediakan sarana 

produksi yaitu menyediakan bibit (DOC), pakan, VOD (vaksin, obat, desinfektan) 

dan melaksnakan bimbingan teknis pemeliharaan serta petunjuk – petunjuk lain 

yang diperlukan selama proses produksi disamping itu juga pihak inti bertanggung 

jawab untuk memasarkan hasil produksi dari peternak  plasma yang berupa ayam 

pedaging. Peternak  plasma mempunyai aktivitas usaha yaitu bertanggung jawab 

dalam budidaya ayam ras pedaging.  
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Perusahaan 
inti (KUD) 

Peternak  
plasma 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayam pedaging 
 

Penasehat Teknis 

 
- Pakan 
- Vaksin, obat, 

desinfektan 
- Bimbingan teknis 
- Pemasaran 

- Bibit  - Kandang 
- Peralatan 
- Tenaga Kerja 
- Pemeliharaan 

Gambar 5. Diagram Alir Aktivitas Kemitraan KUD “Sari Bumi Bululawang 
Kabupaten Malang. 

 
 Menurut Hafsah (2000), bahwa kemitraan yang ideal adalah kemitraan 

antara usaha menengah dan usaha besar yang kuat dikelasnya, dengan usaha kecil 

yang didasari oleh kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi 

kedua belah pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang dirugikan dalam bermitra 

dengan tujuan bersama untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui 

usahanya, tanpa saling mengekploitasi satu sama lain serta tumbuh 

berkembangnya saling percaya diantara mereka.  

4.5.6. Pola Pengaturan Produksi 

 Pola pengaturan produksi merupakan pola yang diterapkan perusahaan inti 

untuk memperoleh jumlah produksi yang dikehendaki sesuai dengan kemampuan 

produksi yang ada terutama dengan pertimbangan pemasaran. Prinsip pengaturan 

produksi terletak pada pola pengisian jumlah DOC. Pengisian DOC dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan permintaan peternak , skala pemeliharaan, performan 

produksi dan pasar. Apabila peternak  menginginkan jumlah DOC pada periode 

tertentu dikurangi, maka pihak inti akan memenuhi permintaan tersebut. 
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Pengurangan jumlah DOC oleh peternak  ini lebih banyak dilakukan oleh peternak  

yang mengalami kerugian pada periode produksi sebelumnya. Selain karena 

permintaan dari peternak , pihak inti juga dapat mengurangi populasi ternak yang 

dipelihara dengan pertimbangan pasar dan performan produksi.  

 Performan produksi ditunjukkan oleh angka konversi pakan (Feed 

Convertion Ratio) dan tingkat kematian (mortalitas). Jika angka FCR terlalu 

tinggi (> 2,00)  dan angka mortalitas juga terlalu tinggi (> 5 %) menunjukkan 

performan produksi rendah. Standar mortalitas bagi usaha peternak an ayam 

pedaging berkisar antara 4 – 5 persen, sedangkan standar FCR berkisar antara 1,8 

– 1,95. FCR dan Mortalitas yang tinggi selain disebabkan oleh manajemen 

pemeliharaan peternak  yang jelek, juga bisa disebabkan oleh kesalahan 

pembinaan dari pihak inti ataupun input yang diberikan jelek. Kesalahan 

pembinaan dari pihak inti, misalnya intensitas pengawasan kurang ataupun 

keterlambatan pengiriman pakan. Sedangkan input yang diberikan jelek, misalnya 

kualitas DOC dan pakan jelek. Hasil dari penilaian performan produksi oleh pihak 

inti inilah yang berguna untuk proses evaluasi pada akhir periode dengan beberapa 

aspek pertimbangan yang mempengaruhi performan produksi baik dari inti 

maupun dari plasma dan hasil evaluasi inilah dapat dibuat keputusan apakah 

dilakukan pengisian kembali, pengurangan populasi atau pengosongan kandang. 

Selain itu dengan pertimbangan terbatasnya DOC dari perusahan industri dan 

pertimbangan keadaan pasar, pihak inti dapat juga melakukan pengurangan 

populasi ternak karena berkurangnya pedagang yang membeli hasil ternak dari 

peternak  plasma anggota kemitraan koperasi. 
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4.5.7 Pengawasan Peternak  

 Hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kemitraan adalah 

adanya pengawasan perusahaan inti terhadap peternak  plasma untuk menjamin 

kelancaran dari kerjasama yang dilaksanakan. Pengawasan yang dilakukan oleh 

pihak KUD “Sari Bumi” merupakan kegiatan yang sangat penting untuk 

diperhatikan. Bentuk pengawasan yang dilaksanakan berupa kunjungan kepada 

peternak , yang bertujuan untuk melihat kesehatan ternak dan bimbingan teknis. 

Pengawasan KUD terhadap peternak  dilakukan oleh penasehat teknis. 

Tabel 7. Penilaian Peternak  Terhadap Pengawasan yang Dilakukan Oleh 
KUD “Sari Bumi”. 

Penilaian peternak  Jumlah (orang) Prosentase (%) 

a. Tidak puas 1 3,3 

b. Kurang puas 12 40 

c. Puas 17 56.7 

Jumlah 30 100 

Sumber : Data primer diolah (2006) 

 Sebanyak 1 orang peternak  menyatakan tidak puas akan pola pengawasan 

KUD terhadap peternak an mereka, 12 orang menyatakan kurang puas dan 17 

orang menyatakan puas. Pengawasan ke peternak  lebih cenderung aktif 

intensitasnya jika usaha peternak  terlibat “masalah”, yaitu yang biasanya terjadi 

adalah serangan penyakit, artinya jika ada suatu penyakit atau wabah yang perlu 

bantuan tenaga teknis ataupun medis KUD, maka KUD datang mengunjungi. 

Selain itu intensitas pengunjungan akan lebih banyak pada peternak  yang baru 

masuk menjadi anggota unit unggas dan masih perlu bimbingan teknis karena 

minimnya pengalaman. Bagi peternak  lama dan peternak  yang tidak ada masalah 
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dalam teknis usahanya, maka jarang sekali dikunjungi oleh penasihat teknis KUD. 

Hal inilah pemicu kekurang puasan peternak  terhadap pengawasan KUD. 

Peternak  yang menyatakan puas berpendapat bahwa segala yang terjadi dalam 

usaha peternak anya maka langsung ada respon dari KUD setelah adanya 

pemberitahuan dari peternak . Menurut Hafsah (2000) masalah yang dihadapi 

dilapang adalah inti dan plasma belum memahami hak dan kewajibanya dengan 

baik.  

4.5.8 Bonus dan Tabungan Koperasi 

 Bonus dalam suatu usaha adalah tambahan keuntungan ataupun 

penerimaan, baik berupa uang ataupun barang atas prestasi yang diperoleh 

berdasarkan ketetapan yang telah dibuat oleh suatu lembaga yang bersangkutan. 

KUD “Sari Bumi” menetapkan sistem bonus dan tabungan koperasi (takosi) 

kepada peternak  dalam pelaksanaan pola kemitraanya. Bonus dan takosi 

diberikan kepada seluruh peternak  yang memenuhi kriteria. Kriteria bonus adalah 

pada saat peternak  mengambil bibit dan pakan pada KUD maka secara otomatis 

peternak  membayar uang tambahan dari harga pakan dan bibit. Setiap sak pakan 

yang diambil peternak  mendapat bonus (membayar tambahan) sebesar  Rp. 

2000,00. Sedangkan bonus bibit sebesar Rp. 75, 00 per ekor DOC. Misalnya, pada 

skala usaha 5000 ekor, standar pakan yang dibutuhkan sampai umur 40 hari 

adalah 230 sak, sehingga bonus pakan dan DOC pada periode itu masing – masing                     

Rp. 460.000,00 dan Rp. 375.000,00. Bonus tersebut diberikan kembali kepada 

peternak  setelah KUD tutup buku (satu tahun) dengan catatan simpanan bonus 

tersebut tanpa bunga. Menurut Hafsah (2000) dalam Herlambang (2004) bahwa 
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bonus yang diberikan berupa tambahan penerimaan peternak  yang diperoleh dari 

pencapaian rasio konversi pakan (FCR). 

 Takosi merupakan simpanan khusus dari peternak  yang diambilkan dari 

keuntungan hasil penjualan ayam pedaging sebesar 20 persen keuntungan setiap 

periode. Takosi dimaksudkan sebagai penyangga jika terjadi kerugian pada 

periode produksi. Takosi dapat dimanfaatkan oleh peternak  sebagai tambahan 

modal dalam usaha ternak ayam pedaging dan juga berfungsi untuk membayar 

hutang kepada KUD atau menutupi kerugian yang mungkin terjadi pada periode – 

periode produksi. 

 Paparan diatas menunjukkan bahwa, dengan diberlakukanya sistem bonus 

oleh pihak KUD kepada peternak , ini justru menambah beban peternak  karena 

peternak  plasma harus membayar tambahan biaya untuk setiap pembelian pakan 

dan DOC, walaupun tambahan biaya tersebut akan dikembalikan ke peternak  

setalah KUD tutup buku (satu tahun) setelah dikurangi hutang – hutangnya. 

Pengertian bonus seharusnya diberikan kepada peternak  atas prestasi yang di 

perolehnya, bukan tambahan biaya pada awal produksi.  Misalkan bentuk bonus 

yang diberikan berupa tambahan penerimaan peternak  yang diperoleh dari 

pencapaian rasio konversi pakan (FCR). Bonus di berikan bila FCR berada dalam 

kisaran standar FCR yang ditetapkan perusahaan. Semakin rendah FCR yang 

diperoleh dibandingkan standar FCR perusahaan maka semakin besar bonus yang 

diberikan. Besar kecilnya nominal bonus yang diberikan tergantung pada 

kehendak perusahaan masing – masing. Sehingga bonus ini akan memberikan 

motivasi peternak  dalam mengelola usaha peternak anya. Harapanya ”bonus” 
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yang selama ini di berlakukan oleh KUD dapat di ganti dengan sistem  bonus FCR 

yang dapat menguntungkan peternak . 

4.5.9 Sanksi 

 KUD “Sari Bumi” menetapkan sanksi kepada peternak  plasma dalam 

pelaksanaan pola kemitraanya. Sanksi tersebut diberikan kepada peternak  yang 

melanggar aturan KUD. Biasanya sanksi tersebut diberikan kepada peternak  yang 

menjual hasil produksinya kepada penjual selain dari KUD. Setiap kilogram ayam 

hidup dikenakan denda sebesar Rp. 100,00 pada semua tingkat harga ayam 

pedaging. Selain itu sanksi juga diberikan kepada peternak  yang tidak mampu 

membayar uang muka maupun kepada peternak  yang masih mempunyai hutang 

kepada KUD. Sanksinya adalah tidak diberikan pelayanan pengiriman DOC atau 

penghentian kontrak sementara atau dengan kata lain kandang tidak diisi sebelum 

hutang terlunasi.  

 Paparan diatas menunjukkan bahwa, dengan diberlakukanya sanksi tidak 

diberikan pelayanan pengiriman DOC atau dengan istilah lain kandang tidak diisi 

bagi peternak  yang tidak mampu membayar uang muka serta yang mempunyai 

hutang dan belum terlunasi kepada KUD, ini justru kurang menguntungkan 

peternak  dan KUD. Bagi peternak  yang terkena sanksi tidak bisa melanjutkan 

usaha peternak an ayam pedagingnya, sehingga untuk membayar hutang ataupun 

uang muka kepada KUD peternak  harus mengandalkan pendapatan dari usaha 

sektor lain, misalkan sektor pertanian. Sedangkan bagi KUD akan menanggung 

biaya hutang peternak  sampai hutang terlunasi. Dengan demikian, sebaiknya 

pihak KUD merubah sanksi yang telah berlaku, misalkan bagi peternak  yang  

mempunyai hutang kepada KUD, dapat tetap melangsungkan usahanya tanpa 
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membayar uang muka. Harapannya jika peternak  pada periode selanjutnya dapat 

meraih keuntungan maka peternak  dapat mengangsur dan melunasi hutangnya 

serta dapat membayar uang muka. 

  Sanksi dapat berupa penghentian kontrak lebih awal oleh perusahaan 

kepada peternak . Hal ini merugikan peternak  karena sudah mengeluarkan modal 

untuk membangun kandang yang nilainya tidak kecil karena umumnya, 

diperlukan 10-15 tahun untuk mengembalikan modal awal tersebut. Bila sebelum 

kurun waktu itu kontrak sudah diputus, maka peternak  tidak bisa menutup biaya 

investasi kandangnya (Anonymous (a), 2000). 

4.5.10 Teknis Produksi 

Sistem pemeliharaan yang dipakai adalah sistem first in first out yaitu 

ayam yang pertama kali masuk dalam kandang (DOC) maka juga pertama kali 

akan keluar (panen). Sistem ini memudahkan dalam tata laksana pemeliharaan 

ayam pada lokasi kandang yang berbeda tempatnya. Sebelum DOC datang 

terlebih dahulu dilakukan persiapan kandang dan peralatan kandang yang meliputi 

pembersihan dan desinfeksi kandang, penyiapan tempat pakan dan minum, 

penerangan, pemanas (brooder), alas kandang dan pemasangan tirai. Bibit yang 

baru datang di kandang diberi minuman larutan gula merah untuk menambah dan 

memulihkan kondisi ayam yang kelelahan akibat perjalanan. Selanjutnya diberi 

pakan starter secara bertahap yang diletakkan pada kerdus bekas DOC dan tempat 

pakan. Pemanas diberikan selama 7 – 15 hari tergantung pada musim. Pemanas 

yang digunakan adalah kompor sembur minyak tanah. 

Pemberian pakan dan minum dilakukan 1 kali sehari dan ada yang 

diberikan 2 kali sehari yaitu pagi – sore atau setiap sore saja. Sumber air minum 
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berasal dari air sumur dan ledeng. Pemberian pakan ditambah secara bertahap 

sesuai dengan pertumbuhan ayam. Pakan starter diberikan sampai umur 21 – 23 

hari dan setelah itu diberikan pakan finisher sampai panen.  

Pengendalian kesehatan ayam dilakukan dengan melaksanakan sanitasi, 

vaksinasi, pencegahan dan pengobatan. Sanitasi dilakukan dengan pembersihan 

kandang dan peralatan kandang serta menjaga agar lantai kandang tetap kering. 

Vaksinasi dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit. Vaksinasi ND 

diberikan dua kali. Vaksinasi ND 1 diberikan pada umur 4 -5 hari dengan metode 

tetes mata dan vaksinasi ND II diberikan pada umur 15 -16 hari melalui air 

minum. Vaksinasi gumboro juga dilakukan selama dua kali yaitu vaksinasi 

gumboro I pada umur 10 -12 hari melalui tetes mulut dan vaksinasi gumboro II 

pada umur 23 -24 hari melalui air minum. Pencegahan penyakit dilakukan dengan 

pemberian vitamin B Complek, feed supplement, mineral dan lain – lain agar 

ayam tetap sehat. Pengobatan dilakukan jika ternak terserang penyakit. Menurut  

Fadilah, R (2005) bahwa program vaksinasi ayam pedaging diantaranya: umur 4 

hari vaksin ND Killed dan Lived serta umur 21 hari vaksin ND Lived,  umur 9 dan 

18 hari vaksin IBD Lived 

Intensitas terserang penyakit pada peternak an milik peternak  plasma yang 

paling banyak adalah penyakit CRD ( Cronic respiratory Disease) atau Snot, 

sedangkan penyakit ND dan Gumboro jarang terjadi. Penyakit ND dan Gumboro 

pencegahanya dengan memberikan vaksin ND dan vaksin Gumboro yang selalu 

rutin di lakukan peternak  dalam pemeliharaan ayam pedaging, sehingga jarang 

sekali menjangkit ayam. Kedua penyakit ini belum ada obatnya, sehingga jika 

program vaksinasi tidak berhasil maka kemungkinan terserang virus ini sangat 
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besar. Oleh karena itu, peternak  sebaiknya melakukan program vaksinasi dengan 

benar sesuai dengan petunjuk teknis KUD.  

 Penyakit CRD yang sering menyerang ayam pedaging milik peternak  

plasma disebabkan peternak  kurang dapat menjaga sanitasi kandang, cuaca yang 

tidak stabil dan perlakuan yang kasar pada ayam sehingga banyak ayam stres dan 

mudah terkena penyakit. CRD disebabkan oleh bakteri Haemophilus 

paragallinarum. Ayam yang terkena CRD akan kehilangan nafsu makan, terdapat 

radang di bagian kelopak mata, terjadi pembengkakan di bagian wajah, napasnya 

bersuara dan diare serta pada beberapa ayam akan tampak pembengkakan di 

daerah sinus mata. Penyakit ini bersifat akut sehingga jika sudah terjangkit, maka 

dalam 2 hari ayam akan mati. Penularannya sangat cepat melalui perantara udara, 

air minum dan pakan. Dengan demikian, peternak  sebaiknya melakukan 

pencegahan dengan lebih meningkatkan program sanitasi, memusnahkan ayam 

yang terserang dan mengeliminasi ayam pembawa penyakit. Pengobatanya 

dengan preparat sulfanilamides dan antibiotik dengan cara mencampurkan dalam 

pakan dan air minum. Harapanya jika peternak  mampu mengatasi penyakit yang 

sering menjangkit ayamnya maka mortalitas dapat ditekan sedikit mungkin. 

Menjaga kesehatan ayam merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menentukan kesuksesan usaha ayam pedaging (Anonymous (b), 2000).  

Dalam teknis produksi usaha peternak an ayam pedaging, ukuran 

kemampuan peternak  dalam pengelolaan usahanya dapat dilihat dari Feed 

Conversion Rasio (FCR) dan mortalitas (prosentase kematian). FCR merupakan 

pembagian antara konsumsi ransum pada akhir periode dengan berat badan pada 

akhir produksi itu pula. FCR merupakan suatu ukuran efisiensi penggunaan pakan 
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yang menunjukkan berapa banyak pakan yang diberikan untuk menghasilkan satu 

kilogram bobot ayam (Anonymous, 1986). Semakin rendah nilai FCR berarti 

penggunaan pakan semakin efisien karena semakin sedikit pakan yang diperlukan 

untuk menghasilkan setiap kilogram bobot badan dan sebaliknya.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Fadilah, R (2000) konversi pakan adalah banyaknya pakan yang 

dikonsumsi untuk menghasilkan satu kilogram berat ayam hidup. Standar FCR 

berkisar antara 1,8 – 1,95. Rumus FCR adalah 

FCR = (Total pakan yang diberikan - Total pakan sisa)  
                Total ayam yang dijual. 

 
Mortalitas atau prosentase kematian menunjukkan berapa persen ayam 

yang mati mulai dari awal pemeliharaan sampai panen. Mortalitas juga dapat 

digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kecermatan usaha yang 

dilakukan. Manajemen usaha yang baik salah satunya adalah dapat menekan 

angka kematian sampai sekecil mungkin (Anonymous, 1986). Menurut Fadilah, R 

(2000) bahwa prosentase kematian adalah jumlah ayam yang mati dan diafkir 

dibagi dengan jumlah total awal ayam yang dipelihara. Jumlah ayam yang mati 

dan diapkir diperoleh dari hasil pengurangan jumlah total ayam yang dipelihara 

dengan jumlah total ayam yang dijual. Stadar mortalitas bagi usaha peternak an 

ayam pedaging berkisar antara 4 – 5 persen. Rumus presentasi kematian adalah : 

Mortalitas = (Jumlah total awal ayam – Jumlah total ayam yang dijual)X 100 % 
     Jumlah total ayam 
 
Angka FCR dan mortalitas dari peternak  yang diteliti disajikan dalam Tabel 8. 

Tabel 8. Rataan Konversi Pakan (FCR) dan Tingkat Kematian Ayam     
Pedaging Peternak  Anggota KUD “Sari Bumi”. 

Keterangan Angka 
FCR 1,93 
Mortalitas 6,2 

Sumber : Data primer, diolah (2006) 
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 Angka FCR yang diperoleh sebesar 1,93 berarti utuk menghasilkan satu 

kilogram ayam hidup diperlukan pakan sebanyak 1,93 kilogram. Standar FCR 

berdasarkan North (1978) dalam Rasyaf (1987) bahwa pada ayam pedaging umur 

sampai 6 minggu (42 hari) adalah 2,1. Angka FCR menunjukkan tingkat efisiensi 

dalam penggunan ransum, yang salah satunya dapat di ukur berdasarkan biaya 

pemakaian ransum per kilogram yang dibandingkan dengan harga jual produk 

ayam pedaging per kilogram.  Dari Lampiran 5 dan 11 diketahui rata – rata biaya 

ransum  pakan ayam perkilogram sebesar Rp. 3835,00. Berarti biaya pakan yang 

digunakan untuk menghasilkan 1 kilogram bobot badan ayam pedaging adalah 

Rp. 3835,00 X 1,93 (FCR) = Rp. 7402. Biaya ransum tersebut lebih rendah dari 

pada rata – rata harga jual ayam per kilogram yaitu Rp. 7487,00           

 Rata – rata mortalitas dalam penelitian adalah sebesar 6,2 persen yang 

menunjukkan angka kematian yang relatif tinggi. Bagi usaha ayam pedaging 

sampai bisa dipasarkan angka kematian yang umum adalah berkisar 3 -5 persen. 

Lebih dari angka itu perlu dilakukan pengamatan tentang kejadian – kejadian yang 

dapat menyebabkan kematian meningkat (Anonymous, 1986). Kematian ayam 

yang relatif tinggi lebih disebabkan karena peternak an ayam pedaging milik 

peternak  pada tahun 2005 hampir 70 persen terserang penyakit CRD (Chronic 

Respiratory Disease). Komparasi atau perbandingan antara mortalitas peternak  

anggota KUD dengan standar mortalitas PT X (inti kemitraan komersial lainya) 

adalah didapatkan mortalitas standar PT X adalah 5.3330 persen. Mortalitas 

dibawah 5,3330 persen berarti plasma mendapatkan bonus yang lebih dan 

sebaliknya jika mortalitas di atas standar maka plasma tidak akan mendapat 

bonus. Lain halnya dengan di KUD “Sari Bumi” penetapan standar mortalitas 
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yaitu 5,50 persen hanya sebagai formalitas saja, karena jika mortalitas tinggi maka 

peternak  yang langsung meraskan kerugianya dan jika mortalitas rendah peternak  

tidak mendapatkan bonus mortalitas seperti kemitraan yang ada di PT X. 

Kesimpulanya, KUD ”Sari Bumi” sebaiknya memberikan bonus mortalitas 

ataupun FCR agar peternak  dapat termotivasi dan berusaha untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. 

 Saat penelitian dilaksanakan ayam dipanen pada umur 40 – 45 hari, tetapi 

sebagian besar dipanen pada umur 40 hari dengan pertimbangan bahwa ayam 

pedaging pada umur 40 hari pertumbuhan berat badannya sudah optimal  untuk 

dipanen dengan berat rata – rata per ekor adalah 1,7 – 2,0 Kilogram. Pada 

umumnya pedagang lokal lebih menyukai ayam pedaging dengan berat antara 1,7 

sampai 2,0 Kilogram karena berat tersebut relatif disukai konsumen. Grade harga 

berdasarkan berat badan kurang berlaku pada pasar tradisional, faktanya karena 

pedagang pasar tradisional menjual ayam dengan harga yang sama pada berbagai 

tingkat berat ayam dan konsumen pasar tradisional juga  cenderung senang 

membeli ayam dengan berat badan yang besar. Sedangkan grade harga 

berdasarkan berat badan berlaku pada pasar - pasar modern, misalnya 

supermarket, Kentucky Fried Chicken (KFC), Mc Donald’s dan lain - lain. Panen 

dilaksanakan oleh pihak KUD dan peternak , penimbangannya dilakukan oleh 

KUD dengan disaksikan oleh peternak . 

 Analisis terhadap waktu panen ayam yang dilakukan oleh KUD adalah 

kurang tepat, karena  pertumbuhan bobot badan ayam pedaging diatas umur 40 

hari kurang maksimal. Pertumbuhan  bobot badan optimal ayam broiler berkisar 

antara umur 29 – 40 hari (Anoymous (b), 2000). Hal ini menunjukkan bahwa 
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pemeliharaan ayam broiler diatas umur 40 hari pertumbuhan bobot badannya 

tidak seimbang dengan jumlah pakan yang diberikan. Ini merugikan peternak  

karena biaya pakan yang dikeluarkan untuk produksi ayam pedaging diatas umur 

40 hari kurang seimbang dengan pertumbuhan hasil bobot panen. Oleh karena itu, 

seharusnya pihak KUD mengusahakan pasar ayam pedaging dengan berat badan 

rata – rata 1,30 – 1,69 Kilogram dengan rata – rata umur panen 34 - 38 hari, 

misalnya pada supermarket, Kentucky Fried Chicken (KFC) dan lain – lain 

dengan grade harga sesuai dengan berat badan ayam.  

Contoh harga garansi ayam besar pada PT. SMR Malang, September  2005 : 

Berat badan (kg/ekor)     Harga garansi 

1,00 – 1,09       Rp. 8380,- 

1,10 – 1,19       Rp. 8210,- 

1,20 – 1,29       Rp. 8100,- 

1,30 – 1,39       Rp. 8010,- 

1,40 – 1,49       Rp. 7960,- 

1,50 – 1,59       Rp. 7920,- 

1,60 – 1,69       Rp. 7880,- 

1,70 – 1,79       Rp. 7870,- 

1,80 – Up       Rp. 7850,- 

Sumber : Data PT. SMR 2005 

4.5.11 Pemasaran 

Menurut Kottler, P (2000) pemasaran adalah suatu proses sosial yang di 

dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan 

produk yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran ayam hidup dari peternak  

plasma anggota kemitraan KUD “Sari Bumi” di tujukan untuk memenuhi pasar 

lokal Malang serta ada juga yang dipasarkan di Surabaya. Pihak koperasi tidak 
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pernah mengolah sendiri produksi ayam hidup menjadi karkas melainkan dijual ke 

pedagang besar. Harga penjualan tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dan 

dibayar secara tunai oleh pedagang kepada koperasi. Ayam yang dipanen di ambil 

sendiri oleh pedagang kepada peternak  dengan cara pedagang membayar 

pembelian ayam secara tunai kepada pihak koperasi secara tunai sesuai dengan 

harga pasar dengan jumlah yang diminta pedagang. KUD kemudian membuat 

Delivery Order (DO). Pengambilan ayam dari peternak  dilakukan sendiri oleh 

pedagang. Penimbangan dilakukan oleh penimbang dari pihak KUD dan kadang 

ditimbang oleh peternak  sendiri dengan pedagang jika penimbang dari pihak 

KUD tidak cukup. Penimbangan disesuaikan dengan jumlah yang tertera di dalam 

Delivery Order (DO). Swastha dan Irawan (2000) menjelaskan bahwa dalam 

penyaluran barang konsumsi  yang ditujukan untuk pasar konsumen, terdapat lima 

saluran distribusi salah satunya adalah pada Gambar 6: 

 

 

Produsen Pedagang 
besar 

Pengecer Konsumen 

Gambar 6. Saluran Distribusi Ayam Pedaging 

   Saluran distribusi ini sama dengan saluran distribusi di KUD “Sari 

Bumi” Bululawang. Pihak KUD sebagai produsen dari peternak , menuju ke 

pedagang besar, dilanjutkan ke pengecer (pasar tradisional) kemudian menuju 

konsumen. 

 Pemasaran yang dilakukan oleh pihak KUD kepada peternak  plasma 

sesuai dengan pendapat Hafsah (2000) bahwa kewajiban usaha besar atau 

menengah yang melaksanakan  kemitraan dengan usaha kecil dalam pemasaran 

adalah: 
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• Membantu akses pasar, 

• Memberikan bantuan informasi pasar, 

mosi, 

si pasar dan perilaku konsumen,  

uk dan nilai tambah kemasan. 

 nawaran 

dag otongan, 

• Memberikan bantuan pro

• Mengembangkan jaringan usaha, 

• Membantu melakukan identifika

• Membantu peningkatan mutu prod

Menurut Roberta dan Latief (2005) bahwa ada perbedaan jalur pe

ing termasuk didalamnya adalah petani, produsen, bagian pem

distributor dan sejenisnya. Jalur ini berada lokasi pedesaan. Sementara pengecer 

yang banyak dan konsumen paling besar di daerah urban atau kota. Bagan tersebut 

dapat dilihat pada Gambar  7. 
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Retailers

Abattoirs

Farmers

Producers

Distributors

Consumers

Rural Areas 

Urban Areas 

Gambar 7. Perbedaan Jalur Penawaran Daging     

 Dari Gambar 6 diatas bahwa selama ini jarang sekali jalur pemasaran yang 

pengecernya pasar tradisional melalui tahap abbatoir (rumah pemotongan) yang 

telah mendapat ijin operasional dari dinas peternak an setempat. Umumnya 

pemotongan dilakukan oleh pengecer sendiri di pasar tradisional tanpa adanya 

pengawasan dari pihak pemerintah. Hal ini menunjukkan indikator nyata bahwa 
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jalur penawaran daging ayam di Indonesia merupakan jalur penawaran daging 

yang sangat mudah untuk di masuki, terbukti banyak kasus penjualan daging 

ayam di pasar tradisional dengan kondisi ayam yang tidak layak untuk 

dikonsumsi, misalnya busuk atau mati tanpa disembelih. Teguh dan Rusli (1998) 

menyatakan bahwa saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling 

tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa 

siap untuk digunakan atau dikonsumsi. 

Pedagang yang aktif setiap hari mengambil ayam pada KUD berjumlah 7 

orang. Setiap hari KUD memasok ayam kepada pedagang berjumlah kurang lebih 

1500 ekor atau seberat 2 ton 9 kuintal.  Biasanya setiap pedagang mengambil      

4,5 Kuintal ayam hidup. Didalam melakukan pengambilan ayam biasanya tidak 

diambil dari satu peternak  saja, melainkan di ambil dari peternak  yang saat itu 

waktunya panen dan ditentukan oleh pihak KUD. Sistem panen di tingkat 

peternak  dengan skala yang besar, misalnya 5000 ekor dengan rata - rata total 

berat badan 9 ton 3 kuintal, umumnya panen sampai 3 hari. Hal ini disebabkan 

jumlah pedagang yang bekerjasama dengan KUD masih sedikit dan belum bisa 

mencukupi kebutuhan permintaan daging ayam dengan jumlah yang lebih besar. 

Sebelum pedagang mengambil ayam ke peternak  biasanya pedagang lebih dulu 

menanyakan bobot badan rata – rata ayam yang dipelihara peternak  ke pihak 

koperasi. Hal ini bertujuan agar pedagang mendapatkan ayam yang mempunyai 

berat seperti yang diminta oleh pasar.  

Analisis terhadap sistem panen ayam yang dilakukan oleh KUD adalah kurang 

tepat, karena  jika rata – rata umur panen 40 hari dengan waktu pemanen selama 3 

hari, maka pertumbuhan bobot badan ayam pedaging diatas umur 40 hari kurang 
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maksimal. Pertumbuhan  bobot badan optimal ayam broiler berkisar antara umur 

21 – 40 hari (Anonymous (b), 2000). Oleh karena itu, sebaiknya pihak KUD 

menambah pedagang ayam pedaging, sehingga waktu pemanenan dapat lebih 

cepat.  

4.5.12 Permasalahan Pola Kemitraan KUD “Sari Bumi” 

Selama ini upaya pengembangan usaha kecil supaya mampu sejajar 

dengan usaha besar dan menengah selalu dihadapkan pada permasalahan – 

permasalahan. Menurut Efendi, R (1998) permasalahan – permasalahan tersebut 

dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu masalah ekstern dan intern. 

Yang masuk dalam kategori intern adalah : (a) rendahnya profesionalisme tenaga 

pengelola usaha kecil ; (b) keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap 

perbankan dan pasar serta (c) kemampuan penguasaan teknologi yang masih 

kurang memadai, sedangkan yang termasuk dalam kelompok permasalahan 

ekstern antara lain adalah (a) iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi 

pengembangan usaha kecil; (b) kebijakan pemerintah yang belum berjalan 

sebagaimana yang diharapkan; (c) kurangnya dukungan fasilitas yang memadai 

dan (d) masih kurangnya pembinaan dalam bidang manajemen maupun 

peningkatan kualitas SDM. Hafsah (2000) menambahkan bahwa beberapa 

masalah yang dihadapi dilapangan adalah : a) karena yang bermitra adalah 

perusahaan besar dan petani yang tergabung dalam kelompok atau koperasi, 

organisasi petani disini belum solid, belum dapat mewakili aspirasi dan 

kepentingan anggotanya., b) petani dan inti belum memahami hak dan 

kewajibanya dengan baik, c) perusahaan mitra sebagai inti belum sepenuhnya 

memberikan perhatian dalam memenuhi fungsi dan kewajiban seperi apa yang 
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diharpkan dan, d) belum adanya kontrak kemitraan yang benar – benar menjamin 

hak dan kewajiban dari komoditi yang dimitrakan. 

Permasalahan – permsalahan yang terjadi pada mekanisme kerjasama 

kemitraan antara KUD ”Sari Bumi” dengan peternak  plasma dapat 

dikelompokkan menjadi tiga : 

• Sebelum Produksi, 

• Proses Produksi dan 

• Setelah Produksi 

A.  Permasalahan Sebelum Produksi 

Permasalahan sebelum produksi adalah suatu permasalahan yang 

terjadi ketika pihak inti dan calon peternak  akan melakukan suatu kerjasama 

kemitraan. Permasalahan tersebut adalah:  

1. Survei dari pihak inti kurang maksimal 

Hasil penelitian yang dilakukan ternyata ada lokasi kandang yang tidak 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KUD “Sari Bumi”, diantaranya:   

a. Ada kandang yang terletak di tengah – tengah pemukiman 

penduduk, tidak pada areal terbuka, 

b. Kandang lebih dari satu, jaraknya tidak selebar kandang yang ada 

sebagaimana tercantum dalam parameter teknis kandang. 

Hal – hal seperti ini terjadi dikarenakan survei yang dilaksanakan oleh 

pihak inti kurang maksimal karena dalam melakukan survei kandang atau 

penerimaan sebagai peternak  plasma, pihak inti kurang memperhatikan ketentuan 

– ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga disebabkan pihak inti sangat 

membutuhkan peternak  sebagai mitra kerja untuk mengembangkan usahanya. 
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Bagi peternak , asalkan kandang yang mereka dirikan tidak mengganggu 

masyarakat dan sudah mendapatkan ijin dari tetangga sekitar mereka, maka itu 

sudah cukup. Dampak kandang tidak pada areal terbuka bagi kondisi ternak ayam 

yaitu teganggunya aliran cahaya dan angin yang masuk ke kandang, sehingga 

menyebabkan kelembaban kandang tinggi sehingga kurang baik untuk kesehatan 

ayam. Sedangkan dampak kandang lebih dari satu, jaraknya tidak selebar kandang 

yang ada adalah jika salah satu kandang ayamnya terserang penyakit, maka 

penularanya akan lebih cepat karena jarak antar kandang terlalu dekat. Oleh 

karena itu, bagi pihak KUD di sarankan dalam penerimaan peternak  sebagai 

plasma harus lebih selektif terutama dalam hal perkandangan, karena kandang 

merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dari usaha peternak 

an. 

2. Perjanjian kerjasama hanya secara lesan saja. 

Pengajuan kerjasama dari pihak KUD kepada peternak  plasma hanya 

dilakukan secara lesan saja tanpa adanya surat perjanjian kesepakatan  kerjasama 

secara tertulis yang dapat dipertanggung jawbkan secara hukum. Hal ini 

menyebabkan resiko yang besar jika salah satu pihak melanggar kesepakatan 

kerjasama yang telah disepakati karena tidak adanya jaminan hukum, misalnya 

keterlambatan umur panen, kualitas sapronak yang jelek ataupun kredit macet 

KUD dari peternak  yang merugi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

bahwa kredit peternak  ke KUD yang belum terbayarkan akibat kerugian dalam 

usaha budidaya ayam pedaging kurang lebih 250 juta rupiah. KUD sampai 

sekarang terus mengusahakan pengembalian uang tersebut dengan cara rutin 

menagih ke peternak  – peternak  yang merugi. Kendalanya, peternak  yang 
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mempunyai hutang tersebut sudah tidak berproduksi lagi. Sistem penyerahan 

agunan bagi plasma kepada KUD yang seharusnya dapat digunakan sebagai 

jaminan ternyata tidak efektif, indikatornya bahwa selama ini unit unggas KUD 

belum pernah menjual agunan peternak  karena agunan yang seharusnya di 

gunakan sebagai jaminan diambil lagi oleh peternak  dengan berbagai alasan 

kebutuhan dan tidak dikembalikan lagi ke KUD dan sejak tahun 2003 agunan 

hanya sebagai formalitas. Tanpa menyerahkan agunan, tapi hanya membayar uang 

muka saja maka sudah dapat diterima sebagai anggota plasma KUD. Untuk 

meminimalisir resiko tersebut, pihak KUD disarankan untuk membuat kontrak 

kerjasama atau surat perjanjian secara tertulis, bermaterai dan diberi saksi yang 

dapat di ambilkan dari pihak Dispet atau pemerintah setempat, sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan secara hukum. Kontrak yang tidak menguntungkan, para 

peternak  biasanya memasuki pola kemitraan berdasarkan presentasi lisan dari 

perusahaan bahwa peternak  akan memperoleh pendapatan tertentu (Anonymous, 

2005).   

B. Permasalahan Selama Proses Produksi 

Permasalahan selama proses produksi adalah pelanggaran atau 

permasalahan yang terjadi ketika kedua belah pihak baik inti maupun plasma telah 

resmi melakukan kesepakatan kerjasama yang ditandai dengan pengiriman DOC 

dan sarana produksi ke peternak . Resiko dalam permasalahan ini lebih banyak 

ditanggung  oleh peternak  plasma, karena pihak plasma paling lemah dalam 

bargaining position, sedangkan pihak inti sebagai penyuplai sarana produksi. 

Permasalahan selama proses produksi diantaranya adalah: 
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1. Keterlambatan pengiriman pakan 

  Pihak inti sudah menyediakan sarana produksi bagi peternak , namun 

dalam kenyataanya ada peternak  yang kekurangan pakan. Hal ini disebabkan 

peternak  dalam melakukan pemesanan tambahan pakan terlalu mendadak. 

Biasanya keterlambatan pakan lebih dikarenakan karena keterlambatan umur 

panen dan over pakan normal, misalnya jumlah pakan standar yang diberikan 

KUD untuk kebutuhan pakan sampai ayam umur 7 hari sudah habis pada ayam 

umur 6 hari yang dikarenakan peternak  menambah takaran kebutuhan standar 

pakan ayam pada tiap harinya, sehingga peternak  harus menambah pakan. Jika 

panen telat dan over pakan maka stok pakan normal akan habis dan perlu 

tambahan. Hal yang dilakukan peternak  adalah dengan melakukan transfer pakan 

dari peternak  lain yang ada di daerah tersebut. Keterlambatan ini memang jarang 

terjadi, namun untuk mengatasi hal tersebut peternak  sebaiknya melakukan order 

pakan satu minggu sebelum diperlukan dan selain itu pihak inti sebaiknya sering 

berkunjung untuk mengontrol jumlah pakan yang ada di peternak . Kendalanya, 

jika peternak  melakukan transver dari peternak  lain pakan akibat telat pakan 

adalah transportasi yang memadai, misalnya pick up dan tambahan tenaga. KUD 

disarankan agar lebih rutin untuk mengunjungi peternak , agar meminimalisir 

resiko keterlambatan pakan. 

2. Pakan dan DOC yang diberikan kualitasnya jelek  

 Ada beberapa kasus pakan dan DOC yang di berikan oleh pihak inti 

kepada peternak  dengan kualitas jelek. Hal ini disebabkan pihak KUD kurang 

memperhatikan kualitas pakan dan DOC yang di berikan oleh perusahaan industri 

pakan dan pembibitan. Pakan rusak juga bisa di akibatkan karena pakan terlalu 
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lama disimpan dalam gudang KUD, karena pakan yang dikirim oleh PT. Sierad 

Produce ke KUD tidak langsung dikirim ke peternak , tetapi disimpan dulu di 

gudang dan menunggu jadwal pengiriman dan permintaan peternak , sehingga 

banyak kemungkinan pakan terlalu lama disimpan. 

. Upaya yang dilakukan peternak  yaitu dengan melakukan komplain kepada 

pihak inti, namun pihak inti hanya menerima hal tersebut sebagai masukan dari 

peternak  dan tidak berusaha mengganti pakan dan DOC tersebut, karena untuk 

mengganti pakan ataupun DOC tentunya memerlukan biaya ekstra. Hal ini tentu 

merugikan peternak  karena pakan yang jelek, apabila diberikan kepada ternak 

dapat menyebabkan performan ternak turun yang berakibat nafsu makan turun dan 

bobot badan tidak maksimal. Sebaliknya, jika kualitas pakan baik dan DOC nya 

jelek, maka bobot badan juga tidak akan maksimal. Beberapa ketidakadilan yang 

kerap terjadi pada kemitraan salah satunya adalah manipulasi input, yaitu peternak  

biasanya dibayar berdasarkan bobot tubuh ayam waktu panen dan efisiensi 

konversi pakan (FCR), padahal bobot ayam dan efisiensi konversi pakan sangat 

ditentukan oleh faktor-faktor yang dikontrol oleh perusahaan mulai dari bibit 

ayam, pakan, obat-obatan hingga arahan manajemen pemeliharaan      

(Anonymous (a), 2000). Peternak  seringkali mengeluhkan kualitas sapronak yang 

jelek yang mengakibatkan performa ayam yang jelek. Dalam kasus seperti ini, 

perusahaan mengelak bermaksud memanipulasi sapronak yang mengakibatkan 

kerugian peternak . Untuk mengatasi hal ini pihak inti harus lebih memperhatikan 

kualitas pakan dan DOC yang akan diberikan kepada peternak  serta jangan 

sampai pihak inti melakukan penyimpanan pakan terlalu lama yang menyebabkan 

pakan menjadi kadaluarsa, dan untuk DOC sebaiknya KUD lebih selektif dalam 
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memilih DOC dari perusahaan multibreeder yang telah mengikat kontrak 

kerjasama sesuai dengan standart DOC yang baik. 

 3. Kurangnya pengawasan dan pemberian bimbingan teknis dari KUD. 

 Pemberian bimbingan teknis dan pengawasan yang dilakukan oleh 

penasihat teknis dari inti dirasa kurang. Dalam satu periode produksi petugas 

teknis hanya berkunjung ke peternak  2 -3 kali dan itu untuk peternak  yang baru. 

Jika peternak  lama maka jarang sekali atau bahkan tidak pernah lagi dikunjungi 

selain ayam sakit dan waktu panen. Hal ini disebabkan luasnya daerah yang 

menjadi tanggung jawab petugas teknis dan disamping itu jumlah petugas teknis 

yang dimilki hanya 1 orang yang juga merangkap sebagai manajer unit unggas 

serta adanya anggapan bagi peternak  yang lama sudah mampu melakukan teknis 

pemeliharaan dengan baik, sehingga masalah kurang intensifnya dari bimbingan 

yang diberikan oleh pihak KUD ini sudah dapat dimaklumi oleh peternak . 

Solusinya bila peternak  mempunyai masalah mengenai ayam yang dipelihara, 

misalnya ayam sakit maka peternak  meminta petugas teknis untuk mengontrol 

ayam yang dipelihara dengan cara menelpon atau datang sendiri ke KUD. Selama 

ini penanganan jika terjadi serangan penyakit dapat dilakukan dengan cepat. 

 4. Peternak  menambah sarana produksi diluar yang diberikan oleh KUD 

 Ada beberapa peternak  yang menambah pakan dan DOC diluar dari yang 

diberikan oleh pihak KUD. Penambahan pakan dari luar ini terjadi apabila pihak 

inti terlambat di dalam mengirimkan pakan, karena persediaan pakan digudang 

inti habis. Penambahan pakan ini biasanya dilakukan peternak  dengan 

mendapatkan persetujuan dari pihak inti terlebih dahulu. Ada peternak  yang 

menambah ayam (DOC) yang di pelihara melebihi kapasitas standar daya 
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tampung kandang agar jumlah panen yang didapatkan banyak, misalnya kapasitas 

kandang 5000 ekor ditambahkan DOC sendiri sebanyak 100 ekor DOC. 

Penambahan DOC melebihi kapasitas kandang ini dapat mengganggu kesehatan 

ayam karena ayam terlalu sesak dalam kandang sehingga resikonya juga mudah 

terkena wabah penyakit. DOC yang ditambahkan ini biasanya dijual sendiri dan 

tanpa sepengetahuan dari KUD. Kasus penambahan DOC ini  jarang sekali terjadi 

dan apabila diketahui oleh pihak KUD maka peternak  akan mendapatkan 

peringatan dan kemudian sanksi berupa pengurangan jumlah populasi pada 

periode berikutnya ataupun sampai pemutusan hubungan kerja. Selama ini KUD 

belum pernah melakukan pengurangan populasi bagi peternak  yang menambah 

DOC diluar ketentuan KUD, karena dengan adanya peringatan dari KUD sudah 

membuat jera para peternak  yang pernah melakukan untuk tidak mengulangi 

penambahan lagi. 

C. Permasalahan Setelah Produksi 

 Permasalahan setelah produksi yaitu permasalahan yang telah dilakukan 

oleh kedua belah pihak pada saat ayam sudah siap panen. Permasalahan setelah 

produksi diantaranya adalah: 

1. Keterlambatan umur penen 

Berkaitan dengan kewajiban pihak inti untuk memasarkan hasil produksi, 

maka yang menjadi permasalahan adalah keterlambatan umur panen. Di dalam 

melakukan pemanenan  ayam, jarang terjadi pemanenan satu hari langsung habis. 

Panen ayam umumnya memerlukan waktu 2- 4 hari untuk skala usaha diatas 1000 

ekor ayam pedaging. Kejadian pada peternak  dimana pihak inti memanen ayam 

pada saat ayam berumur diatas 45 hari dan kadang dibawah 38 hari. Hal ini 
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tentunya menjadi kerugian bagi peternak  dimana pada umur dibawah 38 hari 

pertumbuhan ayam sangat maksimal, sedangkan pada umur diatas 45 hari 

pertumbuhan ayam sudah sangat kurang maksimal dan peternak  juga harus 

menanggung biaya pakan. Keterlambatan panen ini banyak disebabkan kondisi 

pasar yang kurang stabil dimana pada saat tersebut harga ayam rendah dan 

permintaan akan ayam menurun yang salah satunya disebabkan oleh adanya isu 

flu burung, sehingga pedagang hanya membeli ayam dalam jumlah yang sedikit. 

Fakta dilapang bahwa sejak adanya isu flu burung sejak tahun 2002 peternak  

banyak yang mengalami kerugian karena stabilitas harga ayam pedaging tidak 

menentu (fluktuatif). Sampai sekarang, isu flu burung atau bahkan wabah flu 

burung masih menjadi alasan kuat menjadi faktor ketidakstabilan harga ayam 

pedaging di pasar. Untuk mengatasi hal seperti ini sebaiknya pihak inti menambah 

dan mencari pasar yang lebih luas, jadi bukan hanya pedagang lokal Malang saja. 

Namun hal ini juga sulit dilakukan mengingat produk peternak an terutama daging 

ayam pada kondisi sekarang ini harganya sangat berfluktuasi dipasaran oleh 

adanya isu flu burung yang menyebabkan permintaan akan daging ayam menurun. 

2. Peternak  menjual ayam diluar pihak inti. 

Kasus dimana pihak peternak  menjual ayam yang dipelihara kepada 

pedagang selain yang telah ditentukan dari pihak inti. Hal ini terjadi karena ada 

pedagang yang membeli diatas harga pasaran KUD. Peternak  yang menjual ayam 

diluar pihak inti akan mendapatkan sanksi potongan keuntungan atau fee sebesar 

Rp 100,00 per kilogram ayam yang dipanen pada semua tingkatan harga jual 

ayam KUD.  
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Pada kasus lain pernah pihak inti tidak memanen semua ayam yang 

dipelihara oleh peternak  yang disebabkan jumlah ayam yang dibeli oleh pedagang 

jumlahnya sangat sedikit akibat turunnya permintaan akan daging ayam, sehingga 

sisa ayam yang tidak dipanen oleh pihak inti diperkenankan untuk dijual di 

lingkunganya atau pada pedagang lain sambil menunggu giliran datangnya 

pedagang dari pihak inti. 

Permasalahan – permasalahan ini sebenarnya timbul karena pihak inti dan 

plasma melakukan penyimpangan dari kesepakatan kerjasama dan masing – 

masing masih berusaha untuk mencari keuntungan dari sistem kemitraan yang 

dilakukan. Menurut Sumardjo dkk (2004) bahwa beberapa masalah yang masih 

ditemukan dalam mengembangkan kemitraan sistem inti plasma adalah karena 

pihak plasma masih kurang memahami hak dan kewajibanya sehingga 

kesepakatan yang telah ditetapkan berjalan kurang lancar. Keadaan ini 

mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, selain itu komitmen perusahaan 

inti masih lemah dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sesuai dengan 

kesepakatan yang diharapkan oleh plasma. Oleh karena itu, perusahaan inti 

sebaiknya membuat kontrak kerja secara tertulis sehingga dapat dipertanggung 

jawabkan secara hukum oleh kedua belah pihak yang melanggar perjanjian. 

Sekarang ini juga belum ada pihak ketiga yang secara efektif berfungsi sebagai 

arbitrator atas penyimpangan  yang terjadi selama pelaksnaan kontrak kerja. 

 

4.6 Modal Usaha 

 Modal tetap dalam usaha peternak an ayam pedaging anggota kemitraan 

pada KUD ”Sari Bumi” Bululawang meliputi : tanah, kandang dan peralatan yang 
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meliputi tempat pakan, tempat minum, feeder tray, pemanas (brooder), 

penyemprot (sprayer), lampu, sekrop, pompa air dan tirai. Sedangkan modal kerja 

dalam usaha peternak an ini meliputi : bibit (DOC), pakan, vaksin dan obat – 

obatan, sekam/litter, bahan bakar, listrik dan air, tenaga kerja dan biaya lain – lain. 

Jumlah dan prosentase modal dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Modal Usaha Peternak an Ayam Pedaging KUD ”Sari Bumi”  
Menurut Strata Usaha Dihitung dalam Rupiah Selama Setahun. 

Modal  Strata I Strata II  Strata III 

Jenis Rp % Rp % Rp % 

Modal Tetap 235.183.500 25,01 384.871.000 21,88 525.490.500 18,20 

Modal Kerja 705.183.625 74,99 1.373.848.525 78,12 2.361.756.050 81,80 

Modal Usaha 940.367.125 100 1.758.719.525 100 2.887.246.550 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2006. 
 
 Tabel 9 menggambarkan bahwa dengan semakin meningkatnya skala 

usaha maka akan semakin meningktakan modal yang dibutuhkan. Sebagaimana 

yang diterangkan oleh Riyanto (1980) bahwa jumlah modal akan menyesuaikan 

dengan besarnya usaha yang di jalankan. Modal ini meliputi modal tetap, modal 

kerja dan modal usaha. Di jelaskan pula bahwa jumlah modal kerja adalah lebih 

fleksibel disesuaikan dengan kebutuhannya. Hal ini terlihat pada strata III yang 

mempunyai modal kerja paling besar dibandingkan dengan yang lain yaitu 

Rp.2.361.756.050,- , sedangkan modal kerja yang paling kecil terdapat pada strata 

1 yaitu Rp. 705.183.625,-. Perbedaan jumlah modal kerja tersebut salah satunya 

disebabkan karena perbedaan jumlah penguasaan ternak pada masing – masing 

strata. Prosentase modal masing – masing strata dapat dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Prosentase Modal Usaha Peternak an Ayam Pedaging KUD ”Sari 
Bumi”Menurut Strata Selama Setahun. 

Jenis Modal  Strata 1 Strata 2  Strata 3 
Modal Tetap % % % 

1.  Tanah 4,263 5,625 6,985 
2.  Kandang 18,291 14,613 9,871 
3.  Tempat pakan 0,329 0,327 0,339 
4.  Tempat minum 0,303 0,292 0,302 
5.  Feeder tray 0,078 0,080 0,056 
6.  Brooder 0,328 0,275 0,286 
7.  Sekop 0,360 0,014 0,011 
8.  Cangkul 0,030 0,011 0,009 
9.  Pompa air 1,010 0,466 0,236 
10.Lampu 0,009 0,004 0,003 
11.Tirai 0,128 0,085 0,050 
12.Sprayer 0,210 0,091 0,053 
Total Modal Tetap 25,010 21,884 18,200 

Modal Kerja    
1.  DOC 15,880 16,432 15,071 
2.  Pakan 55,098 57,202 61,117 
3.  Vaksin/obat  1,628 1,880 1,730 
4.  Listrik dan Air 0,180 0,121 0,174 
5.  Sekam 0,807 0,587 0,622 
6.  Bahan bakar 1,323 1,443 1,596 
7.  Tenaga Kerja  0,000 0,409 1,455 
8.  Lain-lain 0,069 0,043 0,036 
Total Modal Kerja 74,990 78,116 81,800 
Total Modal Usaha 100 100 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2006. 
 

Tabel 10 diketahui bahwa prosentase modal terbesar dialokasikan pada 

pengadaan pakan, karena pakan merupakan komponen paling penting dalam suatu 

usaha peternak an, selain itu biaya yang diperlukan untuk pengadaan pakan dapat 

mencapai 70 persen dari total biaya yang diperlukan untuk produksi. 

 

4.7 Komponen Biaya Produksi 

Biaya produksi dapat dibagi menjadi 2 yaitu biaya tetap (fixed cost) dan 

biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap adalah biaya yang sifatnya tidak 

terpengaruh besar kecilnya produk yang dihasilkan, misalnya penyusutan, uang 
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sewa tanah dan lain - lain. Biaya tidak tetap adalah biaya yang sifatnya tergantung 

besar kecilnya produk yang dihasilkan, misalnya biaya pakan, tenaga kerja dan 

obat-obatan (Prawirokusumo, 1990).  

Biaya produksi yang digunakan dalam penelitian dibedakan atas biaya 

tetap dan biaya variabel. Komponen biaya tetap terdiri dari biaya sewa tanah, 

penyusutan kandang dan peralatan, biaya pajak dan bunga modal (10 persen).  

Biaya variabel terdiri dari biaya DOC, pakan, obat – obatan, tenaga kerja, listrik 

dan air, sekam, bahan bakar, tenaga kerja dan biaya lain- lain. Komponen biaya 

produksi ayam pedaging peternak  selengkapnya disajikan pada Lampiran 5. 

 Biaya pakan merupakan komponen biaya terbesar yaitu masing – masing 

skala usaha sebesar 63,922 persen, 64,252 persen dan 66,125 dari total biaya 

produksi. Hal ini sesuai dengan pendapat  Prawirokusumo (1990) bahwa besarnya 

biaya pakan berkisar antara 60 – 80 persen dari total biaya produksi.  

Tingginya komposisi biaya pakan dalam biaya produksi usaha peternak an 

ayam pedaging merupakan alasan penting, mengapa dalam efisiensi usaha dititik 

beratkan pada efisiensi penggunaan pakan. Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa 

besarnya biaya pakan per kilogram untuk strata III adalah paling kecil yaitu        

Rp. 4758,01 per kilogram. Sedangkan biaya pakan per kilogram terbesar adalah 

pada skala strata I yaitu sebesar Rp.5206,51 per kilogram. Hal ini disebabkan 

karena dengan makin banyak jumlah ayam yang dipelihara maka harga pakan per 

kilogramnya semakin murah, karena jumlah pakan yang dibutuhkan semakin 

besar sehingga potongan harganya semakin besar. Sebagaimana yang di 

ungkapkan Rasyaf (1987) bahwa bila ayam yang dipelihara banyak maka harga 

per kilogramnya akan menjadi lebih murah. Secara total memang semakin banyak 
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ayam yang dipelihara biaya pakan menjadi lebih tinggi, tetapi harga per kilogram 

dan biaya pakan menjadi lebih murah. Indikatornya pihak KUD “Sari Bumi” 

umumnya memberikan potongan harga atau “discount” Rp.500,00 per sak pakan, 

jika pakan yang dibutuhkan banyak maka  mendapatkan discount per sak nya akan 

lebih tinggi, sehingga dengan jumlah ayam yang semakin banyak maka jumlah 

pakan yang dibutuhkan juga tinggi, tapi biaya pembelian pakan menjadi lebih 

murah. 

 Rasyaf (1992) menjelaskan bahwa dalam suatu usaha peternak an biaya 

kesehatan dan pencegahan penyakit yaitu untuk membeli obat – obatan, vaksin, 

vitamin dan lain – lain memegang peranan 1 – 7 persen dari total biaya produksi. 

Pada usaha peternak an ayam pedaging, peternak  anggota KUD “Sari Bumi” 

biaya obat – obatan berkisar antara  1,8  sampai  2,1 persen yang meliputi 

vaksinasi, pengobatan dan sanitasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa biaya 

kesehatan dan pencegahan penyakit peternak  anggota KUD “Sari Bumi” adalah 

standar. 

 Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan peternak  untuk 

membayar tenaga kerja luar keluarga baik yang dipekerjakan secara tetap maupun 

pada waktu – waktu tertentu seperti persiapan kandang, pemanenan ayam dan 

vaksinasi. Oleh karena itu biaya tenaga kerja merupakan komponen biaya variabel 

yang paling kecil yaitu antara 0,46 sampai 1,574 persen. Biaya lain – lain yang 

dikeluarkan adalah biaya yang  juga untuk menunjang proses produksi yang 

berkisar antara 0,039 sampai 0,08  persen. 

 KUD “Sari Bumi” menanggung atau dengan kata lain meminjami modal 

sebesar 82,46 persen, 82,70 persen dan   82,43 persen biaya produksi untuk tiap – 
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tiap skala usaha yaitu untuk biaya pakan dan obat – obatan dan sisanya 17,54 

persen,   17,30 persen dan 17,57 persen yaitu untuk biaya bibit, biaya tenaga kerja 

dan biaya lain – lain serta biaya tetap ditanggung peternak . Salah satu konsep 

biaya produksi paling penting adalah biaya rata – rata yang bila dibandingkan 

dengan harga atau pendapatan rata – rata akan menentukan apakah suatu usaha 

peternak an mengalami rugi atau sebaliknya. Biaya rata – rata adalah biaya total 

dibagi dengan jumlah unit yang di produksi. Biaya total adalah biaya tetap 

ditambah biaya variabel. Biaya per unit output merupakan biaya total rata – rata 

yang dihasilkan dalam satuan rupiah per kilogram. Pada usaha peternak an ayam 

pedaging peternak  anggota KUD ”Sari Bumi” diketahui perbandingan total biaya 

dengan total penerimaan pada Lampiran 10 pada Strata I yaitu Total Biaya        

Rp. 810.562.314, sedangkan Total Penerimaan Rp. 813.355.670. Pada Strata II 

Total Biaya Rp. 1.565.721.604 sedangkan Total Penerimaan Rp. 1.591.682.605. 

Pada Strata III Total Biaya  Rp. 2.668.769.931 sedangkan Total Penerimaan              

Rp. 2.785.361.725. Hal ini menunjukkan bahwa usaha peternak an tersebut 

mengalami keuntungan karena Total Penerimaan lebih besar dari Total biaya yang 

dibutuhkan. 
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Tabel 11. Komponen Biaya Produksi Usaha Peternak an Ayam Pedaging 
KUD ”Sari Bumi” Bululawang. 

Biaya Produksi Strata I Strata II Strata III 

Biaya Tetap % per Kg % per Kg % per Kg 

1.  Sewa tanah 0,207 16,83 0,141 10,23 0,071 5,12 

2.  Penyusutan kandang 0,849 69,14 0,657 47,80 0,427 30,79 

3.  Penyusutan peralatan :       

    - tempat pakan 0,048 3,94 0,046 3,34 0,046 3,29 

    - tempat minum 0,045 3,63 0,041 2,98 0,043 3,08 

    - brooder 0,048 3,88 0,039 2,81 0,038 2,71 

   - feeder tray 0,009 0,73 0,009 0,67 0,002 0,13 

   - sprayer 0,024 1,98 0,011 0,77 0,006 0,41 

   - cangkul 0,004 0,35 0,002 0,15 0,001 0,84 

   - sekop 0,005 0,38 0,002 0,14 0,001 0,01 

   - tirai 0,015 1,21 0,01 0,70 0,001 0,10 

   - pompa air 0,107 8,68 0,048 3,47 0,023 0,17 

   - lampu 0,005 0,41 0,002 0,15 0,001 0,77 

4.  Pajak 0,04 3,27 0,017 1,21 0,009 0,67 

5. Bunga modal (10%) 11,602 945,00 11,233 817,80 10,819 778,50 

Jumlah Biaya Tetap 13,007 1059,43 12,255 892,20 11,497 827,28 

Biaya Variabel       

1.  DOC 18,424 1500,62 18,457 1343,78 16,306 1173,26 

2.  Pakan 63,922 5206,51 64,252 4777,92 66,125 4758,01 

3.  Vaksin/obat-obatan 1,888 153,80 2,112 153,78 1,872 134,66 

4.  Listrik dan air 0,209 17,03 0,135 9,86 0,188 13,50 

5.  Sekam 0,936 76,22 0,659 48,00 0,673 48,39 

6.  Bahan bakar 1,534 124,98 1,621 118,03 1,727 124,23 

7.  Tenaga kerja 0 0,00 0,46 33,48 1,574 113,25 

8.  Lain-lain 0,08 6,53 0,048 3,49 0,039 2,83 

Jumlah Biaya Variabel 86,993 7085,70 87,745 6388,33 88,503 6368,16 

Jumlah Total Biaya 100 8145,13 100 7280,53 100 7195,44 
Sumber : Data primer diolah, 2006 

 

4.8 Pendapatan Peternak  

Pendapatan peternak  merupakan ukuran sederhana untuk mengetahui 

produktivitas usaha. Pendapatan usaha tani adalah selisih antara penerimaan dan 
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total biaya (Soekartawi, 1995). Pendapatan peternak an diperoleh dari 

pengurangan penerimaan total oleh biaya total yang diperlukan dalam satu periode 

produksi. Nicholson (1995) menambahkan bahwa perusahaan yang 

memaksimumkan keuntungan memilih baik masuknya maupun keluarnya dengan 

tujuan untuk mencapai keuntungan ekonomi maksimum yaitu berusaha 

menjadikan selisih antara pendapatan total dengan biaya ekonomi total sebesar 

mungkin. Perhitungan biaya produksi dan penerimaan peternak  dilakukan 

berdasarkan pada jumlah input produksi yang digunakan dari hasil produksi yang 

diperoleh pada periode produksi yang bersangkutan. Komponen penerimaan 

peternak  berasal dari penjualan ayam hidup dan karung pakan. Ayam hidup 

sebagai produk utama dalam usaha peternak an ayam pedaging memberikan 

kontribusi   95,83 persen,  96,90 persen  dan 94,19 persen terhadap total 

penerimaan. Lain – lain yang termasuk di dalamnya adalah karung pakan hanya 

memberikan kontribusi 2,60 persen, 1,60 persen dan 1,87 persen terhadap total 

penerimaan (lampiran 11). Karung pakan dijual peternak  kepada pembeli secara 

borongan pada akhir panen dengan harga jual Rp. 600,- sampai Rp.700,- per buah. 

Sedangkan kotoran hanya diserahkan secara cuma – cuma kepada tetangga yang 

membutuhkan untuk pupuk. 

 Faktor penting yang mempengaruhi penerimaan dalam usaha peternak an 

ayam pedaging adalah fluktuasi harga ayam per kilogram di pasaran, angka 

kematian ternak  ayam pedaging serta skala usaha yang dijalankan. Fluktuasi 

harga ayam per kilogram dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran 

daging ayam dipasar. Swastha dan Irawan (1994) mengemukakan bahwa 

perubahan penawaran dan permintaan akan menurun dan menaikkan harga 

 113



perkilogram ayam dipasaran. Perubahan penawaran dan permintaan dapat dilihat 

pada waktu – waktu tertentu seperti menjelang lebaran atau hari – hari lainya. 

Harga naik dikarenakan permintaan akan daging ayam meningkat dengan 

penawaran yang tetap dan begitu juga sebaliknya. 

 Angka kematian akan mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan dalam 

hal ini adalah bobot badan ayam. Mortalitas yang tinggi akan menurunkan jumlah 

bobot badan ayam yang dihasilkan pada akhir periode, sehingga penerimaan yang 

diterima rendah dan sebaliknya jika mortalitas ayam pedaging rendah maka 

penerimaan yang diterima akan tinggi. Oleh karena itu untuk meningkatkan 

penerimaan, peternak  harus dapat menekan angka kematian serendah – 

rendahnya. Rataan biaya, penerimaan dan keuntungan peternak  perkilogram 

bobot badan disajikan dalam Tabel 12, 

Tabel 12. Total Penerimaan, Biaya dan Keuntungan Peternak  Selama 1 
Tahun (2005) Pada Tiap Strata. 

Keterangan Strata I Strata II Strata III 

Total Penerimaan  813.355.670 1.591.682.605 2.788.583.725 

Total Biaya  810.562.314 1.565.721.604 2.668.769.931 

Total Keuntungan 2.793.356 25.961.001 119.813.794 

Keuntungan/Kg 28,07 120,72 314,91 

Sumber : Data primer diolah, 2006. 

 Tabel 12 menggambarkan bahwa keuntungan sangat dipengaruhi oleh 

faktor penerimaan dan biaya, sehingga jika peternak  ingin keuntungan usahanya 

tinggi tetapi di ikuti oleh tingginya biaya, maka tidak akan diperoleh keuntungan 

yang tinggi begitu pula sebaliknya. Rasyaf (1996) menyatakan bahwa keuntungan 

dapat juga digunakan  sebagai alat pengendali. Keuntungan dapat digunakan 

untuk melacak dari manakah penyebab tidak tercapainya keuntungan yang tinggi 
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apakah dari faktor penerimaan yang rendah karena mortalitas yang tinggi atau 

terjadi pemborosan di faktor biaya terutama biaya pakan yang merupakan 

komponen terbesar biaya operasional. 

 Berdasarkan Tabel 12 keuntungan masing – masing strata selama 1 tahun 

adalah untuk strata I Rp. 2.793.356, strata II Rp. 25.961.001 dan  strata III        

Rp. 119.813.794  Jelas bahwa semakin tinggi strata maka akan di ikuti oleh 

peningkatan keuntungan. Sedangkan pada strata I  penerimaan setiap skala usaha, 

jumlah rata – rata biaya total per kilogram lebih rendah dibandingkan dengan 

jumlah penerimaan per kilogram ayam hidup yaitu Strata I dengan pengeluaran 

input  sebesar Rp. 8145,13 memperoleh penerimaan sebesar Rp. 8173,20,  dan 

keuntungan yang diperoleh adalah Rp. 28,07 per kilogram ayam pedaging. Strata 

II dengan jumlah pengeluaran input per kilogram sebesar  Rp. 7280,53 mendapat 

penerimaan sebesar Rp. 7401,25 berarti keuntungan yang diterima per 

kilogramnya sebesar Rp. 120,72 dan Strata III pengeluaran input sebesar            

Rp. 7195,44 memperoleh penerimaan output senilai Rp. 7510,35 dan keuntungan 

perkilogramnya adalah Rp. 314,91. Perbedaan jumlah keuntungan tersebut 

disebabkan karena  perbedaan jumlah penguasaan ternak, perbedaan jumlah 

periode produksi per tahun dan perbedaan harga pasar pada masing – masing 

panen. Dari hasil data diatas, menunjukkan bahwa usaha peternak an ayam 

pedaging tetap menguntungkan bagi peternak , karena dengan sistem kemitraan 

dapat meringankan beban modal peternak  dalam berusaha serta  dilihat dari sudut 

pandang ekonomi jika penerimaan lebih besar daripada biaya produksi berarti 

usaha tersebut menguntungkan. Perhitungan keuntungan per satuan produksi 

dapat dilihat pada Lampiran 5 dan 11.  

 115



4.9 Rentabilitas Usaha  

Rentabilitas usaha merupakan perbandingan antara laba usaha dengan 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Riyanto, 1993). Berdasarkan 

Tabel 13 ditunjukkan besarnya tingkat rentabilitas selama 1 tahun pada masing-

masing strata I, II dan III dan Tabel 13 juga menunjukkan  semakin tinggi tingkat 

skala usaha maka semakin tinggi pula tingkat rentabilitasnya. Penjelasan 

mengenai besarnya rentabilitas selama 1 tahun pada strata I, II dan III dapat 

dilihat pada Tabel 13 berikut ini: 

Tabel 13. Rentabilitas Usaha Pada Strata I, II dan III Selama 1 Tahun (2005) 

No Strata Keuntungan 
(Rp) 

Modal Usaha 
(Rp) 

Rentabilitas  
/tahun 

(%) 
1 I 2.793.356 940.367.125 0,3

2 II 25.961.001 1.758.719.525 1,48

3 III 119.813.794 2.887.246.550 4,15

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2005 
 

Berdasarkan tabel 13 tingkat rentabilitas tertinggi dicapai pada strata III 

skala sebesar 4,15 persen tiap tahunnya, sedangkan tingkat rentabilitas terendah 

berada pada strata I sebesar 0,3 persen per tahunnya. Besarnya rentabilitas pada 

strata I, II dan III didapatkan tingkat rentabilitas yang tergolong dalam kategori 

buruk. Pernyataan diatas sesuai dengan kriteria yang ditulis oleh Riyanto (1993) 

bahwa tingkat rentabilitas yang termasuk dalam kategori buruk apabila berada 

diantara rentabilitas 1 sampai dengan 25 persen. Rentabilitas tersebut dihitung per 

tahunnya maka tingkat rentabilitas dari strata I, II dan III berada dibawah Bunga 

Deposito sebesar 10,5 persen per tahun (Bunga Deposito Bank BRI), sehingga 

usaha tersebut kurang layak untuk dijalankan atau diusahakan. Namun jika dilihat 

dari segi ekonominya, usaha tersebut masih menguntungkan karena masih 
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menghasilkan laba. Besarnya tingkat rentabilitas usaha dapat menentukan 

seberapa besar modal yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Besarnya 

rentabilitas pada strata III 4,15 persen per tahun, artinya setiap rupiah modal 

mampu menghasilkan laba atau keuntungan sebesar Rp. 0,0415 per tahunnya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pola Kemitraan Budidaya 

Ayam Pedaging pada KUD “Sari Bumi” Bululawang dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kerjasama kemitraan antara KUD “Sari Bumi” dengan peternak  

ayam pedaging merupakan pola kemitran inti plasma. Isi perjanjian  

kerjasama yang dijalankan kurang dapat menguntungkan terutama 

bagi pihak plasma, misalnya peternak  lemah dalam bergaining 

position, peternak  masih terbebani dengan sistem bonus, besarnya 

jumlah uang muka yang menentukan jumlah pengiriman DOC dan 

sapronak serta rendahnya kualitas sapronak yang diberikan,  

2. Sistem kesepakatan harga sarana produksi dan hasil produksi 

kemitraan KUD “Sari Bumi” dengan peternak  ayam pedaging 

dilakukan berdasarkan harga pasar, artinya KUD tidak memberikan 

harga garansi atau kontrak terhadap sarana produksi dan hasil 

produksi karena keterbatasan modal KUD untuk mengontrak 

harga,  

3. Bentuk perjanjian kerjasama kemitraan  KUD ”Sari Bumi” dengan 

peternak  ayam pedaging berbentuk lesan, artinya tidak adanya 

bukti secara tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan secara 

hukum. Ini karena KUD ”Sari Bumi” masih menggunakan sistem 
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kepercayaan penuh terhadap individu plasmanya tanpa adanya 

surat perjanjian yang sah secara hukum (tulis), 

4. Pendapatan peternak  ayam pedaging pada masing – masing strata 

adalah pada  strata I sebesar Rp. 2.793.356,   strata II                   

Rp. 25.961.001  dan strata III sebesar Rp. 119.813.794. Pendapatan 

terbesar pada strata III, sedangkan pendapatan paling rendah pada 

strata I. Perbedaan biaya produksi dan pendapatan per strata I, II 

dan III dikarenakan perbedaan jumlah penguasaan ternak pada 

masing – masing strata, perbedaan jumlah periode produksi per 

tahun dan perbedaan harga pasar pada masing – masing panen 

sehingga jumlah biaya variabel dan biaya tetap serta pendapatan 

peternak  berbeda pula. 

 

5.2 Saran 

  Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian  yang telah 

dilakukan adalah : 

1. Isi perjanjian kerjasama kemitraan sebaiknya dibuat secara 

saling menguntungkan antara KUD dan peternak misalnya 

persamaan kedudukan dalam bergainning position antara KUD 

dan peternak , penetapan uang muka yang lebih murah, sistem 

bonus berdasarkan FCR, 

2. KUD sebaiknya merubah kesepakatan harga kemitraan  dengan 

memberikan harga garansi  sapronak dan hasil produksi, 
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sehingga dapat meminimalisir kerugian peternak  akibat 

fluktuasi harga, 

3. Bentuk perjanjian kerjasama kemitraan sebaiknya  dibuat 

secara tertulis  sehingga lebih terinci peta hak dan kwajiban 

antara KUD dan peternak  serta dapat dipertanggung jawabkan 

secara hukum yang berlaku.  

4. Peternak  sebaiknya terus mengembangkan usaha ternak ayam 

pedagingnya dengan memperbasar skala usahanya.  
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Lampiran 1 Peta Kecamatan Bululawang Tahun 2006 
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Lampiran 2 Struktur Organisasi KUD ”Sari Bumi” Bululawang  Kabupaten  Malang 
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Lampiran 3  Karakteristik Responden Penelitian 
 

Nama Responden Alamat Jenis Kelamin Umur (Tahun) 

 

Pendidikan Pekerjaan Utama 

Lama 

Beternak 

1.  Harsono Lumbangsari L 51 SMP Karyawan 19 

2.  Suwarsih Pringo P 49 SMP Petani 22 

3.  Zaenal Abidin Sudimoro L 40 SMA Karyawan 12 

4.  Muhajir Lumbangsari L 65 SD Petani 20 

5.  Sugeng Hariyanto Lumbangsari L 48 SMA Karyawan 20 

6.  Haris Bakalan L 40 SMA Karyawan 10 

7.  Suhermanto Kasembon L 42 SMA Karyawan 8 

8.  Muslim Pringo L 37 SMP Petani 7 

9.  Rifai Hasan Bululawang L 43 SMA Petani 12 

10. Ika Murti Bakalan P 37 SMA Ibu Rumah Tangga 5 

11. Slamet Bululawang L 48 SMP Pedagang 15 

12. Haris T Tanggung L 38 PT PNS 5 

13. Lasianto Kidangbang L 45 SMP Petani 10 

14.  Ely Gading P 33 SMP Ibu Rumah Tangga 8 

15.  Nur Hidayati Lumbangsari P 57 SD Ibu Rumah Tangga 15 

16.  Suwandi B Bakalan L 48 SMA Petani 18 

17.  H. Ahmad Tumpukrenteng L 60 SMA Petani 20 

18.  Nanang Gading L 35 SMA PNS 6 

19.  Abdul Majid Pringo L 64 SD Petani 18 

20.  Temin Kasembon L 44 SD Petani 7 
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21.  H. Abdul Syukur Sukonolo L 60 SMP Petani 10 

22.  Samsuddin Wajak L 52 SD Petani 15 

23. Mukhlisin Kasri L 42 SMA Petani 10 

24. H. Asyik Tumpukrenteng L 50 SMA Petani 16 

25. H. Rahmad Pringo L 64 SD Petani 26 

26. Basori Bakalan L 35 SMP Karyawan 7 

27. Mahmudi Bakalan L 45 SMA Pedagang 14 

28. Asmad Kedok-Turen L 55 SD Petani 20 

29. Purwanto Pringo L 23 SMA Peternak 5 

30. Gimun Krebet Senggrong L 62 SD Petani 22 
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Lampiran  4 Biaya Produksi Peternak  Ayam Pedaging Anggota Kemitraan KUD Sari Bumi Bululawang Selama 1 Tahun (2005) Untuk strata 
I, II dan III Dihitung dalam rupiah (Rp) 

Rincian Biaya Produksi Peternak Strata I 
 

Biaya Produksi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Biaya Tetap Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 
1.  Sewa tanah 100.000 150.000 200.000 100.000 125.000 100.000 150.000 150.000 150.000 125.000 100.000 100.000 125.000 
2.  Penyusutan 

kandang 400.000 800.000 1.000.000 240.000 800.000 320.000 400.000 240.000 400.000 600.000 400.000 480.000 800.000 
3.  Penyusutan 

peralatan :                           
  - tempat pakan 15.000 26.250 60.000 13.125 39.375 26.250 13.125 15.000 30.000 30.000 28.125 40.000 56.250 
  - tempat minum 15.000 22.500 52.500 13.125 39.375 26.250 13.125 13.125 26.250 26.250 26.250 35.000 52.500 
  - brooder 15.625 11.250 31.250 18.750 37.500 31.250 18.750 18.750 31.250 45.000 31.250 32.500 62.500 
  - feeder tray 3.200 4.000 4.500 2.400 4.000 7.500 3.000 3.000 6.000 7.000 6.000 7.000 15.000 
  - sprayer 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 17.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
   - cangkul 3.125 3.125 3.125 2.500 0 2.500 3.125 3.125 2.500 3.125 2.500 2.500 3.125 
   - sekop 2.500 2.500 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 3.125 2.500 2.500 3.125 
   - tirai 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5.000 8.000 12.000 15.000 10.000 15.000 10.000 
   - pompa air 68.200 72.750 90.900 0 0 90.900 72.750 72.750 68.200 90.900 72.750 72.750 90.900 
   - lampu 2.250 5.250 9.000 2.250 3.000 2.250 1.500 2.250 3.000 3.000 1.500 1.500 4.500 
4.  Pajak 25.000 25.000 30.000 20.000 25.000 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 30.000 
5. Bunga Modal 

(10%) 4.516.913 7.293.075 11.370.625 3.392.200 10.578.675 6.606.750 5.520.463 4.946.850 7.798.150 9.600.363 5.561.850 8.034.700 8.821.100 
Jumlah Biaya 

Tetap 5.186.813 8.438.700 12.878.025 3.830.475 11.678.050 7.272.275 6.248.963 5.520.975 8.565.475 10.583.763 6.277.725 8.858.450 10.089.000 
Biaya Variabel                           
1.  DOC 6.787.500 10.977.000 16.775.000 5.275.000 17.687.500 11.000.000 8.385.000 8.025.000 13.875.000 16.000.000 8.512.500 13.410.000 12.625.000 
2.  Pakan 24.037.125 35.669.250 59.641.250 18.753.000 59.490.250 36.480.000 32.444.125 26.138.500 45.273.500 56.056.125 30.196.500 46.723.000 47.223.500 
3.  Vaksin/obat 700.500 1.036.000 2.237.500 510.500 2.030.000 1.488.000 709.000 995.500 1.937.000 1.028.500 891.500 590.000 1.151.000 
4.  Listrik dan air 125.000 100.000 100.000 200.000 120.000 100.000 180.000 120.000 100.000 180.000 130.000 150.000 90.000 
5.  Sekam 287.500 396.000 462.500 400.000 1.625.000 900.000 552.000 450.000 375.000 750.000 437.500 562.500 387.500 
6.  Bahan bakar 750.000 1.000.000 950.000 600.000 1.800.000 1.000.000 750.000 600.000 1.250.000 1.200.000 562.500 1.000.000 975.000 
7.  Tenaga kerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.  Lain-lain 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Jumlah Biaya 
Variabel 32.737.625 49.228.250 80.216.250 25.788.500 82.802.750 51.018.000 43.070.125 36.379.000 62.860.500 75.264.625 40.780.500 62.485.500 62.502.000 

Jumlah Total 
Biaya 37.924.438 57.666.950 93.094.275 29.618.975 94.480.800 58.290.275 49.319.088 41.899.975 71.425.975 85.848.388 47.058.225 71.343.950 72.591.000 

 
Rincian Biaya Produksi Peternak Strata II 
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Biaya Produksi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Biaya Tetap Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp  
1.  Sewa tanah 200.000 225.000 200.000 250.000 225.000 250.000 200.000 250.000 200.000 200.000  
2.  Penyusutan kandang 800.000 1.200.000 1.000.000 1.200.000 1.000.000 1.080.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000 800.000  
3.  Penyusutan peralatan :                      
    - tempat pakan 60.000 56.250 75.000 56.250 60.000 56.250 110.000 100.000 75.000 70.000  
    - tempat minum 52.500 52.500 65.625 52.500 52.500 52.500 96.250 90.125 65.625 61.250  
    - brooder 65.000 62.500 65.000 75.000 75.000 62.500 48.750 50.000 50.000 50.000  
   - feeder tray 15.000 12.000 15.750 12.000 15.000 15.000 25.000 16.000 10.000 8.000  
   - sprayer 15.000 15.000 17.500 15.000 17.500 15.000 15.000 15.000 17.500 23.000  
   - cangkul 3.125 2.500 2.500 2.500 5.000 5.000 3.125 2.500 2.500 3.125  
   - sekop 3.125 2.500 2.500 2.500 2.500 3.125 5.000 2.500 2.500 3.125  
   - tirai 15.000 12.000 15.000 15.000 15.000 12.500 15.000 20.000 15.000 15.000  
   - pompa air 72.750 90.900 90.900 90.900 90.900 72.750 90.900 0 72.750 72.750  
   - lampu 3.000 2.000 2.500 3.750 4.500 4.500 3.000 3.500 2.500 2.500  
4.  Pajak 30.000 20.000 25.000 30.000 25.000 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000  
5. Bunga Modal 14.852.930 18.485.900 15.554.025 13.864.403 16.632.695 12.922.313 26.578.550 27.483.763 16.996.150 12.501.225  
Jumlah Biaya Tetap 16.187.430 20.239.050 17.131.300 15.669.803 18.220.595 14.581.438 28.420.575 29.063.388 18.529.525 13.829.975  
Biaya Variabel                      
1.  DOC 24.850.000 30.900.000 25.875.000 20.500.000 27.350.000 18.175.000 44.250.000 46.650.000 28.637.500 21.800.000  
2.  Pakan 85.750.300 111.794.000 87.070.875 68.274.025 89.735.950 60.457.125 165.626.500 172.988.375 96.126.500 68.190.750  
3.  Vaksin/obat-obatan 2.478.000 3.634.000 4.431.875 1.909.500 2.347.000 2.257.000 5.574.000 5.935.750 3.040.000 1.464.000  
4.  Listrik dan air 150.000 180.000 145.000 120.000 150.000 115.000 300.000 630.000 210.000 120.000  
5.  Sekam 700.000 720.000 1.150.000 828.000 1.125.000 875.000 2.250.000 1.200.000 825.000 650.000  
6.  Bahan bakar 1.800.000 2.250.000 2.137.500 2.000.000 2.500.000 1.600.000 4.050.000 4.320.000 2.725.000 2.000.000  
7.  Tenaga kerja 0 0 0 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0  
8.  Lain-lain 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000  
Jumlah Biaya Variabel 115.803.300 149.553.000 120.885.250 93.706.525 123.282.950 83.554.125 225.725.500 235.399.125 131.639.000 94.299.750  
Jumlah Total Biaya 131.990.730 169.792.050 138.016.550 109.376.328 141.503.545 98.135.563 254.146.075 264.462.513 150.168.525 108.129.725  
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Rincian Biaya Produksi Peternak Strata III 
 

Biaya Produksi 1 2 3 4 5 6 7 
Biaya Tetap Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 
1.  Sewa tanah 200.00 400.000 300.000 350.000 200.000 400.000 250.000 
2.  Penyusutan kandang 1.600.000 2.600.000 1.200.000 1.400.000 1.200.000 2.000.000 1.400.000 
3.  Penyusutan peralatan :         
    - tempat pakan 140.625 281.250 150.000 150.000 110.000 250.000 140.625 
    - tempat minum 131.250 262.500 140.625 140.000 103.125 234.375 131.250 
    - brooder 187.500 234.375 150.000 140.625 113.750 65.000 112.500 
   - feeder tray 30.000 32.000 20.000 20.000 7.200 26.000 20.000 
   - sprayer 20.000 22.000 23.000 23.000 22.000 20.000 23.000 
   - cangkul 5.000 6.250 5.000 2.500 2.500 5.000 5.000 
   - sekop 5.000 6.250 5.000 6.250 6.250 5.000 5.000 
   - tirai 20.000 30.000 20.000 20.000 10.000 25.000 20.000 
   - pompa air 90.900 90.900 90.900 90.900 90.900 90.900 72.750 
   - lampu 5.000 8.000 2.000 1.000 2.500 5.000 5.000 
4.  Pajak 30.000 50.000 35.000 30.000 35.000 40.000 30.000 
5.Bunga Modal 27.142.800 75.227.053 37.119.170 34.295.725 24.501.788 54.224.750 36.213.370 
Jumlah Biaya Tetap 29.408.075 79.250.578 39.260.695 36.670.000 26.405.013 57.391.025 38.428.495 
Biaya Variabel         
1.  DOC 46.050.000 131.802.500 63.725.000 56.312.500 49.950.00 80.367.500 56.867.500 
2.  Pakan 146.999.000 469.597.125 234.646.200 208.997.750 176.059.375 310.456.000 217.847.700 
3.  Vaksin/obat-obatan 4.824.000 16.219.400 6.199.500 2.761.000 3.874.000 10.269.000 5.796.000 
4.  Listrik dan air 600.000 1.950.000 330.000 300.000 340.000 1.180.000 310.000 
5.  Sekam 1.875.000 5.162.500 2.100.000 2.000.000 1.850.000 3.000.000 1.962.500 
6.  Bahan bakar 4.500.000 11.600.000 5.850.000 5.825.000 4.450.000 8.450.000 5.400.000 
7.  Tenaga kerja 4.200.000 12.600.000 4.900.000 4.900.000 4.200.000 7.000.000 4.200.000 
8.  Lain-lain 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
Jumlah Biaya Variabel 209.198.000 649.081.525 317.900.700 281.246.250 190.923.375 420.872.500 292.533.700 

238.606.075 728.332.103 357.161.395 317.916.250 217.328.388 478.263.525 330.962.195 
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Lampiran  5 Total Biaya Produksi Peternak  Ayam Pedaging Anggota Kemitraan KUD Sari Bumi Bululawang Selama 1 Tahun (2005) Untuk 
Strata I, II dan III Dihitung dalam rupiah (Rp).   

 
Biaya Produksi Strata I Strata II Strata III 

Biaya Tetap 
Jumlah 

Total (Rp) % per Kg 
Jumlah 

Total (Rp) % per Kg 
Jumlah 

Total (Rp) % per Kg 
1.  Sewa tanah 1.675.000 0,207 16,83 2.200.000 0,141 10,23 1.900.000 0,071 5,12
2.  Penyusutan kandang 6.880.000 0,849 69,14 10.280.000 0,657 47,80 11.400.000 0,427 30,79
3.  Penyusutan peralatan :      
    - tempat pakan 392.500 0,048 3,94 718.750 0,046 3,34 1.222.500 0,046 3,29
    - tempat minum 361.250 0,045 3,63 641.375 0,041 2,98 1.143.125 0,043 3,08
    - brooder 385.625 0,048 3,88 603.750 0,039 2,81 1.003.750 0,038 2,71
   - feeder tray 72.600 0,009 0,73 143.750 0,009 0,67 50.000 0,002 0,13
   - sprayer 197.500 0,024 1,98 165.500 0,011 0,77 153.000 0,006 0,41
   - cangkul 34.375 0,004 0,35 31.875 0,002 0,15 31.250 0,001 0,84
   - sekop 38.125 0,005 0,38 29.375 0,002 0,14 38.750 0,001 0,01
   - tirai 120.000 0,015 1,21 149.500 0,01 0,70 40.000 0,001 0,10
   - pompa air 863.750 0,107 8,68 745.500 0,048 3,47 618.150 0,023 0,17
   - lampu 41.250 0,005 0,41 31.750 0,002 0,15 28.500 0,001 0,77
4.  Pajak 325.000 0,04 3,27 260.000 0,017 1,21 250.000 0,009 0,67
5. Bunga modal (10%) 94.041.714 11,602 945,00 175.871.954 11,233 817,80 288.724.656 10,819 778,50
Jumlah Biaya Tetap 105.428.689 13,007 1059,43 191.873.079 12,255 892,20 306.813.881 11,497 827,28
Biaya Variabel      
1.  DOC 149.334.500 18,424 1500,62 288.987.500 18,457 1343,78 435.125.000 16,306 1173,26
2.  Pakan 518.126.125 63,922 5206,51 1.006.014.400 64,252 4677,92 1.764.603.150 66,125 4758,01
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3.  Vaksin/obat-obatan 15.305.000 1,888 153,80 33.071.125 2,112 153,78 49.942.900 1,872 134,66
4.  Listrik dan air 1.695.000 0,209 17,03 2.120.000 0,135 9,86 5.010.000 0,188 13,50
5.  Sekam 7.585.500 0,936 76,22 10.323.000 0,659 48,00 17.950.000 0,673 48,39
6.  Bahan bakar 12.437.500 1,534 124,98 25.382.500 1,621 118,03 46.075.000 1,727 124,23
7.  Tenaga kerja 0 0 0,00 7.200.000 0,46 33,48 42.000.000 1,574 113,25
8.  Lain-lain 650.000 0,08 6,53 750.000 0,048 3,49 1.050.000 0,039 2,83
Jumlah Biaya Variabel 705.133.625 86,993 7085,70 1.373.848.525 87,745 6388,33 2.361.756.050 88,503 6368,16

Jumlah Total Biaya 810.562.314 100 8145,13 1.565.721.604 100 7280,53 2.668.569.931 100 7195,44
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Lampiran  6 Modal Usaha Peternak  Ayam Pedaging Anggota Kemitraan KUD Sari Bumi Bululawang Selama 1 Tahun (2005) Untuk  strata 
I, II dan III Dihitung dalam rupiah (Rp). 

 
Rincian Modal Peternak Strata I 

 

Modal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Modal Tetap Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 

1.  Tanah 1.125.000 2.100.000 6.000.000 1.470.000 1.750.000 3.000.000 2.640.000 5.600.000 3.240.000 3.500.000 3.000.000 3.780.000 2.880.000 

2.  Kandang 10.000.000 20.000.000 25.000.000 6.000.000 20.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 10.000.000 15.000.000 10.000.000 12.000.000 20.000.000 

3.  Tempat pakan 75.000 210.000 480.000 105.000 315.000 210.000 105.000 120.000 240.000 240.000 225.000 320.000 450.000 

4.  Tempat minum 75.000 180.000 420.000 105.000 315.000 210.000 105.000 105.000 210.000 210.000 210.000 280.000 420.000 

5.  Feeder tray 32.000 40.000 45.000 24.000 40.000 75.000 30.000 30.000 60.000 70.000 60.000 77.000 150.000 

6.  Brooder 125.000 90.000 250.000 150.000 300.000 250.000 150.000 150.000 250.000 360.000 250.000 260.000 500.000 

7.  Sekop 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.000 20.000 25.000 

8.  Cangkul 25.000 25.000 25.000 20.000 0 25.000 25.000 25.000 20.000 25.000 20.000 20.000 25.000 

9.  Pompa air 750.000 800.000 1.000.000 0 0 1.000.000 800.000 800.000 750.000 1.000.000 800.000 800.000 1.000.000 

10.Lampu 4.500 7.500 15.000 4.500 9.000 4.500 4.500 4.500 6.000 9.000 3.000 4.500 9.000 

11.Tirai 50.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 50.000 80.000 120.000 150.000 100.000 150.000 100.000 

12.Sprayer 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 175.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

Jumlah Modal Tetap 12.431.500 23.702.500 33.490.000 8.133.500 22.984.000 15.049.500 12.084.500 13.089.500 15.071.000 20.739.000 14.838.000 17.861.500 25.709.000 

Modal Kerja                           

1.  DOC 6.787.500 10.977.000 16.775.000 5.275.000 17.687.500 11.000.000 8.385.000 8.025.000 13.875.000 16.000.000 8.512.500 13.410.000 12.625.000 

2.  Pakan 24.037.125 35.669.250 59.641.250 18.753.000 59.490.250 36.480.000 32.444.125 26.138.500 45.273.500 56.056.125 30.196.500 46.723.000 47.223.500 

3.  Vaksin/Obat-obatan 700.500 1.036.000 2.237.500 510.500 2.030.000 1.488.000 709.000 995.500 1.937.000 1.028.500 891.500 590.000 1.151.000 

4.  Listrik dan Air 125.000 100.000 100.000 200.000 120.000 100.000 180.000 120.000 100.000 180.000 130.000 150.000 90.000 

5.  Sekam 287.500 396.000 462.500 400.000 1.625.000 900.000 552.000 450.000 375.000 750.000 437.500 562.500 387.500 

6.  Bahan bakar 750.000 1.000.000 950.000 600.000 1.800.000 1.000.000 750.000 600.000 1.250.000 1.200.000 562.500 1.000.000 975.000 

7.  Tenaga Kerja  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.  Lain-lain 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
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Jumlah Modal Kerja 32.737.625 49.228.250 80.216.250 25.788.500 82.802.750 51.018.000 43.120.125 36.379.000 62.860.500 75.264.625 40.780.500 62.485.500 62.502.000 

Total Modal 45.169.125 72.930.750 113.706.250 33.922.000 105.786.750 66.067.500 55.204.625 49.468.500 77.931.500 96.003.625 55.618.500 80.347.000 88.211.000 
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Rincian Modal Peternak Strata II 
 

Modal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Modal Tetap Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 
1.  Tanah 10.000.000 2.500.000 6.480.000 12.000.000 15.000.000 16.000.000 6.440.000 12.000.000 10.500.000 8.000.000 

2.  Kandang 20.000.000 30.000.000 25.000.000 30.000.000 25.000.000 27.000.000 30.000.000 25.000.000 25.000.000 20.000.000 

3.  Tempat pakan 480.000 450.000 600.000 450.000 480.000 450.000 880.000 800.000 600.000 560.000 

4.  Tempat minum 420.000 420.000 525.000 420.000 420.000 420.000 776.000 721.000 525.000 490.000 

5.  Feeder tray 150.000 120.000 157.500 120.000 150.000 150.000 200.000 160.000 125.000 80.000 

6.  Brooder 520.000 500.000 520.000 600.000 600.000 500.000 390.000 400.000 400.000 400.000 

7.  Sekop 25.000 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 20.00 20.000 25.000 

8.  Cangkul 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.00 20.000 25.000 

9.  Pompa air 800.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 800.000 1.000.000 0 800.000 800.000 

10.Lampu 6.000 6.000 7.500 7.500 9.000 9.000 9.000 7.500 7.500 7.500 

11.Tirai 150.000 120.000 150.000 150.000 150.000 125.000 150.000 200.000 150.000 150.000 

12.Sprayer 150.000 150.000 175.000 150.000 175.000 150.000 150.000 150.000 175.000 175.000 

Jumlah Modal Tetap 32.726.000 35.306.000 34.655.000 44.937.500 43.044.000 45.669.000 40.060.000 39.438.500 38.322.500 30.712.500 

Modal Kerja               
1.  DOC 24.850.000 30.900.000 25.875.000 20.500.000 27.350.000 18.175.000 44.250.000 46.650.000 28.637.500 21.800.000 

2.  Pakan 85.750.300 111.794.000 87.070.875 68.274.025 89.735.950 60.457.125 165.626.500 172.988.375 96.126.500 68.190.750 

3.  Vaksin/Obat-obatan 2.478.000 3.634.000 4.431.875 1.909.500 2.347.000 2.257.000 5.574.000 5.935.750 3.040.000 1.464.000 

4.  Listrik dan Air 150.000 180.000 145.000 120.000 150.000 115.000 300.000 630.000 210.000 120.000 

5.  Sekam 700.000 720.000 1.150.000 828.000 1.125.000 875.000 2.250.000 1.200.000 825.000 650.000 

6.  Bahan bakar 1.800.000 2.250.000 2.137.500 2.000.000 2.500.000 1.600.000 4.050.000 4.320.000 2.725.000 2.000.000 

7.  Tenaga Kerja  0 0 0 0 0 0 3.600.000 3.600.000 0 0 

8.  Lain-lain 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

Jumlah Modal Kerja 115.803.300 149.553.000 120.885.250 93.706.525 123.282.950 83.554.125 225.725.500 235.399.125 131.639.000 94.299.750 
Total Modal 148.529.300 184.859.000 155.540.250 138.644.025 166.326.950 129.223.125 265.785.500 274.837.625 169.961.500 125.012.250 
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Rincian Modal Peternak Strata III 
 

Modal 1 2 3 4 5 6 7 
Modal Tetap Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 
1.  Tanah 17.000.000 30.000.000 18.000.000 22.680.000 20.000.000 64.000.000 30.000.000
2.  Kandang 40.000.000 65.000.000 30.000.000 35.000.000 30.000.000 50.000.000 35.000.000
3.  Tempat pakan 1.125.000 2.250.000 1.200.000 1.200.000 880.000 2.000.000 1.125.000
4.  Tempat minum 750.000 2.100.000 1.125.000 1.125.000 825.000 1.750.000 1.050.000
5.  Feeder tray 360.000 320.000 200.000 200.000 72.000 260.000 200.000
6.  Brooder 1.500.000 1.875.000 1.250.000 1.125.00 910.000 1.820.000 900.000
7.  Sekop 40.000 50.000 40.000 50.000 50.000 40.000 40.000
8.  Cangkul 40.000 50.000 40.000 20.000 20.000 40.000 40.000
9.  Pompa air 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 800.000
10.Lampu 15.000 24.000 6.000 6.000 7.500 15.000 15.000
11.Tirai 200.000 300.000 200.000 200.000 100.000 250.000 200.000
12.Sprayer 200.000 220.000 230.000 230.000 230.000 200.000 230.000
Jumlah Modal Tetap 62.230.000 103.189.000 53.291.000 61.711.000 54.094.500 121.375.000 69.600.000

Modal Kerja         
1.  DOC 46.050.000 131.802.500 63.725.000 56.312.500 49.950.00 80.367.500 56.867.500
2.  Pakan 146.999.000 469.597.125 234.646.200 208.997.750 176.059.375 310.456.000 217.847.700
3.  Vaksin/Obat-obatan 4.824.000 16.219.400 6.199.500 2.761.000 3.874.000 10.269.000 5.796.000
4.  Listrik dan Air 600.000 1.950.000 330.000 300.000 340.000 1.180.000 310.000
5.  Sekam 1.875.000 5.162.500 2.100.000 2.000.000 1.850.000 3.000.000 1.962.500
6.  Bahan bakar 4.500.000 11.600.000 5.850.000 5.825.000 4.450.000 8.450.000 5.400.000
7.  Tenaga Kerja  4.200.000 12.600.000 4.900.000 4.900.000 4.200.000 7.000.000 4.200.000
8.  Lain-lain 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Jumlah Modal Kerja 209.198.000 649.081.525 317.900.700 281.246.250 190.923.375 420.872.500 292.533.700
Total Modal 271.428.000 752.270.525 371.191.700 342.957.250 245.017.875 542.247.500 362.133.700
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Lampiran 7 Total Modal Usaha Peternak  Ayam Pedaging Anggota Kemitraan KUD Sari Bumi Bululawang Selama 1 Tahun (2005) Untuk  
Strata I, II dan III Dihitung dalam rupiah (Rp). 

   
Modal  Strata 1 Strata 2  Strata 3 

Modal Tetap Rp % Rp % Rp % 
1.  Tanah 40.085.000 4,263 98.920.000 5,625 201.680.000 6,985 
2.  Kandang 172.000.000 18,291 257.000.000 14,613 285.000.000 9,871 
3.  Tempat pakan 3.095.000 0,329 5.750.000 0,327 9.780.000 0,339 
4.  Tempat minum 2.845.000 0,303 5.137.000 0,292 8.725.000 0,302 
5.  Feeder tray 733.000 0,078 1.412.500 0,080 1.612.000 0,056 
6.  Brooder 3.085.000 0,328 4.830.000 0,275 8.255.000 0,286 
7.  Sekop 3.385.000 0,360 250.000 0,014 310.000 0,011 
8.  Cangkul 280.000 0,030 200.000 0,011 250.000 0,009 
9.  Pompa air 9.500.000 1,010 8.200.000 0,466 6.800.000 0,236 
10.Lampu 85.500 0,009 76.500 0,004 88.500 0,003 
11.Tirai 1.200.000 0,128 1.495.000 0,085 1.450.000 0,050 
12.Sprayer 1.975.000 0,210 1.600.000 0,091 1.540.000 0,053 
Jumlah Modal Tetap 235.183.500 25,010 384.871.000 21,884 525.490.500 18,200 

Modal Kerja       
1.  DOC 149.334.500 15,880 288.987.500 16,432 435.125.000 15,071 
2.  Pakan 518.126.125 55,098 1.006.014.400 57,202 1.764.603.150 61,117 
3.  Vaksin/obat  15.305.000 1,628 33.071.125 1,880 49.942.900 1,730 
4.  Listrik dan Air 1.695.000 0,180 2.120.000 0,121 5.010.000 0,174 
5.  Sekam 7.585.500 0,807 10.323.000 0,587 17.950.000 0,622 
6.  Bahan bakar 12.437.500 1,323 25.382.500 1,443 46.075.000 1,596 
7.  Tenaga Kerja  0 0,000 7.200.000 0,409 42.000.000 1,455 
8.  Lain-lain 650.000 0,069 750.000 0,043 1.050.000 0,036 
Jumlah Modal Kerja 705.183.625 74,990 1.373.848.525 78,116 2.361.756.050 81,800 
Total Modal 940.367.125 100 1.758.719.525 100 2.887.246.550 100 
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Lampiran  8 Data Produksi Usaha Peternakan  Ayam Pedaging Anggota Kemitraan KUD Sari Bumi Bululawang Selama 1 Tahun  (2005) 
untuk Strata I, II dan III. 

Data Produksi  Ayam Pedaging pada Peternak Strata I Selama 1 tahun 
 

Nama Responden 
Jumlah Ayam 

Masuk 
Jumlah Ayam 
Panen (ekor) 

BB Total 
(Kg) 

BB Rata-rata 
per ekor (Kg) 

Jumlah 
Pakan (Kg) FCR 

Kematian 
(ekor) 

Kematian 
(%) 

1. Harsono    
Periode 1 500 470 1.044 2,2 1.800 1,7 30 6 
Periode 2 500 480 1.061 2,2 2.100 2 20 4 
Periode 3 500 485 912 2 2.125 2,3 15 3 
Periode 4 500 480 970 2 2.150 2,2 20 4 
Periode 5 500 475 893 1,8 1.900 2,1 25 4 
Jumlah 2500 2.390 4.880 10,2 10.075 10,3 110 21 

Rata-rata 500 478 976 2 2.015 2,1 22 4 
2. Suwarsih         

Periode 1 1.000 939 2.064 2,2 3.600 1,7 61 6 
Periode 2 1.000 923 2.121 2,3 3.600 1,7 77 8 
Periode 3 500 483 938,5 1,9 1.925 2 17 3 
Periode 4 800 738 1.414 1,9 2.525 1,8 62 8 
Periode 5 1.000 946 1.639 1,7 3.600 2,2 54 5 
Jumlah 4.300 4.029 8.176 10 15.250 9 271 30 

Rata-rata 860 806 1.635 2 3.050 1,9 54 6 
3. Zaenal Abidin         

Periode 1 2.000 1.806 3.542,5 1,9 6.050 1,7 194 10 
Periode 2 1.000 948 1.927 2 3.600 1,9 52 5 
Periode 3 1.000 963 1.635 1,7 3.600 2,2 37 4 
Periode 4 1.000 963 1.737 1,8 3.600 2,1 37 4 
Periode 5 1.000 951 1.809 1,9 3.600 2 49 5 
Periode 6 1.000 960 1.836 1,9 3.600 1,9 40 4 
Jumlah 7.000 6.591 3.542,5 11,2 24.050 11,8 409 32 
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Rata-rata 1.167 1.099 2.081 1,9 4.008 2 68 5 
4. Muhajir         

Periode 1 500 489 1.078,5 2,2 2.100 1,9 11 2 
Periode 2 500 482 1.058,5 2,2 2.100 2 18 4 
Periode 3 500 485 1.070 2,2 2.100 2 15 3 
Periode 4 500 486 1.071 2,2 2.100 2,1 14 3 
Jumlah 2.000 1.942 4.278,0 8,8 8.400 8 58 12 

Rata-rata 500 485,5 1.069,5 2,2 2.100 2 15 3 
5. Sugeng Harianto         

Periode 1 2.000 1.875 4.017 2,1 7.050 1,8 125 6 
Periode 2 500 490 1.083 2,2 2.350 2,2 10 2 
Periode 3 1.500 1.408 3.098 2,2 5.750 1,8 92 6 
Periode 4 1.500 1.420 2.747 1,9 4.975 1,8 80 2 
Periode 5 500 482 1.012,5 2,1 1.950 1,9 18 4 
Periode 6 500 480 868 1,8 1.575 1,8 20 4 
Jumlah 6.500 6.155 12.826 12,3 23.650 11,3 345 24 

Rata-rata 1.083 1.026 2.138 2,1 3.942 1,9 58 4 
6. Haris         

Periode 1 1.000 957 2.031 2,1 4.300 2,1 43 4 
Periode 2 1.000 940 1.914,5 2 3.700 1,9 60 6 
Periode 3 1.000 952 1.987 2,1 4.100 2,1 48 5 
Periode 4 1.000 954 2.106 2,2 4.275 2 46 5 
Jumlah 4.000 3.803 8.038,5 8,4 16.375 8,1 197 20 

Rata-rata 1.000 951 2010 2,1 4.094 2 49 5 
7. Suhermanto         

Periode 1 500 480 1.009 2,1 1.800 1,8 20 4 
Periode 2 500 475 1.008,5 2,1 1.800 1,8 25 5 
Periode 3 600 576 1.067,5 1,8 1.800 1,7 54 4 
Periode 4 600 568 1.044,5 1,8 2.000 1,9 32 5 
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Periode 5 500 478 1.017 2,1 2.025 2 22 4 
Periode 6 500 487 890 1,8 1.850 2,1 13 5 
Jumlah 3.200 3.064 6.036,5 11,7 11.275 11,3 166 27 

Rata-rata 533 511 1.006 2 1.879 1,9 28 5 
8. Muslim         

Periode 1 500 485 973,5 2 1.950 2 15 3 
Periode 2 500 484 1.043,5 2,1 2.000 1,9 16 3 
Periode 3 500 465 934 2 1.725 1,8 35 7 
Periode 4 500 480 870,5 1,8 1.900 2,2 20 4 
Periode 5 500 475 902,5 1,9 1.650 1,8 25 5 
Periode 6 500 472 944,5 2 1.900 2 28 6 
Jumlah 3.000 2.861 5.669 11,8 11.125 12 139 28 

Rata-rata 500 476 944,8 2 1.854 2 23 5 
9. Rifai Hasan         

Periode 1 1.000 960 1.516 1,6 2.900 1,9 40 4 
Periode 2 1.000 930 1.980 2,1 3.500 1,7 70 7 
Periode 3 1.000 843 1.846 2 2.900 1,7 157 16 
Periode 4 1.000 963 2.051 2,1 4.300 2 37 4 
Periode 5 1.000 942 1.990 2,1 3.550 1,8 58 6 
Jumlah 5.000 4.638 9.383 9,9 17.150 9 362 37 

Rata-rata 1.000 928 1.877 2 3.430 1,8 72 7 
10. Ika Murti         

Periode 1 1.000 963 1.570 2 3.650 2,3 37 4 
Periode 2 1.000 970 1.765,5 1,8 3.800 2,1 30 3 
Periode 3 1.000 962 1.957 2 3.800 1,9 38 4 
Periode 4 1.000 960 1.928 2 4.150 2,1 40 4 
Periode 5 1.000 946 1.751 1,8 3.750 2,1 54 5 
Periode 6 500 480 973 2 1.950 2 20 4 
Jumlah 5.500 5.281 9.945 11,6 21.100 13 219 24 
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Rata-rata 917 880 1.657,5 1,9 3.517 2,2 37 4 
11. Slamet         

Periode 1 1.000 956 1.727,5 1,8 3.350 1,9 44 4 
Periode 2 500 485 1.025,5 2,1 1.800 1,7 15 3 
Periode 3 500 484 919 1,9 1.800 1,9 16 3 
Periode 4 500 486 929 1,9 1.850 2 14 3 
Periode 5 500 480 992 2 1.700 1,7 20 4 
Periode 6 500 440 968 2,2 1.650 1,7 60 12 
Jumlah 3.500 3331 6.561 11,9 12.150 10,9 169 29 

Rata-rata 583 555 1.094 2 2.025 1,8 28 5 
12. Haris T         

Periode 1 1.000 875 1.908 2,1 3.425 1,8 25 11 
Periode 2 1.000 910 1.937 2,1 3.450 1,8 90 9 
Periode 3 1.000 963 2.129 2,2 4.150 1,9 37 4 
Periode 4 1.200 1.140 2.289 2 4.300 1,9 60 5 
Periode 5 1.000 959 1.820,5 1,9 3.600 2 41 4 
Jumlah 5.200 4.847 10.083,5 10,3 18.925 9,4 253 33 

Rata-rata 1.040 969 2.017 2,1 3.785 1,9 51 7 
13. Lasianto         

Periode 1 1.000 951 1.915,5 2 3.650 1,9 49 5 
Periode 2 1.000 945 1.991 2,1 3.600 1,8 55 6 
Periode 3 1.000 955 1.911 2 3.600 1,9 45 5 
Periode 4 2.000 1.922 4.278 2,2 8.567 2 88 4 
Jumlah 5.000 4.773 10.095,5 8,3 19.417 7,6 237 20 

Rata-rata 1.250 1.193 2.524 2,1 4.854 1,9 59 5 
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Data Produksi  Ayam Pedaging pada Peternak Strata II Selama 1 tahun 
 
 

Nama Responden 
Jumlah 

Ayam Masuk 
Jumlah Ayam 
Panen (ekor) 

BB Total 
(Kg) 

BB Rata-rata 
per ekor (Kg) 

Jumlah 
Pakan (Kg) FCR 

Kematian 
(ekor) 

Kematian 
(%) 

1. Ely         
Periode 1 2.000 1.855 3.784 2,1 7.440 2 145 7
Periode 2 2.000 1.867 4.138,5 2,1 7.800 1,9 133 7
Periode 3 2.000 1.900 3.786,5 2 7.600 2 100 5
Periode 4 2.000 1.945 3391,5 1,7 5.950 1,8 55 3
Periode 5 2.000 1.895 3.951 2,1 7.800 2 105 5
Jumlah 10.000 9.462 19.051,5 10 36.590 9,7 538 27

Rata-rata 2.000 1.892 3.810 2 7.318 1,9 108 5
2. Nur Hidayati         

Periode 1 2.000 1.864 3.921 2,1 7.300 1,7 136 7
Periode 2 2.000 1.810 4.178 2,3 8.700 2,1 190 10
Periode 3 2.000 1.900 3.976,5 2,1 7.000 1,8 100 5
Periode 4 2.000 1.762 3.686 2,1 6.300 1,7 238 12
Periode 5 2.000 1.750 4.055,5 2,3 8.675 2,1 250 13
Periode 6 2.000 1.820 3.514 1,9 7.325 2,1 180 9
Jumlah 12.000 10.906 23.331 12,8 45.300 11,5 1.094 56

Rata-rata 2.000 1.818 3.889 2,1 7.550 1,9 182 9
3. Suwandi B         

Periode 1 1.500 1.320 2.535 1,9 5.150 2 180 12
Periode 2 1.500 1.410 3.112 2,2 5.950 1,9 90 6
Periode 3 1.000 956 1.549 1,6 3.300 2,1 44 4
Periode 4 1.500 1.443 2.741 1,9 5.625 2 57 4
Periode 5 1.000 880 1.873 2,1 3.200 1,7 120 12
Periode 6 2.500 2.055 4.325 2,1 8.400 1,9 445 18
Periode 7 1.000 892 1.703,5 1,9 3.350 2 108 11
Jumlah 10.000 8.956 17.839 13,7 34.975 13,6 1.044 67
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Rata-rata 1.429 1.279 2.548 2 4.996 1,9 149 10
4. H. Ahmad         

Periode 1 2.000 1.860 3.739,5 2 7.000 1,9 140 7
Periode 2 2.000 1.890 3.782,5 2 6.650 1,8 110 6
Periode 3 2.000 1.894 4.248 2,2 7.100 1,7 106 5
Periode 4 2.000 1.828 3.485,5 1,9 6.850 2 172 9
Jumlah 8.000 7.472 15.255,5 8,1 27.600 7 528 27

Rata-rata 2.000 1.868 3.814 2 6.900 1,8 132 7
5. Nanang         

Periode 1 2.000 1.890 3.746,5 2 7.550 2 110 6
Periode 2 2.000 1.865 3.580,5 1,9 7.410 2,1 135 7
Periode 3 2.000 1.876 3.839 2 7.700 2 124 6
Periode 4 2.000 1.945 4.279 2,2 7.450 1,7 55 3
Periode 5 2.000 1.915 3.927 2 6.900 1,7 85 4
Jumlah 10.000 9.491 19.372 10,1 37.010 9,5 509 26

Rata-rata 2.000 1.898 3.874 2 7.402 1,9 102 5
6. Abdul Majid         

Periode 1 3.000 1.875 3.597 1,9 7.375 2 125 6
Periode 2 2.000 1.859 3.251 2 7.000 2,1 141 5
Periode 3 2.000 1.878 3.815 2 7.050 1,8 122 6
Periode 4 1.000 923 1.759 1,9 3.500 2 77 8
Jumlah 8.000 6.535 12.422 7,8 24.925 7,9 465 25

Rata-rata 2.000 1.634 3.106 2 6.231 2 116 6
7. Temin         

Periode 1 3.000 2.678 5.892 2,2 10.125 1,7 322 11
Periode 2 3.000 2.742 5.962 2,2 11.050 1,9 258 9
Periode 3 3.000 2.750 6.633 2,3 11.675 1,8 250 8
Periode 4 3.000 2.692 5.423 2,2 10.600 1,8 308 10
Periode 5 3.000 2.860 5.724 2 10.050 1,8 140 5
Periode 6 3.000 2.810 6.439 2,3 12.500 1,9 190 6



 146

Jumlah 18.000 16.532 36.073 13,2 66.000 10,9 1.468 49
Rata-rata 3.000 2.755 6.012 2,2 11.000 1,8 245 8

8. H.Abdul Syukur         
Periode 1 3.000 2.880 6.460,5 2,1 12.650 2 120 4
Periode 2 3.000 2.877 6.079,5 2,1 12.775 2,1 123 4
Periode 3 3.000 2.600 5.718 2,2 10.300 1,8 400 13
Periode 4 3.000 2.861 6.026,5 2,1 12.575 2,1 139 5
Periode 5 3.000 2.879 5.626 1,9 12.050 2,1 121 4
Periode 6 3.000 2.856 5.706,5 2 12.500 2,1 144 5
Jumlah 18.000 16.953 35.617 12,4 72.850 12,2 1.047 35

Rata-rata 3.000 2.826 5.936 2,1 12.142 2 175 6
9. Samsudin         

Periode 1 1.500 1.388 3.083 2,2 5.500 1,8 112 7
Periode 2 1.000 932 1.940,5 2,1 4.150 2,1 68 7
Periode 3 2.000 1.872 3.594,5 1,9 6.650 1,9 128 6
Periode 4 2.000 1.866 4.095 2,1 7.900 1,9 134 7
Periode 5 2.000 1.867 3.975 2,1 7.300 1,8 133 7
Periode 6 2.000 1.870 4.118 2,2 9.200 2,2 130 7
Jumlah 10.500 9.795 20.806 12,6 40.700 11,7 705 41

Rata-rata 1.750 1.633 3.468 2,1 6.783 2 118 7
10. Mukhlisin         

Periode 1 2.000 1.856 3.898 2,1 7.800 2 144 7
Periode 2 2.000 1.810 4.004,5 2,2 6.950 1,8 190 10
Periode 3 2.000 1.864 3.731,5 2 7.100 1,9 136 7
Periode 4 2.000 1.915 3.655 1,9 6.150 1,7 85 4
Jumlah 8.000 7.445 15.289 8,2 28.000 7,4 555 28

Rata-rata 2.000 1.861 3.822 2,1 7.000 1,9 139 7
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Data Produksi  Ayam Pedaging pada Peternak Strata III Selama 1 tahun 
 
 

Nama 
Responden 

Jumlah Ayam 
Masuk 

Jumlah Ayam 
Panen (ekor) 

BB Total 
(Kg) 

BB Rata-rata 
per ekor (Kg) 

Jumlah 
Pakan (Kg) FCR 

Kematian 
(ekor) 

Kematian 
(%) 

1.H.Asyik         
Periode 1 6.000 5.820 11.380 1,9 18.150 1,6 180 3 
Periode 2 6.000 5.720 12.554 2,2 22.000 1,8 280 5 
Periode 3 6.000 5.809 11.900,5 2 20.300 1,7 191 3 
Jumlah 18.000 17.349 35.834,5 6,1 60.450 5,1 651 11 

Rata-rata 6.000 5.783 11.945 2 20.150 1,7 217 4 
2.H.Rahmad         

Periode 1 8.000 7.850 15.214,5 1,9 38.300 2,5 150 2 
Periode 2 8.000 7.821 15.351 1,9 26.400 1,7 179 2 
Periode 3 7.700 7.231 15.069,5 2 25.525 1,7 769 5 
Periode 4 9.000 8.532 17.916,5 2,1 31.600 1,7 468 5 
Periode 5 9.000 8.617 18.875,5 2,2 33.930 1,8 383 4 
Periode 6 9.000 8.850 14.540 1,7 35.050 2,4 150 3 
Jumlah 50.700 48.901 96.967 11,8 190.805 11,8 2.099 21 

Rata-rata 8.450 8.150 16.161 2 31.801 2 350 4 
3.Basori         

Periode 1 2.000 1.777 3.523 2 6.700 1,9 223 11 
Periode 2 4.000 3.880 8.470 2,2 15.475 1,8 120 3 
Periode 3 4.000 3.531 7.758,5 2,2 13.110 1,7 469 12 
Periode 4 4.000 3.616 7.660 2,1 14.750 1,9 384 10 
Periode 5 4.000 3.716 7.193,5 1,9 13.800 1,9 284 7 
Periode 6 4.000 3.892 8.219,5 2,1 14.183 1,7 108 3 
Periode 7 4.000 3.572 7.613,5 2,1 13.975 1,8 428 11 
Jumlah 26.000 23.984 50.438 14,6 91.993 12,7 2.016 57 

Rata-rata 3.714 3.426 7.205 2,1 13.142 1,8 288 8 
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4.Mahmudi         
Periode 1 4.000 3.714 7.543 2 17.600 2,3 286 7 
Periode 2 3.000 2.855 6.343 2,2 12.075 1,9 145 5 
Periode 3 3.000 2.738 5.788 2,1 11.325 2 262 9 
Periode 4 3.000 2.788 6.141,5 2,2 10.600 1,7 212 7 
Periode 5 3.000 2.626 5.820 2,2 8.950 1,5 374 21 
Periode 6 4.500 4.063 8.823 2,2 17.450 2 437 10 
Periode 7 3.000 2.536 5.450 2,1 10.000 1,8 464 15 
Jumlah 23.500 21.320 45.909 15 88.000 13,2 2.180 74 

Rata-rata 3.357 3.046 6.558 2,1 12.571 1,9 311 11 
5.Asmad         

Periode 1 3.500 3.168 5.515,5 1,7 9.650 1,7 332 9 
Periode 2 3.500 3.188 6.993,5 2,2 13.625 1,9 312 9 
Periode 3 3.500 3.070 6.465 2 12.750 2 430 12 
Periode 4 3.500 3.140 6.004,5 1,9 13.050 2,2 360 10 
Periode 5 3.000 2.744 6.681,5 2,4 13.150 2 256 9 
Periode 6 3.000 2.740 5.028 1,8 9.625 1,9 260 9 
Jumlah 20.000 18.050 36.688 12,1 71.850 11,7 1.950 58 

Rata-rata 3.333 3.008 6.115 2 11.975 2 325 10 
6.Purwanto         

Periode 1 7.000 6.880 12.283,5 1,8 23.450 1,9 120 2 
Periode 2 7.000 6.645 11.965,5 1,8 25.750 2,1 355 5 
Periode 3 6.900 6.535 13.724 2,1 29.625 2,1 365 5 
Periode 4 6.000 5.600 11.245,5 2 22.700 2 400 7 
Periode 5 7.000 5.880 12.586,5 2,1 23.625 1,9 120 16 
Jumlah 33.900 31.540 61.805 9,8 125.150 10 1.360 35 

Rata-rata 6.780 6.308 12.361 2 25.030 2 272 7 
7.Gimun         

Periode 1 3.600 3.536 6.536 1,8 13.425 2 64 2 Periode 2 3.500 3.364 6.747 2 14.650 2,2 136 4 
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Periode 3 4.000 3.814 8.059,5 2,1 16.650 2,1 186 5 
Periode 4 4.000 3.842 8.068,5 2,1 18.175 2,3 158 4 
Periode 5 3.500 3.290 7.899,5 2,4 15.735 2 210 6 
Periode 6 3.500 3.318 5.917 1,8 10.700 1,8 182 5 
Jumlah 22.100 21.164 43.228 12,2 89.335 12,4 936 26 

Rata-rata 3.683 3.527 7.205 2 14.889 2,1 156 4 



 150

Lampiran  9 Total  Produksi Usaha Peternakan  Ayam Pedaging Anggota Kemitraan KUD Sari Bumi Bululawang Selama 1 Tahun (2005) 
Untuk Strata I, II dan III. 

 

Nama Produksi 
(periode) 

Jumlah Ayam 
Masuk (ekor) 

Jumlah Ayam 
Panen (ekor) BB Total (Kg) x  BB/ ekor 

(Kg) 
Jumlah Pakan (Kg) x F

CR 
Mortalitas 

Strata I  Total x  Total x  Total x   Total x   Total x  % 

1.  Harsono 5 2.500 500 2.390 478 4.880 976 2 10.075 2.015 2 110 22 4 
2.  Suwarsih 5 4.300 860 4.029 806 8.176 1.635 2 15.250 3.050 1,9 271 54 6 
3.  Zaenal Abidin 6 7.000 1.167 6.591 1.099 3.542,5 2.081 1,9 24.050 4.008 2 409 68 5 
4.  Muhajir 4 2.000 500 1.942 485,5 4.278 1.069,5 2,2 8.400 2.100 2 58 15 3 
5.  Sugeng Hariyanto 6 6.500 1.083 6.155 1.026 12.826 2.138 2,1 23.650 3.942 1,9 345 58 4 
6.  Haris 4 4.000 1.000 3.803 951 8.038,5 2010 2,1 16.375 4.094 2 197 49 5 
7.  Suhermanto 6 3.200 533 3.064 511 6.036,5 1.006 2 11.275 1.879 1,9 166 28 5 
8.  Muslim 6 3.000 500 2.861 477 5.669 944,8 2 11.125 1.854 2 139 23 5 
9.  Rifai Hasan 5 5.000 1.000 4.638 928 9.383 1.877 2 17.150 3.430 1,8 362 72 7 
10. Ika Murti 6 5.500 917 5.281 880 9.945 1.657,5 1,9 21.100 3.517 2,2 219 37 4 
11. Slamet 6 3.500 583 3.331 555 6.561 1.094 2 12.150 2.025 1,8 169 28 5 
12. Haris T 5 5.200 1.000 4.847 969 10.083,5 2.017 2,1 18.925 3.785 1,9 253 51 7 
13. Lasianto 4 5.000 1.250 4.773 1.193 10.095,5 2.524 2,1 19.417 4.854 1,9 237 59 5 
Jumlah 68 56700 10933 53705 10361 99514,5 1.463,5 26,39 208942 4153,5 25,3 2935 559 65 
Rata-rata 5 4361 841 4131 797 7655 1531 2,03 16072,5 319,5 1,95 225 43 5 
Strata II 
1.  Ely 5 10.000 2.000 9.462 1.892 19.051,5 3.810 2 36.590 7.318 1,9 538 108 5 
2.  Nur Hidayati 6 12.000 2.000 10.906 1.818 23.331 3.889 2,1 45.300 7.550 1,9 1.094 182 9 
3.  Suwandi B 7 10.000 1.429 8.956 1.279 17.839 2.548 2 34.975 4.996 1,9 1.044 149 10 
4.  H. Ahmad 4 8.000 2.000 7.472 1.868 15.255,5 3.814 2 27.600 6.900 1,8 528 132 7 
5.  Nanang 5 10.000 2.000 9.491 1.898 19.372 3.874 2 37.010 7.402 1,9 509 102 5 
6.  Abdul Majid 4 8.000 2.000 6.535 1.634 12.422 3.106 2 24.925 6.231 2 465 116 6 
7.  Temin 6 18.000 3.000 16.532 2.755 36.073 6.012 2,2 66.000 11.000 1,8 1.468 245 8 
8.  H. A. Syukur 6 18.000 3.000 16.953 2.826 35.617 5.936 2,1 72.850 12.142 2 1.047 175 6 
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9.  Samsuddin 6 10.500 1.750 9.795 1.633 20.806 3.468 2,1 40.700 6.783 2 705 118 7 
10. Mukhlisin 4 8.000 2.000 7.445 1.861 15.289 3.822 2,1 28.000 7.000 1,9 555 139 7 
Jumlah 47 112500 21179 103547 1946 215056 40279 20,6 728720 77322 19,1 7953 1466 70 
Rata-rata 5 11250 2118 10354 1950 21505,6 4027,9 2.06 72872 7732,2 1,91 795 146 7 
Strata III 
1. H. Asyik 3 18.000 6.000 17.349 5.783 35.834,5 11.945 2 60.450 20.150 1,7 651 217 4 
2. H. Rahmad 6 50.700 8.450 48.901 8.150 96.967 16.161 2 190.805 31.801 2 2.099 350 4 
3. Basori 7 26.000 3.714 23.984 3.426 50.438 7.205 2,1 91.993 13.142 1,8 2.016 288 8 
4. Mahmudi 7 23.500 3.357 21.320 3.046 45.909 6.558 2,1 88.000 12.571 1,9 2.180 311 11 
5. Asmad 6 20.000 3.333 18.050 3.008 36.688 6115 2 71.850 11.975 2 1.950 325 10 
6. Purwanto 5 33.900 6.780 31.540 6.308 61.805 12.361 2 125.150 25.030 2 1.360 272 7 
7. Gimun 6 22.100 3.683 21.164 3.527 43.228 7.205 2 89.335 14.889 2,1 936 156 4 
Jumlah 40 194200 35315 182308 33248 370869,5 67550 11,41 717583 129558,1 13.3 11192 1918 47.6 
Rata-rata 5 27743 5045 26044 4750 52981,4 9650 1,63 102511 18508,3 1,91 1598 274 6,8 



Lampiran 10 Keuntungan Peternak  Ayam Pedaging Anggota Kemitraan KUD Sari Bumi 
Bululawang Selama 1 Tahun (2005) Untuk Strata I, II dan III Dihitung dalam 
Rupiah (Rp). 

 
Data Keuntungan Peternak (Rp) 

 
 

Keuntungan Responden Strata 
I 

Total Penerimaan 
(TR) 

Total Biaya 
Produksi (TC)  

1 36.142.900 37.924.438 -1.781.538 
2 58.189.800 57.666.950 522.850 
3 89.024.650 93.094.275 -4.069.625 
4 30.125.200 29.618.975 506.225 
5 99.951.825 94.480.800 5.471.025 
6 60.014.225 58.290.275 1.723.950 
7 45.163.725 49.319.088 -4.155.363 
8 41.196.875 41.899.975 -703.100 
9 71.811.660 71.425.975 385.685 

10 85.703.900 85.848.388 -144.488 
11 48.328.710 47.058.225 1.270.485 
12 72.106.200 71.343.950 762.250 
13 75.596.000 72.591.000 3.005.000 

Jumlah Total 813.355.670 810.562.314 2.793.356 
Responden Strata 

II    
1 133.653.050 131.990.730 1.662.320 
2 168.339.025 169.792.050 -1.453.025 
3 137.053.325 138.016.550 -963.225 
4 111.851.600 109.376.328 2.475.272 
5 140.912.075 141.503.545 -591.470 
6 93.071.750 98.135.563 -5.063.813 
7 268.718.275 254.146.075 14.572.200 
8 264.559.105 264.462.513 96.592 
9 157.928.100 150.168.525 7.759.575 

10 115.596.300 108.129.725 7.466.575 
Jumlah Total 1.591.682.605 1.565.721.604 25.961.001 

Responden Strata 
III                   
1 255.182.460 238.606.075 16.576.385 
2 730.504.525 728.332.103 2.172.422 
3 392.297.420 357.161.395 35.136.025 
4 348.062.020 317.916.250 30.145.770 
5 269.992.150 217.328.388 52.663.762 
6 466.779.250 478.263.525 -11.484.275 
7 325.765.900 330.962.195 -5.196.295 

Jumlah Total 2.788.583.725 2.668.769.931 119.813.794 
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Lampiran 11 Penerimaan Peternak  Ayam Pedaging Anggota Kemitraan KUD “Sari Bumi” 
Bululawang Selama 1 tahun (2005) Untuk Strata I, II dan III Dihitung Dalam 
Rupiah (Rp). 

 
Rincian Penerimaan Peternak Plasma (Rp) 

 
Responden Strata 

I Ayam Bonus Lain-lain 
Total 

Penerimaan 
1 35.431.300 566.000 145.600 36.142.900 
2 55.833.500 881.000 1.475.300 58.189.800 
3 86.104.450 1.455.000 1.465.200 89.024.650 
4 29.105.100 438.000 582.100 30.125.200 
5 95.780.425 1.414.500 2.756.900 99.951.825 
6 57.504.875 918.500 1.590.850 60.014.225 
7 42.665.625 668.500 1.829.600 45.163.725 
8 39.039.700 658.000 1.499.175 41.196.875 
9 66.615.210 1.058.500 4.137.950 71.811.660 

10 81.598.225 1.591.450 2.514.225 85.703.900 
11 46.302.910 920.800 1.105.000 48.328.710 
12 70.732.200 1.097.500 276.500 72.106.200 
13 72.660.375 1.131.000 1.804.625 75.596.000 

Jumlah Total 779.373.895 12.798.750 21.183.025 813.355.670 
Rata-rata 59.951.838 984.519 1.629.463 62.565.821 
Prosentase 95,83 1,57 2,60 100 

Per Kg 7.831,72 128,61 212,86 8.173,20 
Responden Strata 

II  
1 130.983.050 2.091.800 578.200 133.653.050 
2 162.202.025 2.653.000 3.484.000 168.339.025 
3 132.675.325 2.132.500 2.245.500 137.053.325 
4 109.261.200 1.674.000 916.400 111.851.600 
5 136.495.175 1.829.900 2.587.000 140.912.075 
6 89.099.350 1.476.500 2.495.900 93.071.750 
7 257.982.950 3.932.000 6.803.325 268.718.275 
8 256.894.450 4.071.500 3.593.155 264.559.105 
9 155.056.800 2.301.500 569.800 157.928.100 

10 111.749.050 1.670.000 2.177.250 115.596.300 
Jumlah Total 1.542.399.375 23.832.700 25.450.530 1.591.682.605 

Rata-rata 154.239.938 2.383.270 2.545.053 159.168.261 
Prosentase 96,90 1,50 1,60 100 

Per Kg 7172,08 110,82 118,34 7401,25 
Responden Strata  
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III 

1 247.310.760 3.719.000 4.152.700 255.182.460 
2 679.702.975 11.148.000 39.653.550 730.504.525 
3 363.405.750 5.674.420 23.217.250 392.297.420 
4 334.584.370 5.087.000 8.390.650 348.062.020 
5 259.081.500 4.254.500 3.434.150 266.770.150 
6 433.324.650 7.402.500 26.052.100 466.779.250 
7 306.238.875 14.474.325 5.052.700 325.765.900 

Jumlah Total 2.623.648.880 51.759.745 104.900.400 2.785.361.725 
Rata-rata 374.806.983 7.394.249 15.707.586 397.908.818 
Prosentase 94,19 1,87 3,78 100 

Per Kg 7.074,31 139,56 296,47 7.510,35 
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Lampiran  12 Rata – Rata Fluktuasi Harga Ayam Pedaging Anggota Kemitraan KUD “Sari 
Bumi” Bululawang Selama 1 Tahun (2005) Untuk Strata I, II dan III. 

 
 

 

Nama Produksi 
(periode) 

Rata-rata 
harga ayam 

Jumlah Ayam 
Masuk (ekor) 

Jumlah Ayam Panen 
(ekor) 

Strata I   Total x  Total x  
1.  Harsono 5 7225 2.500 500 2.390 478 
2.  Suwarsih 5 6738 4.300 860 4.029 806 
3.  Zaenal Abidin 6 7028 7.000 1.167 6.591 1.099 
4.  Muhajir 4 7000 2.000 500 1.942 485,5 
5.  Sugeng Hariyanto 6 7539 6.500 1.083 6.155 1.026 
6.  Haris 4 7170 4.000 1.000 3.803 951 
7.  Suhermanto 6 7283 3.200 533 3.064 511 
8.  Muslim 6 6965 3.000 500 2.861 477 
9.  Rifai Hasan 5 6700 5.000 1.000 4.638 928 
10. Ika Murti 6 7044 5.500 917 5.281 880 
11. Slamet 6 7128 3.500 583 3.331 555 
12. Haris T 5 7050 5.200 1.000 4.847 969 
13. Lasianto 4 7279 5.000 1.250 4.773 1.193 
Jumlah 68 92144 56700 10933 53705 10361 
Rata-rata 5 7088 4361 841 4131 797 
Strata II 
1.  Ely 5 6720 10.000 2.000 9.462 1.892 
2.  Nur Hidayati 6 6854 12.000 2.000 10.906 1.818 
3.  Suwandi B 7 7194 10.000 1.429 8.956 1.279 
4.  H. Ahmad 4 7064 8.000 2.000 7.472 1.868 
5.  Nanang 5 7222 10.000 2.000 9.491 1.898 
6.  Abdul Majid 4 6850 8.000 2.000 6.535 1.634 
7.  Temin 6 6887 18.000 3.000 16.532 2.755 
8.  H. A. Syukur 6 7113 18.000 3.000 16.953 2.826 
9.  Samsuddin 6 7433 10.500 1.750 9.795 1.633 
10. Mukhlisin 4 7328 8.000 2.000 7.445 1.861 
Jumlah 47 70670 112500 21179 103547 1946 
Rata-rata 5 7067 11250 2118 10354 1950 
Strata III 
1. H. Asyik 3 6872 18.000 6.000 17.349 5.783 
2. H. Rahmad 6 6557 50.700 8.450 48.901 8.150 
3. Basori 7 7273 26.000 3.714 23.984 3.426 
4. Mahmudi 7 7290 23.500 3.357 21.320 3.046 
5. Asmad 6 6975 20.000 3.333 18.050 3.008 
6. Purwanto 5 6782 33.900 6.780 31.540 6.308 
7. Gimun 6 6869 22.100 3.683 21.164 3.527 
Jumlah 40 48615 194200 35315 182308 33248 
Rata-rata 5 6945 27743 5045 26044 4750 
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Lampiran 13. Penentuan Strata (I, II, III) dalam Penelitian. 
 
 
Jumlah responden    : 30 orang 

Rata – rata kepemilikan x    : 2240 ekor 

Standart deviasi (sd)   : 1938 ekor 

Penentuan strata menurut Daniel (2002) sebagai berikut : 

 Skala usaha   : x  + 0,5 sd 

   : 2240 + 0,5(1938) 

Strata I   : < x  - 0,5 sd 

   : < 2240 – 0,5(1938) 

   : < 1268 ekor. 

Strta II   : x  - 0,5 sd sampai x  + 0,5 sd 

   : 2240 – 0,5(1938) sampai 2240 + 0,5(1938) 

   : Antara 1268 ekor sampai 3208 ekor. 

Strata III  : > x  + 05 sd 

   : > 2240 + 0,5(1938) 

   : > 3208 ekor. 
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Lampiran 14. Perhitungan Rentabilitas Usaha pada Strata I, II dan III selama 1 
Tahun (2005) 

 

No Strata Keuntungan 
(Rp) 

Modal Usaha 
(Rp) 

Rentabilitas  
/tahun 

(%) 
1 I 2.793.356 940.367.125 0,3 

2 II 25.961.001 1.758.719.525 1,48 

3 III 119.813.794 2.887.246.550 4,15 

  

Rumus Rentabilitas : 

%100
MU

LR ×=  

Keterangan : 
 

R   =  Rentabilitas (%) 

L   =  Jumlah laba yang diperoleh pada periode tertentu (Rp) 

MU = Modal yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut (Rp) 

 

Rentabilitas : 

Strata I  =  ( 2.793.356 /  940.367.125) x 100  = 0,3 % 

Strata II =  (25.961.001 / 1.758.719.525) x 100  = 1,48 % 

Strata III =  (119.813.794 / 2.887.246.550) x 100 = 4,15 % 
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