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ABSTRACT 
 
 

Analysis of Profitability At  PT. “Sinar Sarana Sentosa” Enterprice in 
kediri 

 
 

 Research locates at Partner PT. “Sinar Sarana Sentosa” in Kediri 
Regency begun from May 25th to June 25th of 2007. It aims at examining 
the profitability ratio of Partner PT. “Sinar Sarana Sentosa” in Kediri 
Regency and understanding the effectiveness rate of the enterprise viewed 
from the profitability ratio measured in Partner PT. “Sinar Sarana 
Sentosa” of Kediri Regency.  
 Material used in research includes 32 breeders of broiler farming 
from Partner PT. “Sinar Sarana Sentosa” of Kediri Regency with the 
criterion of at least having one year aged enterprise. Method used 
considers survey with purposive sampling technique. Respondents divide 
into three. Stratum I accounts to 18 persons breeding 2,000-5,333 broilers 
per period in average. Stratum II reaches about 10 persons breeding 
averagely >5,333-8,666 broilers per period. Stratum III involves 4 persons 
breeding >8,666-12,000 broilers per period in average. The objective of 
strata division relates to the comparison of profitability ratio against 
diversified livestock ownership rate.  
 Results of profitability analysis indicate that Strata II appears better 
than Strata I and III. However, Strata III produces the lowest profit. 
Research suggests that the breeders should have better management to 
reduce production cost and to improve their enterprise profitability ratio. 
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RINGKASAN 
 

Analisa Profitabilitas Usaha Peternakan Ayam Pedaging pada Mitra 
PT. “Sinar Sarana Sentosa” Kediri 

 
 

 Penelitian ini dilaksanakan pada mitra PT. “Sinar Sarana Sentosa” Kabupaten 
Kediri mulai tanggal 25 Mei 2007 sampai dengan 25 Juni 2007. Tujuan dilaksanakan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat rasio profitabilitas pada peternak mitra PT. 
“Sinar Sarana Sentosa” di Kabupaten Kediri dan untuk mengetahui tingkat efektifitas 
usaha peternakan ditinjau dari rasio profitabilitas pada peternak mitra PT. Sinar Sarana 
Sentosa di Kabupaten Kediri. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi 
dan bahan pertimbangan bagi perusahaan inti tentang keadaan mitranya sehingga usaha 
peternakan ayam dapat dikembangkan. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 32 peternak ayam pedaging mitra 
PT. ”Sinar Sarana Sentosa” di Kabupaten Kediri dengan kriteria telah menjalankan 
usahanya minimal satu tahun. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan 
teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Responden dibagi dalam tiga 
strata I sebanyak 18  orang dengan pemeliharaan rata-rata 2.000 – 5.333 ekor per periode, 
strata II sebanyak 10 orang dengan jumlah pemeliharaan rata-rata > 5.333 – 8.666   ekor 
per periode dan strata III sebanyak 4 orang dengan jumlah pemeliharaan rata-rata > 8.666 
– 12.000 ekor per periode. Tujuan pembagian strata adalah untuk membandingkan rasio 
profitabilitas pada tingkat kepemilikan ternak yang bervariasi. 
 Berdasarkan hasil pernelitian diperoleh rasio keuntungan kotor untuk strata I 
sebesar   7,04 %, strata II sebesar 7,43 % dan strata III sebesar 6,23 %. Rasio keuntungan 
bersih untuk strata I sebesar 5,50 %, strata II sebesar 5,82 % dan strata III sebesar 4,60 %. 
Rasio biaya untuk strata I sebesar 94,50 %, strata II sebesar 94,15 % dan strata III sebesar 
95,50 %, RKDML untuk strata I sebesar 3,57 %, strata II sebesar 3,66 % dan strata III 
sebesar 3,04 %. Rasio pengembalian atas modal untuk strata I sebesar 2,80 %, strata II 
sebesar 2,87 % dan strata III sebesar 2,24 % dan tingkat perputaran modal untuk strata I 
sebesar 0,51 %, strata II sebesar 0,49 % dan strata III sebesar 0,49 %. 
 Hasil analisis profitabilitas menunjukkan bahwa strata II lebih baik dari pada strata 
I dan III sedang strata III keadaan paling jelek. Disarankan kepada peternak untuk 
melakukan pengelolaan usaha yang lebih baik  dengan memperkecil biaya produksi 
sehingga  meningkatkan rasio profitabilitas usaha. 

 v



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 v



DAFTAR ISI 
   halaman 

KATA PENGANTAR ..............................................................................................i 
RIWAYAT HIDUP ..................................................................................................ii 
UCAPAN TERIMAKASIH ....................................................................................iii 
ABSTRACT ..............................................................................................................iv 
RINGKASAN ...........................................................................................................v 
DAFTAR ISI.............................................................................................................vi 
DAFTAR TABEL ....................................................................................................viii 
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ix 
 
BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang .........................................................................................1 
1.2 Rumusan masalah ....................................................................................3 
1.3 Tujuan Penelitian .....................................................................................3  
1.4 Kegunaan Penelitian ................................................................................4 
1.5 Kerangka Pikir .........................................................................................4 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Ayam Pedaging......................................................................6 
2,2 Usaha Peternakan Ayam Pedaging ..........................................................7 
2.3 Pola Kemitraan Usaha..............................................................................8 
2.4 Modal Usaha ............................................................................................10 
2.5 Biaya Produksi .........................................................................................10 
2.6 Penerimaan...............................................................................................11 
2.7 Keuntungan Usaha dan Laba ...................................................................11 
2.8 Analisis Profitabilitas ...............................................................................11 
 

BAB III MATERI DAN METODE 
3.1 Lokasi Penelitian......................................................................................17 
3.2 Materi Penelitian ......................................................................................17 
3.3 Metode Penelitian ....................................................................................17 
3.4 Teknik Pengambilan Sampel....................................................................18 
3.5 Analisa Data .............................................................................................19 
3.6 Batasan Istilah ..........................................................................................22 

 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian ..........................................................24 
4.2 Usaha Peternakan Ayam Pedaging Pola Kemitraan PT. ”Sinar Sarana 

Sentosa” ...................................................................................................25 
4.3 Usaha Peternakan Ayam Pedaging Mitra PT. “Sinar Sarana Sentosa” ...26 
4.4 Modal Usaha ............................................................................................27 
4.5 Biaya Produksi .........................................................................................29 
4.5.1 Biaya Variabel.....................................................................................30 

4.5.1.1 Biaya Bibit (DOC) .....................................................................31 
4.5.1.2 Biaya Pakan................................................................................31 
4.5.1.3 Biaya Kesehatan.........................................................................32 
4.5.1.4 Biaya Sekam dan Minyak Tanah ...............................................32   

 vi



4.5.1.5 Biaya Tenaga Kerja....................................................................32 
4.5.1.6 Biaya Listrik...............................................................................33 
4.5.1.7 Biaya lain-lain ............................................................................33 

4.5.2 Biaya Tetap .........................................................................................33 
4.5.2.1 Biaya Sewa Tanah......................................................................34 
4.5.2.2.Biaya Penyusutan.......................................................................34 
4.5.2.3 Pajak...........................................................................................35 

4.6 Penerimaan...............................................................................................35 
4.7 Keuntungan Usaha ...................................................................................37 
4.8 Analisis Profitabilitas ...............................................................................39 

 4.8.1 Analisa Profitabilitas Dalam Hubungannya Dengan Penjualan .....40 
     4.8.1.1 Rasio Laba Kotor.....................................................................40 
     4.8.1.2 Rasio Laba Bersih....................................................................41 
     4.8.1.3 Rasio Biaya..............................................................................42 

4.8.2 Analisa Profitabilitas Dalam Hubungannya Dengan Investasi 
(Modal).........................................................................................43 

    4.8.2.1 Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba........................44 
    4.8.2.2 Rasio Pengembalian Atas Modal.............................................45 
    4.8.2.3 Tingkat perputaran modal........................................................46 

 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan ..............................................................................................49 
5.2 Saran.........................................................................................................49 

 
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................50 
 
LAMPIRAN 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vii



 
DAFTAR TABEL 

 
Tabel                                                                                                          Halaman 
 

1. Rata-rata modal pada usaha peternakan ayam pedaging mitra PT. “Sinar 
Sarana Sentosa” menurut strata usaha dihitung dalam rupiah per periode ....28 

2. Persentase biaya produksi usaha peternakan ayam pedaging mitra PT. 
”Sinar Sarana Sentosa” Kediri .......................................................................30 

3. Rata-rata penerimaan usaha peternakan ayam pedaging mitra PT. ”Sinar 
Sarana Sentosa” menurut strata usaha dihitung dalam rupiah per periode. ...37 

4. Keuntungan rata-rata usaha peternakan ayam pedaging mitra PT.”Sinar 
Sarana Sentosa” menurut strata usaha dihitung dalam rupiah perperiode .....38 

5. Profitabilitas dalam hubungannya dengan penjualan pada usaha peternakan 
ayam pedaging peternak mitra PT. ”Sinar Sarana Sentosa” (%) ...................40 

6. Profitabilitas dalam hubungannya dengan modal usaha peternakan ayam 
pedaging peternak anggota kemitraan PT. ”Sinar Sarana Sentosa” di 
kabupaten Kediri (%) .....................................................................................43 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 viii



 
DAFTAR LAMPIRAN 

 
Lampiran                                                                                                      Halaman 
 

1. Data responden peternak ayam pedaging pada mitra PT. “Sinar Sarana 
Sentosa” Kabupaten Kediri ............................................................................53 

2. Contoh perhitungan modal tetap dan biaya tetap usaha peternakan ayam 
pedaging peternak anggota kemitraan PT. “Sinar Sarana Sentosa” Kediri ...54 

3. Contoh perhitungan modal kerja dan biaya variabel usaha peternakan 
ayam pedaging peternak anggota kemitraan PT. “Sinar Sarana Sentosa” 
Kediri .............................................................................................................56 

4. Perhitungan biaya tenaga kerja pada masing-masing strata selama satu 
periode............................................................................................................58 

5. Perhitungan biaya listrik dan air selama satu periode....................................59 
6. Perhitungan penyusutan kandang selama satu periode ..................................60 
7. Biaya penyusutan tempat pakan selama satu periode ....................................61 
8. Biaya penyusutan tempat minum selama satu periode ..................................62 
9. Biaya penyusutan alat pemanas selama satu periode.....................................63 
10. Biaya penyusutan alat fumigasi selama satu periode.....................................64 
11. Modal usaha peternakan ayam pedaging mitra PT. ”Sinar Sarana Sentosa” 

untuk strata I (Rp/periode) .............................................................................65 
12. Lanjutan modal usaha peternakan ayam pedaging mitra PT. ”Sinar Sarana 

Sentosa” untuk strata I (Rp/periode) ..............................................................66 
13. Modal usaha peternakan ayam pedaging mitra PT. Sinar Sarana Sentosa 

untuk strata II (Rp/periode)............................................................................67 
14. Modal usaha peternakan ayam pedaging mitra PT. Sinar Sarana Sentosa 

untuk strata III (Rp/ periode)..........................................................................68 
15. Biaya usaha peternakan ayam pedaging mitra PT. Sinar Sarana Sentosa 

untuk strata I (Rp/ periode) ............................................................................69 
16. Lanjutan biaya usaha peternakan ayam pedaging mitra PT. Sinar Sarana 

Sentosa untuk strata I (Rp/ periode)...............................................................70 
17. Biaya usaha peternakan ayam pedaging mitra PT. Sinar Sarana Sentosa 

untuk strata II (Rp/th).....................................................................................71 
18. Biaya usaha peternakan ayam pedaging mitra PT. Sinar Sarana Sentosa 

untuk strata III (Rp/ periode)..........................................................................72 
19. Perhitungan penerimaan usaha pada masing-masing strata selama satu 

periode............................................................................................................73 
20. Perhitungan keuntungan usaha pada masing-masing strata selama satu 

periode............................................................................................................74 
21. Contoh perhitungan profitabilitas usaha peternakan ayam pedaging 

peternak selama satu tahun ............................................................................75 
22. Perhitungan rasio profitabilitas usaha peternakan ayam pedaging pada 

strata I selama satu periode ............................................................................77 
23. Perhitungan rasio profitabilitas usaha peternakan ayam pedaging pada 

strata II selama satu periode...........................................................................78 
24. Perhitungan rasio profitabilitas usaha peternakan ayam pedaging pada 

strata III selama satu periode..........................................................................79 

 ix



 
 
 

 x



BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Pembangunan di bidang peternakan diarahkan untuk mengembangkan 

peternakan yang maju dan efisien. Peternakan diharapkan dapat terus meningkatkan 

peranannya 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. 

Pemerintah telah berupaya menjalankan peranannya sebagai alat pengendali 

pembangunan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dibidang peternakan. Salah 

satunya adalah berkaitan dengan pembinaan usaha peternakan ayam ras yaitu 

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 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. Selain itu 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 (Anonymous, 1997). 

Pola kemitraan sebagai salah satu kegiatan yang dikembangkan oleh pemerintah 

sebagai salah satu alternatif mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam usaha 

peternakan ayam pedaging. Bentuk pola kemitraan antara perusahaan peternakan atau 
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perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dengan peternakan rakyat adalah 

kemitraan pola perusahaan inti rakyat (PIR). Kerja sama ini perusahaan inti 

pemasokan sarana produksi peternakan meliputi: DOC, pakan dan obat-obatan kepada 

peternak plasma, disamping memberikan bimbingan teknis, pengawasan dan 

pemasaran hasil produksi peternak plasma. Peternak melakukan usaha budidaya ayam 

pedaging melalui pemeliharaan sampai panen. Kegiatan usaha kemitraan PIR, 

perusahaan yang bergerak di bidang peternakan bertindak sebagai inti dengan tujuan 

menampung dan memasarkan hasil produksi peternakan rakyat. 

Kelangsungan hidup suatu usaha biasa terlaksana apabila usaha tersebut 

menguntungkan, tetapi keuntungan sering kali tidak menjamin bahwa usaha tersebut 

dalam kondisi yang baik dan bekerja secara efisien untuk dijadikan sebagai patokan 

dalam pengambil keputusan dilanjutkannya suatu usaha. Untuk mengetahui kondisi 

usaha peternakan, salah satu cara yang biasa dijadikan dasar adalah dengan 

mengetahui profitabilitas usahanya. Analisa profitabilitas merupakan alat untuk 

mengetahui tingkat keuntungan (laba) yaitu dengan membandingkan laba yang 

diperoleh dengan hasil penjualan dan modal yang digunakan. Nilai tingkat perolehan 

laba yang semakin tinggi akan menunjukkan kondisi usaha yang semakin baik dan 

dapat bekerja dengan efisien. 

Tingkat keuntungan usaha dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan atau 

melihat jalannya usaha peternakan. Nilai ini selanjutnya dapat digunakan sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan tentang kelangsungan hidup usaha, dimana 

semakin tinggi tingkat perolehan laba usaha maka akan semakin besar pula 

keuntungan yang diperoleh.  
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Keuntungan yang diperoleh peternak seringkali kurang menggembirakan 

walaupun harga jual hasil sudah relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya 

produksi sehingga mengakibatkan tidak seimbangnya antara biaya produksi dengan 

pendapatan yang diterima dari penjualan. Selain itu kendala yang dihadapi peternak 

ayam pedaging juga terletak pada pemasaran, karena pemasaran hasil ayam pedaging 

belum terjamin dapat tepat waktu sehingga peternak akan mengalami kerugian akibat 

pemborosan biaya pakan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian ini berusaha untuk mengetahui 

bagaimana tingkat profitabilitas usaha peternakan plasma anggota kemitraan pada PT. 

”Sinar Sarana Sentosa “Kediri. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat rasio profitabilitas (rasio laba bersih, rasio laba kotor, rasio 

biaya, RKDML, RPAM dan TPM) pada masing-masing strata usaha pada 

peternak mitra PT. ”Sinar Sarana Sentosa” di Kabupaten Kediri. 

2. Bagaimana tingkat efektifitas usaha peternakan ditinjau dari rasio profitabilitas 

(rasio laba bersih, rasio laba kotor, rasio biaya, RKDML, RPAM dan TPM) 

pada masing-masing strata usaha pada peternak mitra PT. “Sinar Sarana 

Sentosa” di Kabupaten Kediri. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat rasio profitabilitas (rasio laba bersih, rasio laba kotor, 

rasio biaya, RKDML, RPAM dan TPM) pada masing-masing strata usaha pada 

peternak mitra PT. ”Sinar Sarana Sentosa” di Kabupaten Kediri. 
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2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas usaha peternakan ditinjau dari rasio 

profitabilitas (rasio laba bersih, rasio laba kotor, rasio biaya, RKDML, RPAM dan 

TPM) pada masing-masing strata usaha pada peternak mitra PT. “Sinar Sarana 

Sentosa” di Kabupaten Kediri. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai: 

1. Informasi dan bahan pertimbangan bagi perusahaan inti tentang keadaan 

peternak mitra ditinjau dari profitabilitas usahanya. 

2. Bahan informasi bagi peneliti bidang peternakan khususnya usaha kemitraan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Setiap usaha peternakan ayam pedaging baik usaha yang bersifat sambilan 

maupun komersial, keduanya berorientasi pada mencari keuntungan sehingga usaha 

yang dijalankan memerlukan perencanaan dan analisa usaha yang mampu menilai 

efisiensi usaha serta menentukan biaya-biaya produksi dan keuntungan yang diperoleh 

dari usaha peternakannya, hal ini merupakan keberhasilan dari segi ekonomi yang 

sangat diharapkan oleh semua peternak. Salah satu analisis yang biasa dilakukan 

adalah menggunakan analisis profitabilitas untuk mengetahui tingkat keuntungan 

peternak. Kelangsungan hidup suatu usaha sudah biasa terlaksana apabila usaha 

tersebut menguntungkan, tapi keuntungan seringkali tidak menjamin bahwa usaha 

tersebut dalam kondisi baik dan bekerja secara efisien untuk dijadikan sebagai 

patokan dalam pengambilan keputusan suatu usaha. 
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Di dalam kerjasama kemitraan, PT. ”Sinar Sarana Sentosa” berperan sebagai 

perusahaan inti yang bertanggung jawab dalam pengadaan sarana produksi peternakan 

(sapronak) dan menyalurkannya kepada peternak plasma. Peternak yang bertindak 

sebagai mitra bertanggung jawab dalam pemeliharaan ayam pedaging. Usaha 

peternakan ayam pedaging memerlukan modal dan biaya yang digunakan untuk 

memproduksi ayam pedaging. Dari keuntungan yang diperoleh dilakukan analisa 

profitabilitas. 

Skema kerangka pikir: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Perusahaan inti 

Produk Ayam Usaha Peternak plasma 

Modal 

Biaya 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Pengertian Ayam Pedaging 

Ayam pedaging adalah jenis ayam jantan atau betina muda berumur 6 - 8 

minggu yang dipelihara secara intensif guna memperoleh produksi daging. 

(Anonymous,1986). Kekaguman orang dan minat pemilik modal muncul setelah 

mengetahui bahwa ayam pedaging dapat dijual sebelum usia 8 minggu dan pada usia 

itu bobot tubuhnya hampir sama dengan bobot ayam kampung yang berusia sekitar 1 

tahun (Rasyaf, 2002). 

Ayam pedaging adalah ayam jantan atau betina muda yang berumur dibawah 

delapan minggu ketika dijual dengan bobot badan tertentu, yang mempunyai 

pertumbuhan yang cepat serta mempunyai dada yang tegar dengan timbunan daging 

yang baik dan banyak. Pemeliharaan ayam pedaging dapat menjadi dua periode awal 

(starter) dimulai sejak ayam berumur satu hari sampai empat minggu dan periode 

akhir (finisher) yang merupakan periode sesudah ayam berumur empat minggu 

sampai siap untuk dijual atau dipasarkan (Rasyaf, 1999). 

 Masa pemeliharaan ayam yang pendek, dalam jangka enam sampai delapan 

minggu ayam tersebut sanggup mencapai berat hidup 1,5 – 2 kg dan secara umum 

dapat memenuhi selera konsumen atau masyarakat. Beternak ayam broiler dapat 

dilakukan dengan modal kecil atau dengan modal besar, sebagai usaha sambilan 

maupun sebagai usaha pokok. Usaha ini dapat ditangani oleh tenaga kerja keluarga, 

areal yang dibutuhkan tidak begitu luas dan hanya dibutuhkan ketrampilan saja 

(Murtidjo, 1990). 
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2.2 Usaha Peternakan Ayam Pedaging 

Usaha peternakan 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 daging, susu, telur serta usaha penggemukan 

suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan. 

Peternakan unggas termasuk ayam pedaging merupakan jenis ternak yang umum 

dipelihara, karena memiliki populasi yang besar dapat dijumpai diseluruh wilayah 

Indonesia terutama daerah pertanian (Pulungan dan Pambudi, 1992). Mubyarto (1989) 

menjelaskan bahwa jika ditinjau dari jenis usahanya, usaha peternakan dibedakan 

menjadi dua yaitu peternakan rakyat dan perusahaan peternakan. Usaha ternak broiler 

adalah budidaya broiler untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan kategori 

sebagai peternak rakyat dan perusahaan peternakan.. Usaha peternakan unggas 

terutama ayam pedaging maka hasil akhir yang ingin dicapai (output) adalah daging 

(Wiharto, 1997). 

 Peternakan rakyat adalah peternakan yang dilakukan petani disamping usaha 

pertaniannya, sedangkan perusahaan peternakan diusahakan untuk tujuan komersial. 

Pulungan dan Pambudi (1992) menjelaskan bahwa berdasarkan jumlah ayam 

pedaging yang dipelihara, usaha peternakaan ayam pedaging dibagi menjadi dua 

yaitu, usaha peternakaan rakyat, adalah usaha peternakan ayam pedaging dengan 

skala kecil, jumlah ayam yang dipelihara dibawah 15.000 ekor, perusaahaan 

peternakan ayam pedaging dengan skala usaha besar, jumlah ayam yang dipelihara 

diatas 15.000 ekor. 
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2.3 Pola Kemitraan Usaha 

Pola kemitraan merupakan suatu kerjasama antara pengusaha dengan peternak 

dalam upaya pengelolaan usaha peternakan khususnya ayam ras. Pola ini secara resmi 

dimulai sejak terbitnya SK Menteri Pertanian TN.406/Kpts/5/1984. Pola kemitraan ini 

disebut PIR (Perusahaan Inti Rakyat) yaitu sebuah modal kerjasama tertutup antara 

pengusaha sebagai inti dan peternak sebagai plasma (Suharno, 2002).  

 Penerapan pola kemitraan hendaknya tidak terkesan sebagai pemberian 

bantuan, tetapi pola yang diterapkan adalah lebih cenderung berbentuk kerjasama pola 

kemitraan berbentuk dari yang besar (perusahaan inti) kepada yang kecil (peternak 

plasma) apabila kerjasama diartikan oleh pihak peternak kecil merugikan maka akan 

berdampak sangat tidak menguntungkan dan tidak mendidik bagi kemandirian 

peternak itu sendiri. Pola kemitraan berbentuk kerjasama merupakan upaya 

melakukan tindakan yang sama menguntungkan. Konkretnya pola ini menunjuk 

kesediaan konglomerat (ahli dalam bidang peternakan) untuk memberikan bimbingan 

atau informasi (transfer of knowladge) kepada peternak, terutama mengenai 

manajerial atau teknik menjalankan proses usaha peternakan secara utuh, kemudian 

peternak menerapkaan sesuai dengan kondisi internalnya (Arifin, 1998). 

 Tujuan dari kemitraan antara lain adalah memperkecil resiko usaha terutama 

peternakan rakyat sebagai mitra usaha karena dijaminnya sarana produksi (kualitas, 

kuantitas dan harga), pemasaran hasil dan jaminan pendapatan oleh perusahaan 

peternakan dan perusahaan di bidang peternakan selaku mitrausaha tani. Tujuan 

kemitraan menurut Nugroho (1990) adalah: (1). Pemanfaatan teknologi dan 

manajemen moderen yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan efisiensi 

usaha, (2). Menciptakan mekanisme proses pemerataan pendapatan melalui 

 8



kesempatan berusaha dan (3). Memecahkan masalah perbedaan kepentingan yang 

sering timbul antara bentuk skala kecil dan skala besar. 

 SK Mentan No. 472/1996 menjelaskan bahwa kemitraan ayam ras ada tiga 

bentuk yaitu: Perusahaan Inti Rakyat, Penghela (penggerak) dan Pengelola. Bentuk-

bentuk kemitraan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Perusahaan inti rakyat adalah jenis kemitraan antara perusahaan peternakan atau 

perusahaan di bidang peternakan sebagai inti dengan peternakan sebagai plasma 

(Suharno,1997), sedangkan Anonymous (1997) menjelaskan perusahaan inti 

adalah perusahaan yang mengadakan kemitraan dengan perusahaan inti rakyat 

yang berkewajiban menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis 

manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi peternakan 

rakyat ayam ras mengusahakan permodalan serta melaksanakan budidaya ayam 

ras itu sendiri. 

b. Perusahaan penghela adalah perusahaan di bidang peternakan yang dalam 

program kemitraan berkewajiban melakukan bimbingan teknis, menampung, 

mengolah dan memasarkan hasil produksi, perusahaan ini tidak mengusahakan 

permodalan dan tidak melaksanakan budi daya ayam ras sendiri (Suharno, 

1997). 

c. Perusahaan penghela merupakan kemitraan pengelola, dimana perusahaan inti 

melakukan fungsi perencana, bimbingan, menyediakan sarana produksi dan 

memasarkan hasil produksi dari plasma tetapi tidak menyelenggarakan 

agribisnis (Suharno, 1997). 

Pola kemitraan ini telah diterima sebagai sistem kerjasama saling 

menguntungkan yang bertujuan mengembangkan ekonomi rakyat. Pertumbuhan dan 

pemerataan melalui partisipasi masyarakat luas diharapkan terwujut pada pola 
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kemitraaan ini, yang merupakan usaha untuk menigkatkan efisiensi produksi dengan 

prinsip kesejajaaran, saling tergantung dan saling menguntungkan (Arman, 1997). 

 

2.4 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 

pernanen dalam waktu tertentu dan modal konkrit yang mempunyai sifat tidak 

permanen. Menurut Riyanto (1995) 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 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 dianggap habis 

dalam satu kali periode produksi dan proses perputarannya dalam jangka 

waktu yang pendek atau singkat (umumnya kurang dari satu tahun). 

 

2.5 Biaya produksi 

Produksi adalah semua usaha manusia yang mengubah benda kedalam suatu 

keadaan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Biaya 

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

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

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

kecilnya produk yang dihasilkan, misalnya penyusutan, uang sewa tanah. Biaya tidak 
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tetap adalah biaya yang sifatnya tergantung besar kecilnya produk yang dihasilkan, 

misalnya biaya pakan, tenaga kerja dan obat-obatan. (Prawirakusumo, 1990). 

 

2.6 Penerimaan 

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

penjualan hasil produksi. Penerimaan merupakan hasil kali antara jumlah produk 

dengan harga yang terjadi karena permintaan. Total penerimaan akan bertambah 

sebanding dengan pertambahan hasil yang diproduksi jika harga suatu barang tidak 

berubah dengan jumlah penjualan produsen (Bishop, 1997). 

 

2.7 Keuntungan Usaha atau Laba 

Prawirakusumo (1990) menjelaskan bahwa laba adalah jumlah rupiah yang 

didapat dari pendapatan bersih suatu usaha. Menurut Rasyaf (2004) pendapatan kotor 

atau laba kotor merupakan selisih antara pendapatan dengan seluruh biaya variable. 

Apabila pendapatan kotor atau laba kotor ini dikurangi dengan biaya tetap maka 

dihasilkan keuntungan bersih. Sedangkan menurut Sundjaja dan Barlian (2003) laba 

kotor atau laba bruto mengukur langsung laba dari  penjualan atau jumlah laba yang 

diperoleh perusahaan yang merupakan hasil pengurangan antara penjualan dan biaya 

bahan baku, tenaga kerja, biaya tidak langsung dan biaya langsung yang berhubungan 

dengan barang yang dijual perusahaan. Laba bersih merupakan laba bersih setelah 

dikurangi semua biaya operasi dan pajak dibayar. 

 

2.8 Analisis Profitabilitas 

Profitabilitas menurut Sugiyarso dan Winarni (2005) menunjukkan 

kemampuan perusahaan  memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 
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total aktiva maupun modal sendiri. Sedangkan menurut Kasmir dan Jakfar (2004) 

rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen 

suatu perusahaan. Menurut Horne (1983) rasio keuntungan (rasio profitabilitas) 

dibedakan menjadi 2: 

1. Rasio profitabilitas dalam hubungan dengan penjualan 

Rasio yang menghubungkan laba dengan penjualan digunakan dalam 

mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengendalikan biaya. 

Perusahaan harus memperoleh laba yang cukup atas setiap unit produk yang 

dijualnya. Bila laba yang diperoleh tidak mencukupi. Sulit bagi perusahaan 

untuk menutup biaya-biaya tetap, biaya-biaya tidak tetap, bunga utang, dan 

menbayar deviden kepada para pemegang saham. Kussriyanto dan Suwartojo 

(1983) menyatakan bahwa untuk kepentingan analisis profitabilitas terdapat 

dua cara perhitungan yaitu: Rasio Laba Kotor dan Rasio Laba Bersih. 

Selanjutnya menurut Sucahyo (1992) perhitungan analisis profitabilitas 

sehubungan dengan biaya produksi dihitung dengan menggunakan biaya rasio 

biaya. 

2. Rasio Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi (modal) 

Rasio yang menghubungkan laba dengan investasi berguna untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam mengelola dana investasi dalam menghasilkan 

laba. Laba perusahaan harus sebanding dengan investasi dalam modal yang 

dipergunakan perusahaan. Bilamana perusahaan tidak dapat memperoleh laba 

yang layak atas modal yang dipercayakan padanya, ada kemungkinan modal 

tersebut kurang atas pola efisien penggunaannya (Boediono, 1986). Purba 

(1997) menyatakan bahwa analisis profitabilitas sehubungan dengan investasi 

 12



atau modal dapat dihitung dengan tiga cara yaitu: Rasio kemampuan dasar 

menghasilkan laba, rasio pengembalian atas modal dan tingkat perputaran 

modal. 

Beberapa rasio yang akan dipergunakan untuk mengukur profitabilitas atau 

kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan antara lain: 

a. Rasio Laba Kotor 

Rasio laba kotor merupakan rasio atau perbandingan antara laba kotor yang 

diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang diperoleh pada periode 

yang sama (Munawir, 1990). Rasio ini dihitung dengan jalan membagi laba 

kotor dengan hasil penjualan.rasio laba kotor yang tinggi menunjukkan bahwa 

biaya produksi perusahaan tersebut jika dibandingkan dengan pesaing relatif 

rendah atau dengan kata lain perusahaan adalah dalam posisi pasar yang cukup 

kuat untuk memimpin harga yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan 

pesaing sedangkan rasio laba kotor yang rendah merupakan penyebab masalah 

karena hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi kurang fleksibel jika 

dihadapkan pada penurunan permintaaan atau meningkatnya pesaing 

(Kassriyanto dan Suwartojo, 1983). 

Menurut kusnaidi dkk (2002) nilai rasio ini menunjukkan porsi laba kotor di 

dalam total penjualan perusahaan. Menurut Horne (1983) rasio laba kotor 

untuk rata-rata industri sebesar 23,8%. Menurut Scott et all (1998) standar 

rata-rata rasio laba kotor adalah 4,6%. 

b. Rasio Laba Bersih 

Menurut Kusnaidi dkk (2002) laba bersih merupakan hasil final dari 

kemampuan perusahaan di dalam memperoleh laba perusahaan. Hubungan 

antara rasio laba bersih dan kinerja perusahaan merupakan hubungan positif 
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atau hubungan searah. Rasio laba bersih digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan yang bersangkutan dalam menghasilkan laba bersih 

dari kegiatan produksi bagi perusahaan yang bersangkutan. 

Rasio laba bersih merupakan perbandingan antara selisih total penerimaan 

dengan total biaya produksi terhadap penjualan. Menurut Syamsuddin ( 1994) 

semakin tinggi nilai rasio laba bersih maka semakin baik operasi perusahaan 

tersebut, standar rata-rata rasio laba bersih adalah 5,7 % (Sabardi, 1995). 

Rasio laba bersih suatu perusahaan yang lebih besar dari rata-rata rasio laba 

bersih perusahaan sejenis maka dapat dikatakan harga jual produk tersebut 

relatif lebih tinggi atau biaya produksinya relatif rendah dibandingkan dengan 

perusahaan lainnya. Sedangkan rasio laba bersih lebih rendah dari pada rata-

rata rasio laba bersih perusahaan sejenis dapat dikatakan harga jual 

produksinya relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain. Umumnya rasio 

ini dikaitkan dengan rasio pengembalian atas modal, jika tingkat rasio 

pengembalian atas modal tersebut dikatakan baik, maka konsekuensinya angka 

yang terkait dengan rasio laba bersih akan menghasilkan rasio yang baik pula 

(Kusnaidi dkk,2002). 

c. Rasio Biaya 

Rasio biaya menurut Hermanto (1984) merupakan perbandingan dari seluruh 

biaya produksi, biaya pemasaran dan biaya administrasi serta umumnya 

terhadap penghasilan operasional atau hasil penjualan. Rasio biaya 

mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan. Rasio biaya yang tinggi 

menunjukkan keadaan yang kurang baik, hal ini menunjukkan setiap rupiah 

pertahun hasil penjualan yang terserap dalam biaya juga tinggi dan yang 

tersedia untuk laba juga kecil. 
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d. Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba 

Menurut Kusnaidi dkk (2002) rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

dengan segala modal yang dimilikinya untuk menghasilkan laba kotor ( 

setelah penerimaan dikurangi dengan biaya tidak tetap). Rasio ini berguna 

untuk membandingkan kemampuan perusahaan yang satu dengan yang 

lainnya dengan kondisi keuangan yang berbeda dalam menghasilkan laba 

kotor dari per rupiah modal. Menurut Munawir (1990) kegunaan dari rasio 

kemampuan dasar menghasilkan laba adalah untuk mengetahui efisien 

penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produk dan efisiensi bagian 

penjualan. 

Jika rasio kemampuan dasar menghasilkan laba suatu perusahaan lebih besar 

dari rata-rata rasio kemampuan dasar menghasilkan laba perusahaan sejenis 

dapat dikatakan perusahaan tersebut lebih efisien dalam menghasilkan laba 

dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Sedangkan jika rasio kemampuan 

dasar menghasilkan laba lebih rendah dari pada rata-rata rasio kemampuan 

dasar menghasilkan laba perusahaan sejenis dapat dikatakan perusahaan 

tersebut kurang efisien dalam menghasilkan laba dibandingkan perusahaan 

lainnya (Kusnaidi dkk, 2002). 

e. Rasio Pengembalian Atas Modal  

Kussrianto dan Suwartojo (1983) menjelaskan bahwa rasio pengembalian atas 

modal merupakan suatu ukuran yang menyeluruh dari prestasi suatu usaha 

sebab rasio ini menunjukkan kemampuan perolehan keuntungan atas seluruh 

dana yang diinvestasikan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan 

keuntungan bersih dengan jumlah investasi atau jumlah modal. Menurut 
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Kusnaidi dkk, (2002) rasio pengembalian atas modal menunjukkan 

perbandingan antara laba bersih terhadap jumlah modal, rasio ini akan 

mengukur keuntungan yang diperoleh perusahaan atas seluruh investasi yang 

dilakukan. 

Jika rasio pengembalian atas modal suatu perusahaan lebih besar dari pada 

rara-rata rasio pengembalian atas modal perusahaan sejenis dapat dikatakan 

perusahaan tersebut memerlukan waktu yang relatif lebih singkat untuk 

mengembalikan modal dibandingkan perusahaan lainnya, sedangkan jika rasio 

pengembalian atas modal lebih rendah dari pada rasio pengembalian atas 

modal sejenis dapat dikatakan perusahaan tersebut memerlukan waktu relatif 

lebih lama untuk mengembalikan modal dibandingkan perusahaan-perusahaan 

sejenis lainnya (Kusnaidi dkk, 2002). 

Standar rata-rata rasio pengembalian atas modal yang digunakan menurut Hirt 

dan Block (1992) adalah sebesar 10 %. 

f. Tingkat Perputaran Modal 

Riyanto (1995) menyatakan tingkat perputaran modal sebagai kemampuan 

dana yang tertanam dalam keseluruhan modal berputar dalam satu periode 

tertentu kemampuan modal yang di investasikan untuk menghasilkan revenue. 

Standar rata-rata tingkat perputaran modal yang dipergunakan menurut Hirt 

dan Block (1992) adalah sebesar 1,5. Sedangkan menurut Horne (1983) 

standar rata-rata tingkat perputaran modal adalah 1,66. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu 25 Mei 2007 sampai 

dengan 25 Juni 2007 di kabupaten Kediri dengan peternak plasma yang terdapat di 

PT. ”Sinar Sarana Sentosa” Kediri. Pemilihan lokasi ini karena memiliki 172 peternak 

plasma dengan variasi skala usaha yang berbeda. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 32 peternak mitra PT. ”Sinar 

Sarana Sentosa ”di Kabupaten Kediri. Kriteria peternak ayam pedaging yang diambil 

sebagai ternak contoh adalah telah menjalankan usahanya minimal 1 tahun. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei. Penelitian 

Survei menurut Singarimbun dan Effendi (1989) adalah peneliti yang mengambil 

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data 

yang pokok. Soekarwati, Soeharjo, Dillon dan Hardaker,(1986) menyatakan bahwa 

ada tiga tiga cara yang dipakai untuk mengumpulkan data survei yaitu : pengamatan 

langsung, wawancara dengan responden dan melihat catatan yang dimiliki responden. 
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3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (purposive sampling) dari 

masing-masing skala usaha yaitu peternakan rakyat (plasma) yang menjalin hubungan 

kemitraan dengan PT. ”Sinar Sarana Sentosa” Kediri. Data primer diperoleh dengan 

melakukan wawancara langsung dan pengamatan langsung kelokasi peternakan, data 

sekunder diperoleh dari PT. ”Sinar Sarana Sentosa”. 

Sasaran dalam penelitian ini adalah PT. ”Sinar Sarana Sentosa” sebagai pihak 

inti dan sebagai responden peternak-peternak yang tergabung dalam peternak plasma. 

Pengambilan sampel responden dilakukan secara purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel menurut pendapat sendiri dengan mempertimbangkan 

karakteristik dan sifat sampel (Wisadirana, 2005). Sampel yang diambil tersebut 

kemudian dilakukan Stratifikasi (pengelompokan). Pengambilan sample ini dilakukan 

dengan rekomendasi dari pihak inti. Kriteria dari sampel yang diambil adalah sampel 

merupakan peternak plasma anggota kemitraan dari PT. ”Sinar Sarana Sentosa”, 

mempunyai pengalaman beternak lebih dari satu tahun, dan secara rutin memelihara 

ayam pedaging dalam satu tahun sebanyak 5 - 6 kali periode produksi. Jumlah sampel 

peternak plasma yang dijadikan sebagai responden sebanyak 32 orang atau 18,60 % 

dari populasi. 

Sampel peternak diambil berdasarkan stratifikasi skala usaha. Stratifikasi ini 

dilakukan bertujuan untuk memudahkan perhitungan analisa profitabilitas selain itu 

juga dapat digunakan untuk membandingkan profitabilitas 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 antara satu 

lapisan atau strata dengan lapisan strata lainnya. Penentuan skala usaha dibagi atas 
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skala kecil (strata I), skala menengah (strata II) dan skala besar (strata III) dengan 

menggunakan rumus menurut Sudjana (1992) sebagai berikut: 

                    Rentang 
Kelas Interval = 
                            Banyak kelas 
 

Kepemilikan ternak terbesar 12.000 ekor dan kepemilikan ternak terkecil 2.000 ekor 

sehingga diperoleh kelas interval sebesar : 

   12.000 – 2.000 
Kelas interval = 
                                    3 
            = 3.333 
 
Strata I  =    2000  – 5.333 
Strata II = > 5.333 – 8.666 
Strata III = > 8.666  – 12.000 
 

3.5 Analisa Data 

Data diambil kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya yaitu mempelajari 

kegiatan-kegiatan dan hubungan yang terjadi antara perusahaan dan para peternak 

dalam fungsinya sebagai inti plasma. 

Data kuantitatif yang didapatkan dilakukan analisis dengan menggunakan 

analisa diskriptif yaitu dengan menggunakan tabel-tabel dari angka-angka yang 

tersedia, kemudian dilakukan uraian dan perhitungan dengan menggunakan rumus-

rumus profitabilitas sesuai dengan tujuan penelitian (Marzuki, 1983). 

Rumus-rumus yang digunakan adalah: 

- Biaya total (total cost), yang meliputi: 

TC = TFC + TVC 
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Keterangan: TC   = Total Cost / biaya total ( Rp/periode) 

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

  TVC = Total Variable Cost / biaya tidak tetap total 

(Rp/periode) 

- Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari hasil produksi atau hasil 

yang diterima dari penjualan output produksi. 

TR = Pq x Q 

Keterangan: TR = Total Revenue / Penerimaan total (Rp/periode) 

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

          Q = Quantity/jumlah produk (ekor) (Boediono, 1986) 

      -  Keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan total biaya yang 

dikeluarkan 

 π = TR – TC 

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

           π             = Profit/keuntungan (Rp/periode) 

           TC = Total Cost/biaya total (Rp/periode) 

- Penyusutan 

D  =  
Wp

HakHaw −   

Keterangan: D  = Depresiasi/penyusutan (Rp/periode) 

          Haw = Nilai awal barang (Rp) 

          Hak = Nilai akhir barang (Rp) 

  Wp = Waktu pakai (tahun) 

- Profitabilitas 

Rumus yang digunakan untuk menghitung profitabilitas adalah: 
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1.  Kussriyanto dan Suwartojo (1983) menjelaskan bahwa untuk perhitungan 

analisis profitabilitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

a. Rasio Laba Kotor 

                                    Laba Kotor 
Rasio Laba Kotor =              x 100% 

Hasil Penjualan 
 

b. Rasio Laba Bersih 

Laba Bersih 
Rasio Laba Bersih =      x 100% 

Hasil Penjualan 

  Keterangan: Laba Kotor  = Penjualan produk – biaya variable 

Laba Bersih      = Penjualan produk – total biaya  

produksi 

            Hasil penjualan  = Penjualan produk 

2. Sucahyo (1992) menjelaskan bahwa untuk perhitungan analisis profitabilitas 

menggunakan cara dengan menghitung rasio biaya. 

Pengukuran Rasio Biaya Diukur dengan rumus: 

 Total Biaya Produksi  
Rasio Biaya =      x 100% 
       Hasil Penjualan 

3. Purba (1997) menjelaskan bahwa untuk perhitungan analisis profitabilitas 

menggunakan dua cara, yaitu: 

a. Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba 

                   
                         Laba kotor 
RKDS =                                   x100% 

        Modal 
b. Rasio Pengembalian atas modal 

Laba Bersih 
RPAM =     x 100% 

    Modal 
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Sedangkan menurut Syamsuddin (1994) juga perlu dihitung tingkat perputaran 

modalnya. Tingkat perputaran modal dihitung dengan menggunakan rumus 

yaitu: 

     Total Penerimaan 
Tingkat perputaran modal =     x 1kali 

Total Modal Usaha 
 

 
3.6 Batasan Istilah 

 Pola kemitraan usaha ayam pedaging adalah suatu system hubungan kerjasama 

ekonomi antara perusahaan inti dengan sejumlah peternak plasma. Hubungan 

kerjasama yang terjadi dalam pola kemitraan usaha ini adalah: (a) perusahaan 

inti melakukan pemasokan sarana produksi peternakan yang meliputi DOC, 

pakan dan obat-obatan kepada peternak plasma, memberikan bimbingan 

teknis, pengawasan dan pemasaran hasil produksi peternak plasma, (b) 

peternak plasma melakukan usaha budidaya ayam pedaging sesuai dengan 

petunjuk serta perjanjian yang telah disepakati. 

 Usaha peternak ayam pedaging adalah suatu usaha peternakan yang bertujuan 

untuk menghasilkan produk utama berupa ayam pedaging. 

 Ayam ras pedaging adalah ayam hasil budidaya teknilogi yang memiliki 

karakteristik ekonomis dengan ciri khas pertumbuhan yang cepat dan dapat 

dipanen jangka waktu 35-40 hari. 

 Perusahaan inti  adalah PT. “Sinar Sarana Sentosa” yang bertindak sebagai 

penyedia sarana produksi peternakan yang meliputi bibit (DOC), pakan, 

vitamin, obat-obatan, vaksinasi dan bimbingan teknis peternakan ayam 

pedaging. 
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 Plasma adalah petani ternak yang mengikuti program kemitraan dari PT. 

“Sinar Sarana Sentosa” (yang menerima kredit sarana produksi dari pihak 

inti). 

 Biaya produksi adalah biaya yang timbul dalam proses produksi dalam satuan 

rupiah. 

 Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari penjualan hasil produksi, 

yang dihitung dalam satuan rupiah. 

 Pendapatan adalah merupakan penerimaan total yang dikurangi biaya riil yaitu 

biaya benar-benar dibayar oleh petani, yang dihitung dalam satuan rupiah. 

 Profitabilitas adalah merupakan hubungan antara laba yang didapat dengan 

hasil penjualan dari kegiatan perusahaan. 

 Laba kotor adalah laba yang didapat dari pengurangan hasil penjualan dengan 

total biaya produksi setelah terkena pajak pengukurannya dengan satuan 

rupiah per periode. 

 Analisis profitabilitas adalah analisis yang dipergunakan untuk mengukur 

kemampuan usaha peternakan dalam memperoleh keuntungan. Kriteria tingkat 

profitabilitas yang digunakan yaitu; Rasio Laba Kotor, Rasio Laba Bersih, 

Rasio Biaya, Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba dan Rasio 

Pengembalian  Atas Modal (RPAM), tingkat perputaran modal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23



 
 

 24



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Daerah Penelitian  

Daerah penelitian adalah di Kabupaten Kediri Kabupaten ini merupakan 

salah satu wilayah di Propinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 1.386,05 

km² yang terbagi menjadi 21 kecamatan. Kabupaten ini terletak pada 110º 47’ 05” 

- 112º 18’ 20” Bujur Timur dan pada 7º 36’ 12” - 8º 0’ 32” Lintang Selatan. 

Sedang batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan 

Kabupaten Nganjuk. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan 

Kabupaten Tulungagung. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk 

dan Kabupaten Tulungagung. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Malang dan Kabupaten Jombang. Untuk kantor PT. ”Sinar Sarana Sentosa” 

terletak di perumahan Jl. Kartini No. 14 Kediri. Klurahan Pocanan, Kecamatan 

Kota, Kabupaten Kediri. Lokasi peternakan plasma terdapat di 11 Kecamatan 

yaitu kecamatan Ngadiluwih, Purwoasri, Kandat, Mojo, Semen, Kras, Ringinrejo, 

Pare, Wates, Plemahan dan Papar. Masing-masing lokasi tersebut dapat didirikan  

usaha peternakan ayam pedaging karena daerah kecamatan tersebut merupakan 

daerah yang strategis kerena selain dapat dijangkau oleh sarana transportasi juga 

tidak mengganggu lingkungan masyarakat karena jauh dari pemukiman penduduk. 
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4.2 Usaha Peternakan Ayam Pedaging Pola Kemitraan PT. ”Sinar Sarana 

Sentosa”. 

Usaha peternakan ayam pedaging dengan pola kemitraan merupakan suatu 

kerjasama antara pengusaha dengan peternak dalam upaya pengelolaan usaha 

peternakan khususnya ayam ras. Tujuan dari usaha peternakan ini adalah dalam 

upaya memenuhi kebutuhan akan pangan hewani, meningkatkan pendapatan 

peternak ayam ras dan menciptakan lapangan kerja baru. PT. “Sinar Sarana 

Sentosa” dalam pola kemitraan ini bertindak sebagai inti akan memberikan kredit 

kepada peternak sebagai mitranya berupa bibit (DOC), pakan dan obat-obatan 

serta akan membeli kembali hasil produksi dengan harga kontrak yang telah 

dibahas bersama antara kedua belah pihak untuk memperoleh pendapatan yang 

relatif stabil bagi peternak. PT. “Sinar Sarana Sentosa” juga akan membantu 

peternak dengan tenaga ahli untuk mencapai hasil yang diharapkan. Usman (2001) 

menjelaskan bahwa inti memberikan bantuan kredit berupa bibit anak ayam, 

pakan, obat-obatan dan peralatan kandang serta menjamin pemasarannya disertai 

dengan bimbingan teknis beternak ayam, sedangkan plasma cukup menyediakan 

kandang, sarana listrik dan air bersih serta menjalankan usaha peternakan. 

Kewajiban perusahaan inti kepada peternak mitranya adalah (1) menjamin 

kepastian pemasokan sarana produksi, (2) memberikan bimbingan teknis (3) 

membayar keuntungan usaha kepada peternak dan (4) membantu 

mengadministrasikan hutang-hutang peternak kepada perusahaan inti. Hak 

perusahaan inti adalah (1) meminta komitmen terhadap perjanjian yang telah 

disepakati, (2) meminta peternak untuk bertindak jujur dan (3) memotong hasil 
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produksi peternak dengan sejumlah kewajiban peternak dengan sejumlah 

kewajiban peternak yang harus dibayar. 

Peternak mempunyai kewajiban kepada perusahaan inti yaitu (1) 

mengikuti segala peraturan dari perusahaan inti, (2) menyepakati harga garansi 

yang berlaku, (3) melakukan pemeliharaan dengan baik, dan (4) menyerahkan 

hasil produksi untuk dipasarkan. Hak peternak lain (1) adanya jaminan kepastian 

pemasokan sarana produksi, (2) kepastian pemasaran hasil produksi dan (3) 

adanya jaminan pendapatan. 

Sebelum menjadi anggota kemitraan, peternak akan menandatangani surat 

perjanjian menjadi mitra yang berisi kontrak perjanjian, hak dan kewajiban 

peternak dan perusahaan inti serta peraturan-peraturan mengenai pola kemitraan. 

Usaha peternakan ayam pedaging pola kemitraan memiliki keuntungan bagi 

peternaknya. Keuntungan tersebut adalah harga sarana produksi dan harga jual 

produk stabil karena sesuai dengan harga kontrak dan perhitungannya mengikuti 

harga di luar dan disepakati oleh perusahaan inti dan peternak. 

 

4.3 Usaha Peternakan Ayam Pedaging Mitra PT. ”Sinar Sarana Sentosa” 

Jumlah pemeliharaan ayam pedaging pada peternak plasma yang diteliti  

cukup bervariasi mulai dari 2.000 ekor sampai 12.000 ekor tergantung pada 

kemampuan dan lama usaha yang dijalankan oleh peternak. Bagi peternak baru 

akan memulai usaha dengan pemeliharaan minimal 2.000 ekor per periode bahkan 

bila mampu akan lebih besar, jumlah tersebut belum termasuk bonus yang 

diperoleh dari pembelian DOC karena setiap pembelian 100 ekor DOC, peternak 

akan memperoleh 2 ekor DOC sebagai resiko transportasi. Bagi peternak yang 
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sudah lama menjalankan usaha akan memperluas usahanya, bahkan ada yang 

memiliki lebih dari satu kandang baik satu pada lokasi yang sama maupun tempat 

terpisah. 

Kandang pada peternak mitra PT. ”Sinar Sarana Sentosa” semuanya 

menggunakan model panggung. Luas kandang rata-rata 1 meter persegi digunakan 

untuk 12 ekor ayam, Ukuran tersebut adalah ukuran keseluruhan kandang 

termasuk tempat penyimpanan pakan dan peralatan serta tempat untuk penjaga 

kandang. Data mengenahi peternak mitra PT. ”Sinar Sarana Sentosa” dan jumlah 

pemeliharaannya dapat dilihat pada lampiran 1. Pada lampiran 1 dapat dilihat 

bahwa pengalaman beternak antara 1 sampai dengan 6 tahun jadi para peternak 

tersebut termasuk berpengalaman dalam beternak. Kisaran usia peternak antara 27 

sampai dengan 57 tahun. Melihat umur responden yang sebagian besar berumur 

27-57 tahun ini merupakan umur yang sangat produktif karena umur merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan 

aktifitasnya.  

 

4.4 Modal Usaha 

Modal usaha terdiri dari modal kerja yaitu modal yang akan habis dipakai 

dalam satu kali masa produksi dan modal tetap yaitu modal yang dikeluarkan 

dalam proses produksi yang tidak habis dalam sekali proses produksi (Soekarwati, 

1994). Modal kerja dalam  usaha peternakan ayam pedaging mitra PT “Sinar 

Sarana Sentosa” meliputi bibit (DOC), pakan, VOD, bahan bakar, sekam, tenaga 

kerja, listrik dan air, dan biaya lain-lain. Modal tetap meliputi tanah, kandang, 
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tempat pakan, tempat minum, alat pemanas, alat fumigasi. Jumlah dan persentase 

modal dapat dilihat dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata modal pada usaha peternakan ayam pedaging mitra PT. 
“Sinar Sarana Sentosa” menurut strata usaha dihitung dalam 
rupiah per periode. 

Modal (Rp/periode) Persentase (%) 

No. Jenis Modal Strata I Strata II Strata III 
Strata 

I 
Strata 

II 
Strata 

III 

1 Modal Kerja 39.926.737 91.666.749 131.267.313 47,35 46,38 46,45 

2 Modal Tetap 44.403.000 105.977.800 151.350.500 52,65 53,62 53,55 

Total 84.329.737 197.644.549 282.617.813 100 100 100 
 
Sumber: Data  primer dan sekunder  yang diolah (2007) 

Tabel 1.menggambarkan bahwa dengan semakin meningkatnya strata usaha akan 

semakin meningkatkan modal yang dibutuhkan. Riyanto (1995) menyatakan 

bahwa jumlah modal akan menyesuaikan dengan besarnya usaha yang dijalankan. 

Riyanto (1995) juga menjelaskan bahwa jumlah modal kerja lebih fleksibel 

disesuaikan dengan kebutuhannya. Nampak bahwa strata III mempunyai modal 

kerja paling besar dibandingkan dengan peternak pada skala usaha lainnya. 

Modal yang dipakai oleh peternak mitra PT ”Sinar Sarana Sentosa” adalah 

modal sendiri, kecuali untuk bibit (DOC), pakan dan obat-obatan yang memang 

telah disepakati oleh peternak dan perusahaan inti bahwa pembeliannya harus 

dilakukan diperusahaan inti dan pembayarannya dengan cara mengurangi hasil 

panen peternak Abidin (2002) mengemukakan bahwa dalam program kemitraan, 

peternak (plasma) cukup menyediakan kandang beserta peralatan dan pekerja 

sedangkan sarana produksi ternak seperti bibit (DOC), pakan dan obat-obatan 

disediakan oleh perusahaan inti. 
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4.5 Biaya Produksi 

Biaya produksi yang diperlukan dalam usaha peternakan ayam pedaging 

mitra PT. ”Sinar Sarana Sentosa” adalah biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya 

tetap meliputi sewa tanah, penyusutan kandang, penyusutan peralatan yaitu tempat 

pakan, tempat minum, alat fumigasi, alat pemanas dan biaya pajak. Biaya tidak 

tetap terdiri bibit (DOC), pakan, sekam, minyak tanah, biaya tenaga kerja, listrik 

dan air, dan biaya lain-lain. Bunga modal tidak dihitung secara khusus karena 

besarnya bunga modal sudah termasuk dalam biaya pembelian sarana produksi 

yang dibayarkan peternak kepada perusahaan inti. Biaya produksi dapat dihitung 

berdasar pada satuan produksi yaitu perkilogram berat badan panen dimana untuk 

masing-masing strata adalah sebagai berikut: 

 Strata I = Rp. 7.120,10 /kg 

 Strata II = Rp. 7.096,16 /kg 

 Strata III = Rp. 7.198,65 /kg 

Nampak bahwa strata III memiliki biaya produksi yang terbesar. Hal ini 

menunjukkan bahwa strata III dalam penggunaan faktor produksi tidak efisien 

dibanding dengan strata lainnya karena strata III dalam pemberian pakan 

cenderung boros sehingga menyebabkan pembekakan biaya pakan. Hal ini dapat 

kita lihat dari persentase biaya pakan untuk strata III pada tabel 2  sebesar  69,63 

% adalah paling besar dibanding strata I sebesar 69,24 % dan strata II sebesar 

69,57 %. Komponen persentase biaya produksi pada masing-masing strata dapat 

dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Persentase biaya produksi usaha peternakan ayam pedaging mitra 
PT. ”Sinar Sarana Sentosa” Kediri  

Rata-rata Biaya (Rp/periode) Persentase (%) 

Jenis Biaya Strata I Strata II Strata III 
Strata 

I 
Strata 

II 
Strata 

III 
I. BIAYA TETAP             
1. Sewa Tanah 37.900 87.495 124.988 0,10 0,10 0,10
2. Penyusutan Kandang 504.762 1.224.500 1.743.750 1,26 1,34 1,33
3. Penyusutan Peralatan      
    ♦  Penyusutan Tempat pakan 26.778 62.133 88.834 0,07 0,07 0,07
    ♦ PenyusutanTempat minum 63.693 148.076 211.715 0,16 0,16 0,16
    ♦ Penyusutan Pemanas 17.662 40.833 58.333 0,04 0,05 0,04
    ♦ Penyusutan Alat Fumigasi 1.953 2.000 2.000 0,00 0,00 0,00
4. Pajak 2.105 4.861 6.944 0,01 0,01 0,01
Total Biaya tetap 654.853 1.569.899 2.236.563 1,64 1,71 1,70
II. Biaya tidak tetap       
1. Bibit (DOC) 9.083.333 21.000.000 30.000.000 22,75 22,91 22,85
2. Pakan      
    ♦ Pakan starter  22.401.583 51.799.850 74.258.000 56,11 56,51 56,57
    ♦ Pakan finisher  5.240.833 11.970.000 17.142.750 13,13 13,06 13,06
3. VOD (vaksin, obat, desinfektan) 867.778 2.029.500 2.887.500 2,17 2,21 2,10
4. Sekam 151.389 350.000 500.000 0,38 0,38 0,38
5. Bahan Bakar 454.167 1.050.000 1.500.000 1,14 1,15 1,14
6. Listrik dan air 60.556 140.000 200.000 0,15 0,15 0,15
7. Tenaga kerja 893.912 1.606.000 2.372.500 2,24 1,75 1,81
8. Lain-lain 118.333 151.500 170.000 0,30 0,17 0,13
Total Biaya tidak tetap 39.271.884 90.096.850 129.030.750 98,36 98,29 98,30
Total biaya 39926737 91.666.749 131.267.313 100 100 100 

Sumber : Data primer dan skunder yang diolah (2007) 

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan semakin tinggi strata akan 

semakin besar biaya produksinya. Komponen terbesar terdapat pada biaya 

variabel khususnya pada biaya pakan untuk strata I, II dan III masing-masing 

sebesar 69,24 %, 69,57 % dan 69,63 %. Rasyaf (1996) menjelaskan bahwa biaya 

pakan merupakan biaya terbesar dalam usaha peternakan yaitu berkisar 60 % 

sampai dengan 80 % dari total biaya produksi. 

4.6 Biaya Variabel 

Biaya variabel atau biaya tidak tetap adalah sejumlah biaya yang 

dikeluarkan peternak dan besar kecilnya dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah 
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produksi. Komponen yang termasuk dalam biaya tidak tetap adalah bibit (DOC), 

pakan,VOD, biaya sekam, minyak tanah, tenaga kerja, listrik dan biaya lain-lain. 

4.6.1 Biaya Bibit (DOC) 

Biaya bibit  dimasukkan sebagai biaya variabel karena besar kecilnya 

tergantung pada besar kecilnya jumlah dan harga DOC yang dibeli. Tabel 2 

menunjukkan persentase biaya DOC sebesar 22,75 % pada strata I, 22,91 % pada 

strata II, dan 22,85 % pada strata III. Setiap pembelian 100 ekor DOC akan 

memperoleh bonus 2 ekor. Harga DOC mempengaruhi jumlah biaya bibit tetapi 

Harga DOC bukan penyebab  perbedaan biaya DOC pada masing-masing strata 

karena DOC yang dibeli pada periode yang sama harganya sama pada masing-

masing peternak sesuai dengan harga kontrak. Strain ayam yang dipelihara 

peternak mitra PT. “Sinar Sarana Sentosa” adalah DOC Coob dan Ross. 

4.6.2 Biaya Pakan 

Biaya pakan merupakan biaya untuk pembelian pakan starter dan pakan 

finisher. Biaya pakan starter dan Biaya pakan finisher dihitung dengan 

mengalikan kilogram pakan yang dipakai dengan harga per kilogram. Komponen 

terbesar dari biaya produksi terletak pada biaya pakan yaitu sebesar 69,24 % pada 

strata I, 69,57 % pada strata II dan 69,63 % pada strata III. Besarnya biaya pakan 

dibandingkan dengan biaya lain lebih tinggi karena harga bahan baku untuk 

pembuatan pakan mahal. Prawirokusumo (1990) menjelaskan bahwa biaya pakan 

merupakan biaya terbesar dalam usaha peternakan yaitu berkisar antara 60-80 % 

dari biaya total. Besarnya persentase biaya pakan dibandingkan komponen biaya 

yang lain membuat biaya pakan menjadi komponen yang terpenting karena 

apabila terjadi perubahan harga pakan akan lebih terasa dampaknya dibandingkan 
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apabila terjadi lonjakan harga sarana produksi ternak yang lain. Perbedaan 

persentase biaya pakan pada masing-masing strata disebabkan oleh perbedaan 

jumlah pakan yang digunakan pada masing-masing strata dan harga pakan. 

4.6.3 Biaya Kesehatan 

Biaya kesehatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian VOD 

(Vaksin, obat-obatan dan desinfektan). Besarnya  biaya kesehatan untuk strata I, II 

dan III masing 2,17 %, 2,21 % dan 2,10 % dari total biaya. Abidin (2002) 

menjelaskan bahwa persentase biaya VOD sebesar 3-5% dari total biaya. Suharno 

(2002) menyatakan bahwa dalam struktur biaya produksi peternakan, biaya yang 

dikeluarkan untuk obat sebesar 4-5%. Data tersebut menunjukkan bahwa ada 

penghematan biaya kesehatan pada usaha peternakan ayam pedaging mitra PT. 

”Sinar Sarana Sentosa”. 

4.6.4 Biaya Sekam dan minyak tanah 

Biaya sekam dihitung berdasarkan kebutuhan sekam pada masing-masing 

peternak dimana rata-rata peternak mengeluarkan biaya sekam sebesar Rp. 

50.000,- untuk 1000 ekor ayam per periode. Persentase sekam untuk masing-

masing strata adalah 1,52 % untuk strata I, 1,53 % untuk strata II dan 1,52 % 

untuk strata III. Abidin (2002) menyatakan bahwa besarnya persentase biaya 

sekam dan bahan bakar adalah 2-4% dari total biaya. Persentase tersebut 

menunjukkan adanya penghematan biaya sekam dan minyak tanah pada usaha 

peternakan ayam pedaging mitra PT. ”Sinar Sarana Sentosa”. 

4.6.5 Biaya tenaga kerja 

Biaya tenaga kerja dihitung berdasarkan upah harian. Per hari upah tenaga 

kerja adalah sebesar Rp. 11.000,- Rp. 13.000,- sehingga persentase biaya tenaga 

 32



kerja pada masing-masing strata adalah 2,24 % untuk strata 1, 1,75 % untuk strata 

II dan 1,81 % untuk strata III. Abidin (2002) menyatakan bahwa persentase biaya 

tenaga kerja sebesar 2-4 % dari total biaya produksi. Data tersebut menunjukkan 

biaya tenaga kerja pada peternakan ayam pedaging mitra PT. ”Sinar Sarana 

Sentosa” untuk strata II dan III masih rendah sedangkan untuk strata I sudah 

sesuai dengan literatur.  

4.6.6 Biaya Listrik 

Biaya listrik adalah biaya untuk pembayaran rekening listrik. Biaya ini 

sudah termasuk biaya air karena air yang digunakan untuk keperluan dikandang 

menggunakan air sumur dengan pompa listrik. Besarnya biaya listrik untuk 

masing-masing peternak tidak sama. Persentase biaya listrik untuk masing-masing 

strata adalah 0,15 % untuk strata I, 0,15 % untuk strata II dan 0,15 % untuk strata 

III. Besarnya biaya listrik untuk masing-masing peternak dapat dilihat pada 

lampiran 5. 

4.6.7 Biaya lain-lain 

Biaya lain-lain adalah biaya yang diperlukan untuk keperluan lain di luar 

komponen biaya tidak tetap. Contoh penggunaan biaya lain-lain adalah pembelian 

terpal untuk alas dan kawat. Rata-rata biaya lain-lain per tahun untuk masing-

masing strata adalah 0,30 % untuk strata I, 0,17 % untuk strata II dan 0,13 % 

untuk strata III.  

 

4.7 Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan atas faktor-faktor produksi yang 

tidak habis dalam satu kali proses produksi. Komponen yang termasuk kedalam 
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biaya tetap adalah biaya sewa tanah, biaya penyusutan kandang dan peralatan 

serta biaya pajak. Bunga pinjaman tidak dimasukkan dalam biaya tetap karena 

modal yang digunakan peternak adalah modal sendiri kecuali pada biaya sarana 

produksi ternak yang memang sudah disediakan oleh pihak inti, karena usaha 

peternakan ini merupakan kerjasama antara peternak dengan perusahaan inti. 

4.7.1 Biaya sewa tanah 

Biaya sewa tanah dimasukkan sebagai biaya tetap karena tanah sebagai 

modal awal tidak dihitung penyusutannya melainkan biaya sewa tanah. Biaya 

sewa tanah dihitung berdasarkan rata-rata biaya sewa tanah di daerah tersebut 

yaitu per meter persegi Rp. 900,- dikali dengan luas kandang. Perhitungan biaya 

sewa tanah dapat dilihat pada lampiran 2. 

4.7.1 Biaya Penyusutan 

Biaya penyusutan dihitung dengan metode Straight line. Prawirokusumo 

(1990) menjelaskan bahwa penyusutan atau depresiasi dapat dihitung 

menggunakan metode Straight line yaitu pembagian nilai awal setelah dikurangi 

nilai akhir oleh waktu pemakaian. Biaya penyusutan meliputi penyusutan tempat 

pakan, tempat minum, alat fumigasi dan alat pemanas. 

Rata-rata biaya penyusutan kandang per periode adalah Rp. 504.762,- 

untuk strata I, Rp. 1.224.500,- untuk strata II dan Rp. 1.743.750,- untuk strata III. 

Nilai akhir kandang berkisar antara 10-20 % dari nilai awal kandang dengan 

waktu pemakaian antara 7-10 tahun. Prawirokusumo (1990) menjelaskan bahwa 

biaya pembuatan bangunan dalam usaha peternakan karena digunakan dalam 

jangka waktu tertentu yaitu 5-20 tahun maka biaya tersebut tidak dibebankan pada 
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satu kali pengeluaran, tetapi sepanjang tahun yaitu sesuai dengan nilai 

penyusutan. 

Penyusutan tempat pakan dan tempat minum dihitung dengan 

menggunakan cara straight line dengan waktu pemakaian 7 tahun dan nilai akhir 

nol. Waktu pemakaian untuk pemanas 10 tahun dengan nilai akhir Rp. 20.000 per 

pemanas. Nilai akhir dari alat penyemprot antara 9-10 % dari nilai awal dengan 

waktu pemakaian 9 – 10 tahun. Perhitungan biaya penyusutan kandang dan 

peralatan dapat dilihat pada lampiran 6 sampai 10. 

4.7.2 Pajak 

Pajak yang harus dibayarkan adalah pajak bumi dan bangunan. Biaya 

pajak dihitung berdasarkan luas kandang dikalikan dengan pajak bumi dan 

bangunan yang harus dibayar tiap tahun yaitu Rp.50,- per meter persegi. Rasyaf 

(2002) menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan harus dikeluarkan secara 

rutin tiap tahun. Contoh perhitungan pajak dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

4.8 Penerimaan  

Penerimaan pada usaha peternakan ayam pedaging mitra PT. ”Sinar 

Sarana Sentosa” terdiri dari penjualan ayam dihitung dengan mengalikan jumlah 

produksi ayam dengan harga kontrak penjualan ayam sesuai dengan rata-rata 

bobot badan ayam saat panen dan penerimaan dari penjualan kotoran dihitung per 

kandang dengan rata-rata harga kotoran per kandang selama satu periode sebesar 

Rp 101.000,- untuk strata 1, Rp 233.200,- untuk strata II, dan Rp 333.000,- untuk 

strata III. Riyanto (1995) menyatakan bahwa jumlah penerimaan suatu proses 
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produksi dapat ditentukan dengan mengalikan hasil produksi dengan harga produk 

yang bersangkutan pada saat itu. 

Umur ayam pada saat panen pada peternak angota kemitraan PT. ”Sinar 

Sarana Sentosa” bervariasi yaitu antara 35 sampai 40 hari. Hal ini disebabkan 

pedagang ayam dalam mengambil hasil panennya juga bervariasi, tidak selalu 

tepat pada saat berumur 35 hari karena permintaan pasar akan ayam pedaging 

tidak selalu tetap, sehingga pedagang hanya menyesuaikan dengan permintaan 

pasar. Semua peternak melakukan system pemeliharaan all in all out. Penerimaan 

yang diterima peternak tersebut telah dikurangi dengan biaya pembelian DOC, 

pakan dan obat-obatan sehingga peternak akan menerima sebagian hasil 

pemeliharaan. 

Besar kecilnya penerimaan yang diperoleh peternak plasma sangat 

tergantung pada besarnya produksi ayam. Meskipun harga telah ditentukan 

dengan harga garansi tetapi jika peternak mampu melaksanakan manajemen 

pemeliharaan dengan baik sehingga angka mortalitas dapat ditekan dan serangan 

penyakit dapat dicegah atau diperkecil maka akan memperoleh produksi ayam 

yang tinggi dengan jumlah ayam yang banyak dan berat badan yang diterima oleh 

pasar. Bonus diberikan apabila besarnya konversi pakan lebih baik dari standar 

yang diterapkan perusahaan. Bila konversi pakan 0.000 – 0,024 maka bonus Rp 

50,- /kg, konversi pakan 0,25-0,049 bonus Rp 80,-/kg, konversi pakan 0,050-

0.099 bonus Rp 120,-/kg, dan bila ≥0,100 maka bonus Rp 150,-/kg. Suharno 

(2002) berpendapat bahwa model aturan kemitraan bervariasi, tetapi pada 

umumnya peternak diberi kesempatan untuk berprestasi sebaik-baiknya dengan 

imbalan sejumlah bonus. Prestasi yang dimaksud antara lain angka kematiannya 
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rendah, bobot badan ayam yang lebih tinggi dibanding rata-rata hasil panen dan 

angka konversi pakan yang rendah. Besarnya penerimaan pada usaha peternakan 

mitra PT. ”Sinar sarana Sentosa” dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata penerimaan usaha peternakan ayam pedaging mitra PT. 
’Sinar Sarana Sentosa” menurut strata usaha dihitung dalam 
rupiah per periode. 

No. Sumber Penerimaan Strata I Strata II Strata III 
1 Penjualan ayam 42.168.236 97.141.856 137.127.200
2 Penjualan kotoran 101.000 233.200 333.000

  Total Penerimaan 42.270.236 97.375.056 137.460.200
Penerimaan per satuan produksi 

(Rp/kg) 7.538,01 7.538,05 7.538,26
Sumber : Data primer dan skunder diolah (2007) 

Dari tabel 3 tersebut diketahui bahwa semakin besar skala usaha maka 

semakin besar pula penerimaan yang diterima. Hal ini dapat dilihat pada strata III 

yang mempunyai penerimaan terbesar dibandingkan dengan yang lain karena 

jumlah ayam yang dipelihara banyak sehingga produksi yang dihasilkan juga 

besar. Sesuai dengan pendapat Bishop (1997) yang menyatakan total penerimaan 

akan bertambah sebanding dengan pertambahan hasil yang diproduksi jika harga 

suatu barang tidak berubah dengan jumlah penjualan produsen. 

 

4.9 Keuntungan Usaha 

Keuntungan kotor diperoleh dari selisih penjualan produk dengan total 

biaya operasional. Sedangkan keuntungan bersih diperoleh dan selisih total 

penerimaan dengan total biaya produksi yaitu biaya tetap dan biaya variabel. 

Keuntungan usaha peternakan ayam pedaging petemak anggota kemitraan PT. 

”Sinar Sarana Sentosa” dapat dilihat pada tabel 4. 
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Tabel 4.  Keuntungan rata-rata usaha peternakan ayam pedaging mitra PT. ”Sinar 

Sarana Sentosa” menurut strata usaha dihitung dalam rupiah per periode. 
No. Jenis Keuntungan Strata I Strata II Strata III 

1 Total Penerimaan 42.270.236 97.375.056 137.460.200
2 Biaya Tetap 654.853 1.569.899 2.236.563
3 Biaya Variabel 39.271.884 90.096.850 129.030.750
4 Keuntungan Kotor 2.998.351 7.278.206 8.429.450
5 Keuntungan Bersih 2.343.498 5.708.307 6.192.887

Keuntungan bersih per satuan 
produksi(Rp/kg) 417,91 441,89 339,62

Sumber : Data primer dan skunder yang diolah (2007) 
 
Tabel 4. menggambarkan bahwa keuntungan sangat dipengaruhi oleh faktor 

penerimaan dan biaya, sehingga jika peternak ingin keuntungan usahanya tinggi 

maka harus memperhatikan kedua faktor tersebut. Penerimaan yang tinggi tetapi 

diikuti oleh tingginya biaya maka tidak akan diperoleh keuntungan yang tinggi 

begitu pula sebaliknya. Rasyaf (1996) menjelaskan bahwa keuntungan dapat juga 

digunakan sebagai alat pengendali. Keuntungan dapat digunakan untuk melacak 

dan manakah penyebab tidak tercapainya keuntungan yang tinggi apakah dari 

faktor penerimaan. yang terlalu rendah karena mortalitas yang tinggi atau terjadi 

pemborosan di faktor biaya terutama biaya pakan yang merupakan komponen 

terbesar biaya operasional. 

Berdasarkan tabel 4 keuntungan kotor selama satu periode untuk strata I 

sebesar Rp 2.998.351,- strata II Rp. 7.278.206,- dan untuk strata III Rp 8.429.450,- 

Keuntungan bersih masing-masing strata selama satu tahun adalah untuk strata I 

sebesar Rp. 2.343.498,- strata II Rp. 5.708.307,- dan untuk strata III Rp. 6.192.887,-.  

Dari situ nampak bahwa semakin tinggi strata diikuti oleh peningkatan 

keuntungan baik keuntungan kotor maupun keuntungan bersih. Lebih lanjut untuk 

mengetahui seberapa besar keuntungan dan masing-masing strata dibanding 
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dengan besar volume produksi. Keuntungan per satuan produksi untuk strata I 

sebesar Rp. 417,91  per kg, untuk strata II sebesar Rp. 441,89 per kg dan untuk 

strata III sebesar Rp. 339,62 per kg. Dari sini diketahui bahwa keuntungan 

tertinggi dipero1eh strata II dan keuntungan terendah diperoleh strata III. 

Keuntungan strata III yang rendah ini karena biaya per satuan produksi pada strata 

tersebut paling besar dibandingkan strata lainnya. Besarnya biaya per satuan 

produksi berpengaruh terhadap keuntungan per satuan produksi juga dapat 

diketahui dengan mengurangi penerimaan per satuan produksi dengan biaya per 

satuan produksi. 

4.10 Analisa Profitabilitas 

Profitabilitas dimaksudkan sebagai tingkat kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan atau laba. Tingkat keuntungan tersebut dapat diukur 

dengan rasio profitabilitas. Menurut Horne (1983) rasio keuntungan (rasio 

profitabilitas) dibedakan menjadi dua macam yaitu Rasio profitabilitas dalam 

hubungannya dengan penjualan dan rasio profitabilitas dalam hubungannya 

dengan investasi (modal). 

 

4.10.1 Analisa Profitabilitas Dalam Hubungannya Dengan Penjualan 

Analisa profitabilitas dapat diperhitung dengan tiga rasio yaitu: rasio Iaba 

kotor, rasio laba bersih dan rasio biaya. Rasio-rasio tersebut dapat dilihat pada 

tabel 5. 
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Tabel 5. Profitabilitas dalam hubungannya dengan penjualan pada usaha 
peternakan ayam pedaging peternak mitra PT. ”Sinar Sarana Sentosa” 
(%) 

Kriteria Profitabilitas Strata I Strata II Strata III 
1. Rasio laba kotor 7,04 7,43 6,23 
2. Rasio laba bersih 5,50 5,82 4,60 
3. Rasio biaya 94,50 94,18 95,40 

Sumber : Data primer dan skunder yang diolah (2007) 

 

4.10.1.1 Rasio Laba Kotor 

Rasio laba kotor merupakan rasio atau perimbangan antara laba kotor yang 

diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang diperoleh pada periode yang 

sama. Rasio ini mencerminkan atau menggambarkan laba kotor yang dicapai 

setiap rupiah penjualan (Munawir,1990). Tabel 5 dapat diketahui bahwa rasio laba 

kotor untuk strata I sebesar 7,04 %, untuk strata II sebesar 7,43 % dan untuk strata 

III sebesar 6,23 %. Angka ini diperoleh dengan membagi nilai keuntungan kotor 

terhadap nilai penerimaannya pada satu periode yang sama kemudian dijadikan 

dalam bentuk persen. Rasio keuntungan kotor untuk strata I sebesar 7,04 % 

menggambarkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan kotor sebesar Rp. 

70.400,- dan setiap Rp. 1.000.000,- hasil penjualan produknya atau dengan kata 

lain porsi laba kotor yang terdapat di dalam total penerimaan adalah sebesar 7,04 

%. Untuk strata II rasio laba kotor sebesar 7,43 % artinya perusahaan memperoleh 

keuntungan kotor sebesar Rp. 74.300,- dari setiap Rp. 1.000 000,- hasil pcnjualan 

produknya atau porsi laba kotor yang terdapat di dalam total penerimaan adalah 

sebesar 7,43 %.Untuk strata III rasio laba kotor sebesar 6,23 % artinya bahwa 

perusahaan memperoleh keuntungan kotor sebesar Rp.62.300,- dari setiap Rp. 

1.000.000,- hasil penjualan produknya atau porsi Iaba kotor yang terdapat di 

dalam total penerimaan adalah sebesar 6,23 %. Nilai rasio laba kotor untuk 
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seluruh strata dikatakan relatif tinggi karena nilainya diatas standar rata-rata Rasio 

Laba Kotor menurut Scott et all (1998) yaitu sebesar 4,6 % 

Kussriyanto dan Suwartojo (1983) berpendapat bahwa rasio laba kotor 

tinggi menunjukkan bahwa biaya produksi perusahaan tersebut kalau dibanding 

dengan perusahaan sejenis lebih rendah atau dengan kata lain perusahaan bisa 

menguasai pasaran konsumen yang mengkonsumsi produknya. 

4.10.1.2 Rasio Laba bersih 

Tabel 5 dapat diketahui bahwa rasio laba bersih untuk strata I sebesar 5,50 

% untuk strata II sebesar 5,82 % dan untuk strata III sebesar 4,60 % Angka-angka 

ini diperoleh dari membagi nilai keuntungan bersih terhadap nilai penerimaannya 

dalam satu periode produksi yang sama kemudian dijadikan dalam bentuk persen. 

Rasio laba bersih untuk strata I sebesar 5,50 % menunjukkan bahwa strata I 

mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 55,000,- dari setiap Rp 1.000 000,- 

hasil penjualan produksinya atau dengan kata lain porsi laba bersih yang terdapat 

di dalam total perierimaan adalah sebesar 5,50 %. Untuk strata II rasio laba bersih 

adalah 5,82 % menunjukkan bahwa strata II mendapatkan keuntungan bersih 

sebesar Rp.58.200,- dari setiap Rp. 1.000.000,- hasil penjualan produknya atau 

dengan kata lain porsi laba bersih yang terdapat di dalam total penerimaan adalah 

sebesar 5,82 % Sedang untuk strata III rasio laba bersih sebesar 4,60 % Hal ini 

menggambarkan bahwa strata III mendapatkan keuntungan bersih sebesar 

Rp.46.000,- dari setiap Rp.l.000.000,- hasil penjualan produknya atau dengan kata 

lain porsi laba bersih yang terdapat di dalam total penerimaan adalah senilai 4,60 

%. Nilai rasio laba bersih untuk strata 1dan III pada saat penelitian dapat di 
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katakan masih rendah karena masih belum diatas rata-rata rasio laba bersih 

menurut Sabardi (1995) yaitu sebesar 5,7 %, sedang strata II sudah cukup baik. 

Dari ketiga strata rasio laba bersih tertinggi diperoleh strata II karena 

penanganan manajemen yang baik dan penggunaan pakan yang lebih efektif. Laba 

bersih terendah diperoleh strata III karena strata III tidak efisien dalam 

penggunaan biaya khususnya biaya pakan yang merupakan komponen biaya 

terbesar dalam usaha peternakan  sehingga hal ini akan mengurangi keuntungan 

yang diperoleh.  

4.10.1.3 Rasio Biaya 

Rasio biaya merupakan rasio dan total biaya produksi terhadap hasil 

penjualan (Hemanto, 1984). Berdasarkan analisa profitabilitas pada tabel 5 

dikctahui bahwa rasio biaya pada strata I sebesar 94,50 %, untuk strata II sebesar 

94,18 % dan untuk strata III sebesar 95,40 %. Pada strata I diperoleh rasio biaya 

sebesar 94,50 % hal ini berarti bahwa setiap Rp. 1.000.000,- yang dikeluarkan 

untuk penjualan produknya dibutuhkan biaya produksi sebesar Rp. 945.000,-. 

Pada strata II rasio biaya sebesar 94,18 % berarti bahwa setiap Rp.1.000.000,- 

hasil yang dikeluarkan untuk penjualan produksi dibutuhkan biaya produksi 

sebesar Rp 941.800,- dan untuk strata III rasio biaya sebesar 95,40 % berarti 

bahwa setiap Rp 1.000.000,- yang dikeluarkan untuk penjualan produknya 

dibutuhkan biaya produksi sebesar Rp 954.000,- Rasio biaya untuk strata III lebih 

tinggi dibandingkan strata I dan strata II. Hal ini bahwa strata III kurang efisien 

dalam penggunaan biaya produksi terutama biaya pakan yang merupakan 

komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan. 
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 Munawir (1990) menyatakan bahwa rasio biaya mencerminkan tingkat 

efisiensi usaha dimana rasio yang tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik 

karena hal ini menunjukkan setiap rupiah yang diserap dalam biaya juga tinggi 

dan yang tersedia untuk laba menjadi kecil. Tetapi rasio yang tinggi mungkin 

tidak hanya disebabkan oleh faktor intern yang dapat dikendalikan oleh 

manajemen, tetapi juga faktor ekstern misalnya faktor harga yang sulit 

dikendalikan o!eh manajemen. 

 

4.10.2 Analisa Profitabilitas Dalam Hubungannya Dengan Investasi (Modal) 

Sesuai dengan pernyataan Purba (1997) bahwa nilai profitabilitas dalam 

hubungannya dengan investasi (modal yang ditanam) dapat dihitung dengan tiga 

cara yaitu dengan menghitung rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba 

(KDML), Rasio Pengembalian Atas Modal (PAM) serta Tingkat Perputaran 

Modal. Hasil perhitungan analisa profitabilitas dalam hubungannya dengan modal 

dapat dilihat pada tabel 6 berikut. 

Tabel 6 Profitabilitas dalam hubungannya dengan modal usaha peternakan ayam 
pedaging peternak anggota kemitraan PT. ”Sinar Sarana Sentosa” di 
kabupaten Kediri (%) 

Kriteria Profitabilitas Strata I Strata II Strata III 
1. Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba 3,57 3,66 3,04
2. Rasio Pengembalian Atas Modal 2,80 2,87 2,24
3. Tingkat Perputaran Modal 0,51 0,49 0,49

Sumber : Data primer dan skunder yang diolah (2007) 

 

4.10.2.1 Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba 

Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa strata I memiliki rasio kemampuan 

dasar menghasilkan laba sebesar 3,57 % yang berarti bahwa setiap Rp. 

1.000.000,- modal yang diinvestasikan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 
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Rp. 35.700,-. Untuk strata II rasio kemampuan dasar menghasilkan laba sebesar 

3,66 % berarti bahwa setiap Rp. 1.000.000,- modal yang diinvestasikan akan 

menghasilkan keuntungan kotor sebesar Rp. 36.600,-. Pada strata III rasio 

kemampuan dasar menghasilkan laba sebesar 3,04 % berarti bahwa setiap Rp. 

1.000.000,- modal yang diinvestasikan akan menghasilkan keuntungan kotor 

sebesar Rp. 30.400,-. Rasio tertinggi dicapai oleh strata II dibandingkan dengan 

strata I dan strata III. Hal ini berarti bahwa strata II berjalan lebih efisien 

dibandingkan dengan strata I dan III dalam menghasilkan keuntungan dan dalam 

penggunaan modal. Sedangkan strata III rasio kemampuan dasar menghasilkan 

laba yang paling kecil dibanding strata I dan II karena strata III kurang efisien 

dalam menggunakan modal terutama modal variabel yaitu pakan, sehingga jumlah 

modal menjadi besar dan rasio kemampuan dasar menghasilkan laba menjadi 

Iebih kecil Menurut Riyanto (1984) arti efisien dalam rasio kemampuan dasar 

menghasilkan keuntungan adalah efisien dalam menghasilkan keuntungan dan 

lebih efisien dalam menggunakan modal. 

Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba yang diperoleh ketiga strata 

dapat dikatakan masih belum efektif karena pada strata dibawah rata-rata standar 

rasio kemampuan dasar menghasilkàn laba yang dikemukakan oleh Hirt dan 

Block (1992) yaitu sebesar 10 %. 

Usaha peternakan yang memiliki keuntungan yang tinggi belum tentu 

mcmiliki rasio kemampuan dasar menghasilkan laba yang tinggi pula karena 

menurut Riyanto (1984) rasio kemampuan dasar menghasilkan keuntungan 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu rasio keuntungan kotor dan tingkat përputaran 

modal, sehingga untuk mengetahui adanya perbedaan besarnya rasio kemampuan 
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dasar menghasilkan keuntungan setiap strata perlu dianalisis kedua faktor yang 

mempengaruhi tersebut. 

4.10.2.2 Rasio Pengembalian Atas Modal 

Rasio pengembalian itu sendiri adalah salah satu bentuk dari rasio 

profitabilitas yang dimaksudkàn untuk. mengukur kemampuan perusahaan dengan 

seluruh dana yang ditanamkan dalam modal yang digunakan untuk operasinya 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Munawir, 1990). Sucahyo (1992) 

menjelaskan bahwa rasio pengembalian atas modal merupakan suatu ukuran yang 

menyeluruh dari prestasi suatu usaha sebab rasio ini menunjukkan kemampuan 

perolehan keuntungan atas seluruh dana yang diinvestasikan. Dalam tabel 6 

tersebut menunjukkan bahwa strata I memiliki rasio pengembalian atas modal 

sebesar 2,80 % yang berarti bahwa setiap Rp. 1.000.000,- modal yang 

diinvestasikan akan mampu menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp. 28.000,-

. Pada strata II rasio pengembalian atas modal sebesar 2,87 % yang berarti bahwa 

setiap Rp. 1.000.000,- modal yang diinvestasikan akan mampu menghasilkan 

keuntungan bersih sebesar Rp. 28.700,- dan untuk strata III rasio pengembalian 

atas modal sebesar 2,24 % yang berarti bahwa setiap Rp. 1.000.000,- modal yang 

diinvestasikan akan mampu menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp. 22.400,- 

Rasio pengembalian atas modal yang tertinggi diperoleh strata II karena 

strata II mempunyai keuntungan bersih yang lebih tinggi dibandingkan strata I dan 

III yang berasal dari hasil penjualan produknya yang juga tinggi. Sedangkan rasio 

pengembalian atas modal yang terendah dicapai oleh strata III karena keuntungan 

bersih yang diperoleh strata III paling rendah dibandingkan dengan strata I dan II 

yang disebabkan kurang efisiennya dalam penggunaan biaya produksi terutama 
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biaya pakan sehingga menyebabkan berkurangnya keuntungan bersih yang 

diperoleh.  

Rasio pengembalian atas modal pada ketiga strata dapat dikatakan kurang 

baik karena masih berada dibawah standar rata-rata rasio pengembalian atas 

modal menurut Hirt dan Block (1992) yaitu sebesar 10 %. Hal ini disebabkan 

modal yang diperlukan untuk usaha peternakan ayam pedaging sangat besar 

sedangkan keuntungan bersih yang diperoleh dalam satu periode masih terbilang 

kecil dibanding besarnya modal yang diperlukan sehingga rasio pengembalian 

atas modal yang dtperoleh juga relatif kecil. 

Kusnaidi dkk (2002) menyatakan bahwa nilai rasio pengembalian atas 

modal dikatakan baik apabila berada di atas tingkat suku bunga bank Nilai rasio 

pengembalian atas modal pada peternak plasma anggota PT. ”Sinar Sarana 

Sentosa” sudah berada di atas tingkat suku bunga bank. Suku bunga deposito pada 

saat dilakukan penelitian adalah sebesar 6,5 % per tahun atau 1,08 % per  periode, 

sehingga nilai rasio pengembalian atas modal untuk strata I, II dan III yaitu 

sebesar 2,80 %, 2,87 % dan 2,24 % dapat dikatakan baik. Usaha untuk 

mempertinggi pengembalian atas modal dengan memperbesar rasio laba adalah 

bersangkutan dengan usaha untuk mempertinggi efisiensi di sektor produksi, 

penjualan dan administrasi (Munawir, 1990). 

4.10.2.3 Tingkat Perputaran Modal 

Tingkat perputaran modal adalah perbandingan antara total penerimaan 

dengan total modal. Menurut Riyanto (1984), bahwa tingkat perputaran modal 

mencerminkan efisiensi operasi usaha peternakan dari segi kecepatan perputaran 

modal. Dari tabel 6 ditunjukkan bahwa strata I mempunyai tingkat perputaran 
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modal sebesar 0,51 kali yang berarti bahwa penerimaan yang dihasilkan selama 

satu periode adalah sebesar 0,51 kali modal yang diperlukan untuk usaha 

peternakan. Pada strata II tingkat perputaran modal sebesar 0,49 kali yang berarti 

bahwa penerimaan yang dihasilkan selama satu periode adalah sebesar 0,49 kali 

modal yang diperlukan pada usaha peternakan. Sedangkan pada strata III tingkat 

perputaran modal sebesar 0,49 kali yang berarti bahwa perputaran yang dihasilkan 

selama satu periode adalah sebesar 0,49 kali modal yang diperlukan untuk usaha 

peternakan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada ketiga strata tersebut selama satu 

periode proses produksi penerimaan yang dihasilkan baik dari penjualan produk 

maupun diluar produk masih belum mampu menutupi modal yang diperlukan 

dalam usaha peternakan karena tingkat perputaran modal masih dibawah 1 kali. 

Hal ini disebabkan peternak pada ketiga strata masih kurang efisien di dalam 

penggunaan modal yang menyebabkan modal menjadi besar terutama dalam 

mengelola modal yang diperlukan untuk pakan atau bisa juga karena pada saat 

penjualan produk ayam pedaging harga kontrak yang ditentukan dari pihak inti 

relatif rendah sehingga mengurangi total penerimaan yang diperoleh peternak. 

Perbedaan tingkat perputaran modal dapat dianalisis melalui faktor-faktor yang 

mempengaruhinya yaitu total penenmaan dan total modal. Total modal terutama 

modal variabel erat hubungannya dengan biaya produksi sehingga perbedaan 

tingkat perputaran modal disebabkan oleh perbedaan efisiensi produksi seperti 

halnya pada rasio keuntungan kotor. 

Tingkat perputaran modal yang tinggi menunjukkan manajemen yang 

efektif tetapi dapat juga tingkat perputaran modal yang tinggi disebabkan aktiva 

perusahaan yang sudah tua dan sudah habis disusut, jadi tingkat perputaran modal 
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yang tinggi ini karena keadaan perusahaan. Sehingga rasio tingkat perputaran 

modal saja tidak dapat memberikan gambaran yang pasti tentang keefektifan 

kegiatan perusahaan dan harus dihubungkan dengan rasio labanya sehingga 

diperoleh pengembalian atas modal (Munawir, 1990). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Rasio profitabilitas usaha masing-masing strata adalah  

a.  Rasio laba kotor untuk masing-masing strata adalah 7,04 % untuk strata I, 

7,43 % untuk strata II, 6,23 % untuk strata III.  

b. Rasio laba bersih untuk strata I sebesar 5,50 %, strata II sebesar 5,82 %, 

dan strata III sebesar 4,60 %. 

c.  Rasio biaya strata I sebesar 94,50 %, strata II sebesar 94,15 %, dan strata 

III sebesar 95,40 %. 

d. Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba untuk masing masing strata 

adalah 3,57 % untuk strata I, 3,66 % untuk strata II dan 3,04 % untuk 

strata III. 

e. Rasio pengembalian atas modal strata I sebesar 2,80 %, strata II sebesar 

2,87 % dan strata III sebesar 2,24 %.  

f. Tingkat perputaran modal strata I sebesar 0,51 %, strata II sebesar 0,49 % 

dan strata III sebesar 0,49 %. 

2. Hasil perhitungan rasio profitabilitas menunjukkan bahwa strata II  lebih efektif 

dibanding strata I dan III.  

5.2 Saran  

Disarankan kepada peternak untuk melakukan pengelolaan usaha yang lebih baik  

dengan memperkecil biaya produksi sehingga  meningkatkan rasio profitabilitas usaha. 
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