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CONTRIBUTION OF INCOME LIVESTOCK BROILER LABOUR 
OF HOUSEHOLDS’ FARMER IN THE PARTNERSHIP 

(A Case Study in The Village of Duko Eastern 
District of Larangan-Pamekasan) 

 
 

ABSTRACT 
 
 

          Research was conducted on 23 June-23 July 2007 in the village of Duko 
Eastern district of Larangan-Pamekasan, with the goal to know the partnership 
between the farm with the farmer, the contribution of income of households’ 
farmer, and the break event point on the farm. Method used is a case study. Data 
analysis done in a quantitative and qualitative. Results obtained is that the 
partnership that is applied using the system of PIR. Income have the largest 
contribution to the largest number of maintenance, the 6500 head of cattle: 
90,10%. The largest of income contribution influenced by livestock broiler labour. 
Value of break event point is under of result obtained, it’s mean get profit. Type 
of partnership written is recommended so that can be responsibled in law. 
  
Keyword: partnership, contribution of income, break event point. 
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RINGKASAN 
 
 

          Penelitian dilaksanakan pada tanggal 23 juni-23 juli 2007 dengan pemilihan 
lokasi secara sengaja (purposive) di desa Duko Timur kecamatan Larangan 
kabupaten Pamekasan. 
          Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pola 
kerjasama kemitraan antara peternakan Bapak H. Mawardi selaku pihak inti 
dengan peternak plasma, 2) kontribusi pendapatan peternakan inti terhadap 
rumahtangga peternak plasma, 3) Break Even Point  usaha ternak ayam pedaging 
pada peternakan inti. 
          Metode penelitian adalah studi kasus dengan mengambil lokasi obyek 
penelitian adalah kemitraan di desa Duko Timur kecamatan Larangan kabupaten 
Pamekasan. Analisis data dilakukan secara deskriptif, eksplanatif, dan ekonomi, 
yaitu 1) kontribusi pendapatan usaha peternakan ayam pedaging terhadap 
pendapatan rumahtangga, 2) BEP usaha ternak ayam pedaging. 
           Hasil penelitian diperoleh bahwa pola kemitraan yang diterapkan disebut 
sistem karyawan, namun  pada kenyataanya pola kemitraan ini termasuk pola 
kemitraan inti rakyat yaitu pihak inti sebagai pemasok sarana produksi dan semua 
yang diperlukan hingga panen, bertanggungjawab dalam pemasaran hasil 
produksi dan bimbingan teknis, sedangkan plasma yang melaksanakan budidaya 
ternak ayam pedaging dari pihak inti. Kontribusi pendapatan yang besar bagi 
rumahtangga peternak, yaitu sebesar 69,14 persen untuk jumlah ternak 1600 ekor; 
82,35 persen untuk jumlah ternak 2500 ekor; 83,44 persen untuk jumlah ternak 
2700 ekor; 77,06 persen untuk jumlah ternak 3000 ekor; 86,30 persen untuk 
jumlah ternak 4500 ekor; 90,1 persen untuk jumlah ternak 6500 ekor. Nilai BEP 
pada jumlah ternak 1600 ekor sebesar 16.993,04 kg dan Rp.15.448,22; jumlah 
ternak 2500 ekor sebesar 26.919,40 kg dan Rp. 15.662,19; jumlah ternak 2700 
ekor sebesar 29.022,65 kg dan Rp.15.635,10; jumlah ternak 3000 ekor sebesar 
31.285,47 kg dan Rp. 15.168,71; jumlah ternak 4500 ekor sebesar 48.744,34 kg 
dan Rp. 15.755,75; jumlah ternak 6500 ekor sebesar 70.929,74 kg dan Rp. 
15.168,71. Harga output untuk semua jumlah ternak besarnya sama, yaitu Rp. 
16.000, sedangkan hasil yang diperoleh pada jumlah ternak 1600 ekor sebesar 
17.600 kg; jumlah ternak 2500 ekor sebesar 27.500 kg; jumlah ternak 2700 ekor 
sebesar 29.700 kg; jumlah ternak 3000 ekor sebesar 33.000 kg; jumlah ternak 
4500 ekor sebesar 49.500 kg dan pada jumlah ternak 6500 ekor sebesar 71.500 kg 
per tahunnya. 
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           Kesimpulannya adalah pola kerjasama yang diterapkan oleh usaha ternak 
ayam pedaging milik Bapak H. Mawardi merupakan pola kemitraan inti rakyat. 
Kontribusi yang diberikan oleh usaha ternak ayam pedaging terhadap pendapatan 
rumahtangga peternak adalah sangat besar. Nilai yang dihasilkan pada penelitian 
berada di atas BEP (kisaran) yang telah ditentukan, yang menunjukkan bahwa 
peternakan mendapatkan keuntungan. 
          Disarankan sebaiknya bentuk kerjasama yang diterapkan dibuat secara 
tertulis, sehingga lebih terinci peta hak dan kewajiban antara inti dengan plasma 
serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sesuai dengan perkembangan kota, ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

adanya peningkatan income/kapita penduduk, maka makin terjadi pula 

peningkatan terhadap tuntutan masyarakat dalam pemenuhan gizi, khususnya 

protein hewani. Apabila fenomena ini tidak diimbangi dengan pengembangan 

usaha ternak potong, maka populasi ternak potong besar, seperti sapi, kerbau, dan 

ternak potong kecil seperti kambing, domba dan juga yang lainnya sebagai 

penyedia daging akan menurun. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mengimbangi 

peristiwa tersebut, akhirnya dikembangkan pula usaha ternak unggas atau broiler 

sebagai ternak potong. Usaha broiler di Indonesia bukan saja terbatas di kota-kota 

besar, melainkan sudah sampai ke pelosok desa, karena broiler dipandang bisa 

memberikan banyak keuntungan yang cepat. Sampai saat ini, diantara ternak 

piaraan yang ada barulah broiler yang paling cepat menghasilkan, sehingga cepat 

pula dapat mengatasi kekurangan daging di pasaran. Disini dapat diketahui, 

bahwa siklus hidup ternak broiler sangat pendek dan efisien dalam penggunaan 

makanan. Oleh karenanya, kebutuhan daging akan dapat terpenuhi. 

 Ditinjau dari segi mutu, daging ayam memiliki nilai gizi yang tinggi 

dibanding daging ternak lainnya. Dagingnya lembut, warnanya merah terang, 

bersih dan menarik, memiliki asam amino yang lengkap serta mudah diolah. 

Dagingnya dalam acara keagamaan netral, lain halnya dengan daging sapi bagi 
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umat Hindu dan daging babi bagi umat Islam. Bila ditinjau dari segi ekonomi, 

ternak unggas khususnya ayam ras potong atau ayam negeri yang sudah populer 

dengan sebutan broiler ini, merupakan ayam yang bisa diusahakan secara efisien. 

 Potensi pasar daging ayam dapat dilihat dari laju pertambahan  jumlah 

penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan 

meningkatnya ketersediaan bahan pangan, baik hewani maupun hayati. 

Disamping itu, daya serap pasar daging ayam juga dapat dilihat dari preferensi 

masyarakat, hari-hari besar keagamaan, dan bermacam-macam pesta rakyat. 

Demikian pula meningkatnya pendidikan dan pendapatan masyarakat juga akan 

mempengaruhi konsumsi daging. 

 Dalam memenuhi permintaan pasar, berbagai bentuk ditawarkan, baik 

dalam kondisi mentah maupun olahan. Dalam kondisi mentah, umumnya ayam 

sudah dipotong dan sudah dibersihkan bulu-bulunya serta telah dipisahkan bagian 

dalamnya (jeroan). Namun, ada pula yang sudah dipotong-potong menjadi 

bagian-bagian kecil yang terdiri atas bagian paha, kaki, sayap, dada dan leher 

sampai kepala lalu dikemas menjadi bagian-bagian yang sama. Dengan cara 

penawaran menjadi bagian-bagian tersendiri akan lebih memudahkan konsumen 

untuk menentukan pilihannya. Dalam bentuk olahan, umumnya dipasarkan dalam 

berbagai jenis masakan, sehingga dapat langsung dinikmati konsumen. 

 Mengetahui potensi pasar daging ayam untuk memenuhi permintaan pasar, 

adalah manajeman dari suatu usaha ternak agar dapat memprediksi keuntungan. 

Usaha ternak dikenal dengan adanya pola kemitraan. Pola ini sebagai salah satu 

kegiatan usaha yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai salah satu alternatif 
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mengatasi permasalahan yang terjadi didalam usaha peternakan ayam pedaging. 

Bentuk pola kemitraan antar perusahaan peternakan atau perusahaan yang 

bergerak di bidang peternakan dengan peternakan rakyat adalah kemitraan pola 

perusahaan inti rakyat (PIR). Kerjasama ini meliputi perusahaan inti yang 

melakukan pemasokan sarana produksi peternakan meliputi: DOC, pakan dan 

obat-obatan, pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pemasaran hasil 

produksi dari peternak plasma. Peternak melakukan usaha budidaya ayam 

pedaging melalui pemeliharaan sampai panen. Kegiatan usaha kemitraan PIR, 

perusahaan peternakan atau perusahaan yang bergerak dibidang peternakan 

bertindak sebagai inti dengan tujuan menampung dan memasarkan hasil produksi 

peternakan rakyat. 

 Dewasa ini, di Indonesia terdapat berbagai macam pola perjanjian kontrak. 

Pola perjanjian ini akan berjalan dengan baik, jika terjadi komunikasi dan 

kesepakatan antara kedua belah pihak serta dapat saling menguntungkan. Prinsip 

kerjasamanya adalah, masing-masing pelaksana sebagai mitra usaha mempunyai 

peranan yang sama dalam satu usaha ternak. Kerjasama tersebut biasanya disebut 

dengan istilah kemitraan. 

 Peternakan inti (Bapak H. Mawardi) merupakan salah satu usaha yang 

bergerak dalam bidang peternakan ayam pedaging. Kegiatan usahanya melibatkan 

peternak sebagai plasma dalam suatu pola kemitraan usaha ayam pedaging dengan 

menerapkan kerjasama yang disebut “Sistem Karyawan” dan hanya memiliki 

enam peternak plasma dengan skala usaha yang berbeda-beda. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang, inti yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian adalah: 

1. Bagaimana pola kerjasama kemitraan antara pihak inti dengan pihak plasma. 

2. Bagaimana kontribusi pendapatan peternakan inti terhadap rumahtangga 

peternak plasma. 

3. Bagaimana Break Even Point usaha ternak ayam pedaging pada peternakan 

inti. 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pola kerjasama kemitraan antara pihak inti dengan pihak plasma. 

2. Mengetahui kontribusi pendapatan peternakan inti terhadap rumahtangga 

peternak plasma. 

3. Mengetahui Break Even Point usaha ternak ayam pedaging pada peternakan 

inti. 

 

1.4 Kegunaan 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai: 

1. Bahan informasi bagi peternak yang lain tentang sistem pola kemitraan yang 

ada di usaha peternakan ayam pedaging. 
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2. Bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin lebih lanjut untuk melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan kontribusi pendapatan usaha ternak ayam 

pedaging pola kemitraan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Didalam suatu rumahtangga, penghasilan yang diperoleh digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan ekonomi anggota rumahtangga setiap harinya. Penghasilan 

rumahtangga tersebut bisa berasal dari pekerjaan utama maupun pekerjaan 

sampingan. Pekerjaan tersebut berasal dari sektor pertanian dan sektor non-

pertanian. Usaha ternak ayam pedaging ini sebenarnya merupakan bagian dari 

sektor pertanian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi 

rumahtangga peternak ayam pedaging. 

 Pendapatan yang diperoleh dari usaha ternak ayam pedaging ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah besarnya strata usaha yang 

dikelola oleh peternak ayam pedaging. Besarnya strata usaha tersebut ditentukan 

oleh jumlah ternak yang dipelihara. Oleh karena itu, besar skala usaha merupakan 

hal yang menjadi bahan pertimbangan bagi peternakan, karena terkait dengan 

biaya. Sesuai dengan pendapat Noegroho (1991) yang menyatakan bahwa, 

pertimbangan yang perlu dilakukan peternak dalam usaha peternakan ayam 

pedaging adalah menentukan besar dan volume usaha untuk memperoleh biaya 

produksi yang minimum, sehingga diperoleh strata usaha yang ekonomis. Hal ini 

diterapkan alam pola kemitraan, yaitu bentuk kerjasama antara kedua belah pihak 

(inti dan plasma) yang saling menguntungkan. 
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Break Event Point (BEP) digunakan untuk memprediksi perubahan 

penjualan, tapi dengan laba yang konstan. Break event point merupakan acuan 

bagi peternakan (peternak inti) dalam memenuhi target penjualan dan laba yang 

ingin diperoleh. Peternak inti mempunyai peran dalam meningkatkan penghasilan 

peternak plasma. 

Kontribusi pendapatan usaha peternakan ayam pedaging terhadap 

pemenuhan kebutuhan rumahtangga dan pendapatan rumahtangga dalam satu 

tahun adalah berbeda antara peternak satu dengan peternak lainnya. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi kontribusi pendapatan usaha peternakan ayam 

pedaging antara lain, adalah pendapatan rumahtangga, strata usaha pemeliharaan, 

dan motivasi pemeliharaan ayam pedaging. Secara skematis kerangka pikir 

tersebut dapat digambarkan seperti tertera pada gambar berikut ini: 

 

BEP 

Pola Kemitraan 
Usaha Ternak 

Ayam pedagiung 
Peternakan 
H. Mawardi 

Peternak Plasma 

Kontribusi Pendapatan 

Modal, Bimbingan 
Teknis, Biaya Usaha 
(bibit, pakan, vaksin, 
obat-obatan, lahan, 

kandang, dll.) 

Tenaga Kerja 

 

Gambar: Kerangka Pikir Pola Kemitraan dan Kontribusi Pendapatan Usaha 
               Ternak Ayam Pedaging Terhadap Rumahtangga Peternak 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Peternakan Ayam Pedaging 

Peternakan pada hakekatnya adalah suatu industri biologis yang 

dikendalikan manusia sebagai subjek, ternak sebagai objek, lahan sebagai dasar 

lingkungan hidup ternak, pakan dan teknologi sebagai alat pencapaian tujuan 

produksi. Unsur-unsur tersebut saling terkait dalam suatu sistem Agro-Industri 

(Noegroho, 1990). Menurut Pulungan dan Pambudi (1990), usaha peternakan 

adalah usaha yang dijalankan secara terus menerus pada suatu tempat dan dalam 

jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial. 

Ayam pedaging adalah ayam jantan atau betina muda yang berumur 

dibawah delapan minggu ketika dijual dengan bobot badan tertentu, 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) yang 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). 

Daging ayam pedaging dipilih sebagai salah satu alternatif, karena 

peternak tahu bahwa broiler sangat efisien diproduksi. Masa pemeliharaan yang 

pendek, dalam jangka enam sampai delapan minggu ayam tersebut sanggup 

mencapai berat hidup 1,5 kg – 2 kg dan secara umum dapat memenuhi selera 

konsumen atau masyarakat. Beternak broiler dapat dilaksanakan dengan modal 
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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 keterampilan saja (Murtidjo, 

1999). 

 

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 

menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan 

memasarkannya. Peternakan unggas terutama ayam pedaging merupakan jenis 

ternak yang umum dipelihara, karena memiliki populasi yang besar dan dapat 

dijumpai diseluruh wilayah Indonesia terutama di daerah pertanian (Pulungan dan 

Pambudi, 1992). Mubyarto (1989) menjelaskan bahwa bila ditinjau dari jenis 

usahanya, usaha peternakan dibedakan menjadi dua yaitu peternakan rakyat dan 

perusahaan peternakan. 

Peternakan rakyat adalah peternakan yang dilakukan petani disamping 

usaha pertaniannya, sedangkan perusahaan peternakan yang diusahakan bertujuan 

komersial. Pulungan dan Pambudi (1992) menjelaskan, bahwa berdasarkan 

jumlah ayam pedaging yang dipelihara, usaha peternakan ayam pedaging dibagi 

menjadi dua, yaitu usaha peternakan rakyat adalah usaha peternakan ayam 

pedaging dengan skala usaha kecil, jumlah ayam yang dipelihara dibawah 15.000 
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ekor, perusahaan peternakan yaitu usaha peternakan ayam pedaging dengan skala 

usaha besar, jumlah ayam yang dipelihara diatas 15.000 ekor. 

Perkembangan pesat dunia perunggasan ini disebabkan permintaan yang 

meningkat dan adanya ekspor serta telah berkembangnya komponen-komponen 

agribisnis perunggasan relatif menunjang perkembangan tersebut. Perusahaan 

agribisnis perunggasan umumnya dilakukan dengan kecenderungan kearah 

integrasi vertikal yang bersumber dari adanya keuntungan skala ekonomi dan 

usaha mengurangi berbagai resiko usaha (Pulungan dan Pambudi, 1992). 

Faktor-faktor penunjang meningkatnya usaha ternak ayam broiler di 

Indonesia berkaitan dengan kebijaksanaan seperti: 

a. Faktor ekonomi dan sosial (usaha ternak ayam yang diprioritaskan untuk 

peternakan rakyat) 

1. Keputusan Presiden nomor 50/1981, bahwa usaha ternak ayam yang 

diusahakan badan hukum maupun perorangan dibatasi skala usahanya. 

2. Surat keputusan Menteri Pertanian, nomor TN 330/342/5/1984, yang 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan petunjuk pelaksana usaha peternakan 

ayam/Kepres 50/1981, mengenai pola usaha Perusahaan Inti Rakyat 

(PIR) perunggasan. 

Pengertian PIR perunggasan adalah bentuk pembinaan usaha 

peternakan unggas melalui sistem kerjasama tertutup yang saling 

menguntungkan antara perusahaan penyalur sarana produksi pternakan, 

pengelola dan pemasaran hasil produksi peternakan sebagai petani inti, 

peternak ayam sebagai plasma. 
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b. Faktor Berkembangnya Industri Penunjang 

Usaha ternak ayam memperoleh dukungan pengusaha untuk 

menanamkan modal dalam usaha dalam industri penunjang, baik penanaman 

modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. 

Makin meningkatnya selera konsumen/masyarakat akan daging broiler, 

juga akan mendukung minat usaha ternak broiler untuk lebih berkembang. 

Adapun beberapa pengaruh preferensi konsumen, yaitu : 

1. Populasi ayam bukan ras menyusut jumlahnya dan makin jarang diperoleh di 

pasaran. 

2. Daging ayam pedaging makin mudah diperoleh di pasaran, dengan harga yang 

lebih murah dibanding ayam bukan ras. 

3. Pengolahan dan pemasakan daging broiler lebih singkat, karena seratnya lebih 

lunak. 

 

2.3 Pola Kemitraan 

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 akan berdampak sangat tidak menguntungkan dan tidak mendidik bagi 

kemandirian peternak itu sendiri. Pola kemitraan berbentuk kerjasama merupakan 

upaya melakukan tindakan yang sama-sama menguntungkan. Konkretnya pola ini 
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menunjuk pada kesediaan konglomerat (ahli dalam bidang peternakan) untuk 

memberikan bimbingan atau informasi (transfer of knowledge) kepada peternak, 

terutama mengenai manajerial atau teknik menjalankan proses usaha peternakan 

secara utuh, kemudian peternak menerapkan 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 dibidang peternakan selaku mitra 

usaha tani. Tujuan kemitraan menurut Noegroho (1990) adalah: (1). Pemanfaatan 

teknologi dan manajemen modern yang dilakukan oleh perusahaan akan 

meningkatkan efisiensi usaha, (2). Menciptakan mekanisme proses pemerataan 

pendapatan melalui kesempatan berusaha dan (3). Memecahkan masalah 

perbedaan kepentingan yang sering timbul antara bentuk skala besar dan skala 

kecil. 

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

tiga bentuk yaitu : Perusahaan inti rakyat, Penghela (penggerak) dan Pengelola. 

Bentuk-bentuk kemitraan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :  

a. Perusahaan inti rakyat adalah jenis kemitraan antara perusahaan peternakan 

atau perusahaan di bidang peternakan sebagai inti dengan peternak sebagai 

plasma (Suharno, 1997), sedangkan Anonymous (1997) menjelaskan 

perusahaan inti adalah perusahaan yang mengadakan kemitraan dengan pola 

perusahaan inti rakyat yang berkewajiban menyediakan lahan, sarana 
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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 dibidang peternakan yang dalam 

program kemitraan berkewajiban melakukan bimbingan teknis, menampung, 

mengolah dan memasarkan hasil produksi, perusahaan ini tidak mengusahakan 

permodalan dan tidak melaksanakan budidaya ayam ras sendiri (Suharno, 

1997). 

c. Perusahaan pengelola merupakan kemitraan pengelola, dimana perusaan 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 kerja sama saling 

menguntungkan yang bertujuan mengembangkan ekonomi rakyat. Pertumbuhan 

dan pemerataan melalui partisipasi masyarakat luas diharapkan terwujud pada 

pola kemitraan ini, yang merupakan usaha untuk meningkatkan efisiensi produksi 

dengan prinsip kesejajaran, saling tergantung dan saling menguntungkan (Arman, 

1997). 

 

2.4 Produksi dan Faktor-Faktor Produksi 

Produksi adalah suatu proses yang merubah barang dan jasa menjadi 

output yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan nilai barang atau jasa 

sebelum diproses (Beattle dan Tailor, 1994). Prawirokusumo (1990) berpendapat 
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bahwa dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produksi dipengaruhi 

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

dibagi menjadi empat katagori yaitu: tanah, tenaga, kerja, kapital (modal) dan 

manajemen. 

Tanah dianggap sebagai faktor produksi mempunyai kedudukan paling 

penting, terbukti dari besarnya balas jasa tanah pada faktor-faktor produksi lain 

dalam bentuk sewa tanah (Mubyarto, 1991). Fanani (1990), menjelaskan bahwa 

modal yang berupa tanah tidak mengalami penyusutan nilai karena nilai tanah 

terus bertambah besar sehingga dalam perhitungannya digunakan nilai sewa tanah 

sebagai dasarnya. Besarnya nilai sewa tanah diasumsikan sama dengan besarnya 

sewa tanah pertanian yang berlaku di daerah tersebut. 

Modal adalah barang hasil produksi tahan lama yang digunakan dalam 

produksi selanjutnya. Tiga kategori utama barang modal yaitu struktur (pabrik dan 

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

barang modal dalam usaha peternakan ayam yang meliputi ayam, kandang, pakan, 

peralatan peternakan, obat-obatan dan lain-lain (Samuelson dan Nordhaus, 1997). 

Prawirokusumo (1990) menerangkan bahwa tenaga kerja adalah tenaga 

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

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

upahan (hired labour). Menurut Mubyarto (1991) menjelaskan tenaga kerja yang 

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

yang terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, istri dan anak-anak petani. 
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Prawirokusumo (1990) menjelaskan manajemen dapat diartikan sebagai 

strategi yang digunakan dalam rangka mengorganisasi faktor alam, tenaga kerja 

serta modal. Manajemen berfungsi membangun tercapainya tujuan usaha yaitu 

memperoleh keuntungan dengan cara mengatur semua aktivitas dalam peternakan 

agar sejalan dalam mencapai tujuan. Unsur-unsur dalam manajemen antara lain : 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Manajemen yang 

baik akan dapat mengendalikan peternakan, juga mencegah pemborosan sumber 

daya yang ada sedini mungkin bahkan dapat mengambil kebijaksanaan yang tepat 

(Rasyaf, 1996). 

 

2.5 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah suatu nilai tukar, prasyarat atau pengorbanan yang 

dilakukan guna memperoleh manfaat (Usry dan Matz, 1988). Astuti dan 

Hardjosubroto (1993) menjelaskan biaya produksi terbagi atas dua macam, yaitu 

biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap adalah 

sejumlah biaya yang harus dibayar peternak atau produsen dan besar kecilnya 

tidak tergantung pada besar kecilnya produksi atau tingkat output. Biaya variabel 

adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan peternak dan besar kecilnya dipengaruhi 

oleh besar kecilnya produksi atau tingkat output. Biaya tetap dalam usaha ternak 

pedaging meliputi biaya penyusutan kandang, biaya penyusutan peralatan 

kandang, sewa lahan, bunga bank, pajak, sedangkan biaya variabel meliputi biaya 

pakan, bibit, obat-obatan, tenaga kerja, listrik, bahan bakar dan fumigasi. 
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2.6 Penerimaan 

Penerimaan dari usaha peternakan adalah nilai uang yang diterima dari 

hasil penjualan produk yaitu sebesar jumlah produk dikalikan harga jual produk 

per unit. Penerimaan dari usaha peternakan dapat berasal dari produk utama yaitu 

ayam pedaging, maupun produk sampingan yang berupa feses dan karung pakan. 

Besar kecilnya uang yang diterima dari penjualan akan sangat tergantung pada 

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

(1990) menjelaskan bahwa penerimaan usaha tani didefinisikan sebagai nilai uang 

yang diterima dari penjualan produk usaha tani yang merupakan hasil penjualan 

dari produk yang dihasilkan pada suatu usaha tani yang meliputi penjualan produk 

tanaman, ternak dan hasil ternak. 

Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari penjualan hasil 

produksi. Jumlah penerimaan yang akan diperoleh dari suatu proses produksi 

dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah produksi dengan harga produk yang 

bersangkutan pada saat itu (Riyanto, 1984). Berbeda dengan Hernanto (1991) 

mendefinisikan penerimaan usaha tani (farm receipts) sebagai penerimaan dari 

semua sumber usaha tani yang meliputi: 1. jumlah penambahan investasi, 2. nilai 

penjualan hasil dan 3. nilai penggunaan rumahtangga yang dikonsumsi. 

 

2.7 Pendapatan 

Pendapatan usaha tani adalah selisih antara penerimaan dan total biaya 

(Soekartawi, 1995). Rasyaf (1992) menyatakan bahwa pendapatan adalah 

sejumlah uang yang diperoleh setelah semua biaya variabel termasuk biaya 
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operasional yang tertutupi. Hasil pengurangannya positif berarti untung dan jika 

hasil pengurangannya negatif berarti rugi. Nicholson (1995) menyatakan bahwa 

perusahaan yang memaksimumkan keuntungan memiliki penerimaan lebih besar 

daripada pengeluarannya dengan tujuan untuk mencapai keuntungan ekonomi 

maksimum, yaitu berusaha menjadikan selisih antara pendapatan total dengan 

biaya ekonomi total sebesar mungkin. Ngapuli (1992) menjelaskan bahwa syarat 

yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan maksimum 

adalah sebagai berikut:  

1. Penerimaan marginal harus lebih besar dari biaya marginal dan lebih besar dari 

biaya rata-rata (MR>MC>AC). 

2. MR harus sama dengan MC karena pengusaha mungkin menderita kerugian 

maka perlu diketahui pada kerugian yang mana perusahaan harus berhenti 

berproduksi. 

Prawirokusumo (1990) menjelaskan bahwa ada tiga ketentuan dalam 

menentukan keuntungan, yaitu: 

1. Bila harga jual > biaya total rata-rata (ATC), maka keuntungan akan diraih dan 

mencapai maksimum pada saat MR-MC. 

2. Bila harga jual < biaya total rata-rata (ATC) tetapi > biaya variabel rata-rata 

(AVC), maka akan terjadi kerugian dan bila kerugian tersebut masih lebih 

kecil dari biaya tetap (FC). 

3. Bila harga jual < biaya variabel rata-rata (AVC) akan terjadi kerugian. 

 16



Beattle dan Tailor (1994), menyatakan bahwa pendapatan merupakan 

selisih antara total penerimaan dengan total biaya. Keuntungan atau pendapatan 

dinyatakan dengan rumus: π = TR - TC 

keterangan : 

π = Keuntungan 
TR = Total Revenue (Penerimaan Total) 
TC = Total Cost (Biaya Total) 
 
 Pendapatan suatu usaha tani diketahui dari pengurangan total penerimaan 

dengan total biaya produksi. Noegroho, Wisaptaningsih, Fanani (1991) 

menjelaskan bahwa pendapatan usaha ternak menggambarkan imbalan yang 

diperoleh rumahtangga petani dari penggunaan faktor-faktor produksi kerja, 

pengelolaan dan modal yang diinvestasikan ke dalam usaha tersebut. Analisis 

pendapatan dapat memberikan bantuan untuk mengukur keberhasilan usaha dan 

dapat mengevaluasi kegiatan usaha tani dalam satu tahun. 

 Makeham dan Malcolm (1991) menghitung pendapatan kotor kegiatan 

peternakan sebagai penjumlahan dari: 1. penjualan ternak dan produk ternak, 2. 

penjualan produk-produk sampingan, dan 3. peningkatan atau penurunan nilai 

ternak, karena perubahan jumlah ternak dari awal hingga akhir tahun, dinilai pada 

harga ternak awal tahun. Sedangkan Anarusi (1998) menambahkan bahwa 

dimiliki petani yang mengusahakan usaha tani, jumlah tenaga kerja, modal dan 

lainnya. 

 Pendapatan bersih dari suatu usaha dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1. 

pendapatan bersih operasional yang diperoleh dengan mengurangkan pengeluaran 

operasional di penerimaan kotor, 2. pendapatan bersih tunai diperoleh dari jumlah 
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pengeluaran atau ditambah dengan penerimaan bukan tunai, 3. pendapatan bersih 

usaha diperoleh dari menambahkan pendapatan bersih tunai dengan pendapatan 

dari luar usaha selama satu tahun (Kadarsan, 1992). 

 Pendapatan rumahtangga adalah jumlah uang tunai yang tersedia bagi 

rumahtangga petani untuk pembayaran yang tidak ada kaitannya dengan usaha 

tani, karena ukuran ini merupakan ukuran kesejahteraan rumahtangga petani. 

Pendapatan tunai rumahtangga yang amat rendah merupakan ukuran kemelaratan, 

sebagian besar dari uang tunai memenuhi kebutuhan pokok, seperti makan, 

pakaian, perumahan dan pendidikan (Rusminingsih, 1997). 

  

2.8 Kontribusi Pendapatan Usaha Ternak Ayam Pedaging 

 Kontribusi pendapatan usaha ternak ayam pedaging adalah sumbangan 

dari usaha ternak ayam pedaging yang dapat mempengaruhi pendapatan 

rumahtangga dari peternak. Dalam sistem usaha tani terdapat berbagai subsistem 

produksi, dimana masing-masing sub-sistem tersebut dalam kegiatannya akan 

diperoleh pendapatan dan apabila digabung akan menjadi pendapatan usaha tani 

(Kusnadi, Sugandi, dan Sabrani, 1989). 

 Dengan menghitung total pendapatan dari rumahtangga peternak, maka 

kontribusi pendapatan usaha ternak berkisar 8-42% dengan rata-rata 22,2% di 

Jawa Timur. Hal ini menunjukkan ternak memberi sumbangan terhadap 

pendapatan bagi rumahtangga peternak (Muljadi dan Levin, 1987). 
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2.9 Break Event Point (BEP) 

 Break event point adalah suatu cara atau teknik yang digunakan oleh 

seorang petugas atau manager perusahaan untuk mengetahui pada volume 

produksi berapakah perusahaan yang bersangkutan tidak menderita kerugian dan 

tidak pula memperoleh laba (Sigit, 1990). 

 Adi Saputro dan Marwan (1995) menyatakan bahwa analisis BEP adalah 

teknis analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat penjualan dan 

komposisi produksi yang diperlukan untuk menutupi semua biaya yang terjadi 

selama periode tertentu. Titik impas (BEP) adalah titik dimana semua biaya sama 

dengan total penghasilan. Dengan demikian, pada titik impas tidak ada laba 

maupun rugi yang diterima perusahaan. 

 Kegunaan BEP antara lain (Wasis, 1992): 

1. Menunjukkan hubungan antara penjualan, biaya produk, dan laba. 

2. Menunjukkan pengaruh perubahan penjualan atas laba 

3. Dapat dipergunakan untuk membuat proyeksi akibat perubahan biaya atas 

laba. 

4. Dapat dipergunakan untuk membuat prediksi perubahan jumlah penjualan, 

tetapi dikehendaki laba konstan. 

Asumsi dasar yang akan digunakan dalam menganalisis BEP sebagai 

berikut (Riyanto, 1990): 

1. Biaya produksi perusahaan dibagi dalam biaya produksi tetap dan tidak tetap 
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2. Besarnya biaya tetap tidak berubah walaupun terdapat perubahan volume 

produksi atau penjualan yang berarti bahwa biaya perunitnya berubah karena 

perubahan volume produksi atau volume kegiatan 

3. Besarnya biaya tidak tetap berubah-ubah sesuai dengan volume produksi atau 

penjualan, yang berarti biaya tidak tetap perunitnya tetap sama 

4. Harga jual perunitnya tetap selama periode yang dianalisa 

5. Perusahaan hanya memproduksi satu macam produksi saja. Apabila 

diproduksi lebih dari satu macam produk, pertimbangan penghasilan antara 

masing-masing produk atau salesmixnya adalah tetap/konstan 

Batas aman usaha ditelusuri melalui analisis titik impas untuk volume 

produksi yang secara matematis dapat dituliskan (Sumaryanto dan Djatinarti, 

1989): 

BEP (Rp) =

alanhasilpenju
iabelbiaya

biayatetap
var1−

 BEP (Unit) = 
unitajualH

RpBEP
/arg
)(  

Nilai yang diperoleh merupakan volume penjualan minimum agar keuntungan nol 

(impas). 

Menurut Prawirokusumo (1990) menggunakan rumus: 

BEP (harga) = 
hasil

totalbiaya  BEP (hasil) = 
aoutputh

totalbiaya
arg
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Kegiatan penelitian dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai tanggal 23 

juni sampai dengan 23 juli 2007 di desa Duko Timur kecamatan Larangan 

kabupaten Pamekasan. 

 

3.2 Metode Penelitian 

 Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah peternak plasma yang 

mengikuti pola kemitraan usaha ternak ayam pedaging yang ditentukan 

berdasarkan metode total sampling dengan jumlah responden sebanyak enam (6) 

orang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi yang memfokuskan pada 

suatu kasus secara intensif dan mendetail. Studi kasus dilakukan pada suatu 

kejadian tertentu yang terjadi disuatu tempat, dimana kejadian tersebut tidak 

terdapat di tempat lain (Wisadirana, 2005). 

  

3.3 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang akan diamati adalah: 

1. Hubungan yang terjadi antara pihak inti dengan pihak plasma meliputi: hak 

dan kewajiban inti, hak dan kewajiban plasma, persyaratan keikutsertaan 

menjadi plasma, dan pola pengaturan produksi. 
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2. Pengeluaran biaya produksi. 

3. Penerimaan total usaha tani dan usaha ternak ayam pedaging serta 

pendapatannya. 

4. Kontribusi usaha ternak ayam pedaging terhadap total pendapatan yang 

diterima oleh peternak. 

5. Break Event Point dari usaha ternak ayam pedaging. 

 

3.4 Teknik Pengambilan Data 

Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah materi informasi yang diperoleh peneliti secara langsung di tempat 

penelitian atau disuatu tempat yang menjadi objek penelitian, sedangkan data 

sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-

sumber lain, misalnya buku, surat kabar atau lembaga (Dharmmesta, 1993). 

Data primer yang dihimpun dari responden menggunakan teknik observasi 

dan wawancara. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis (Marzuki, 1986). Sedangkan teknik wawancara adalah penggalian data 

dari responden dengan bertatap muka dan berdialog langsung (Nazir, 1988). Data 

sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait dengn kegiatan 

penelitian. 
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3.5 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari lapang baik berupa data kuantitatif maupun 

kualitatif, dianalisis secara deskriptif, eksplanatif dan ekonomi dengan mengikuti 

perhitungan-perhitungan yang  meliputi: 

a. Pendapatan Usaha Ternak 

Untuk mengetahui besarnya pendapatan rumahtangga dari usaha 

peternakan ayam pedaging dihitung menggunakan analisis usaha tani dengan 

rumus (Soekartawi, 1995): 

Rumus: π = TR – (FC + VC) 

Keterangan: π = pendapatan usaha (Rp/Th) 
   TR = penerimaan (Rp/Th) 
   FC = biaya tetap (Rp/Th) 

    VC = biaya variabel (Rp/Th) 
 

b. Total Pendapatan Rumahtangga Peternak 

Untuk menghitung total pendapatan rumahtangga peternak dihitung 

dengan rumus (Noermanaf, 1988): 

I = ∑  +  + 
=

n

i
iP

1
)( jP

n

i
)(

1
∑
=

∑
=
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i
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1
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Keterangan: I = Total pendapatan rumahtangga (Rp/Th) 
Pi = Pendapatan dari kegiatan pertanian yang lain 
               (Rp/Th) 
Pj = Pendapatan dari usaha ternak ayam pedaging 
                (Rp/Th) 

   NP = Pendapatan dari luar pertanian (Rp/Th) 
 

c. Kontribusi Usaha 

Untuk menghitung kontribusi (sumbangan) usaha ternak ayam 

pedaging terhadap pendapatan rumahtangga dianalisis denga rumus: 
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Z = 
Y
X x 100% 

Keterangan: Z = sumbangan usaha ternak ayam pedaging terhadap 
pendapatan rumahtangga peternak ayam pedaging 

                    X = pendapatan usaha ternak ayam pedaging (Rp/Th) 
                    Y = pendapatan total rumahtangga peternak ayam pedaging 

(Rp/Th) 
 

d. Break Event Point 

Pencarian nilai Break Event Point dapat dihitung dengan rumus 

(Sumaryanto dan Djatinarti, 1989): 

BEP (harga) = 
hasil

totalbiaya  BEP (hasil) = 
aoutputh

totalbiaya
arg

 

  

3.6 Definisi Operasional 

• 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 tegap dengan timbunan 

daging yang baik dan banyak. 

• Usaha ternak ayam pedaging 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 serta usaha 

menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan 

dan memasarkannya (Rp). 

• Kontribusi ternak ayam pedaging adalah sumbangan yang diberikan oleh 

usaha ternak ayam pedaging kepada peternaknya (Rp). 
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• Pola kemitraan adalah bentuk kerjasama antara inti dengan plasma dalam 

suatu usaha dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

• Peternak inti adalah yang mengatur semua kebutuhan produksi untuk peternak 

plasma dalam suatu usaha. 

• Peternak plasma adalah yang menjalankan usaha dari inti mengenai 

produknya. 

• Biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan 

usaha (Rp). 

• Penerimaan usaha ternak ayam pedaging adalah nilai total produk usaha 

ternak ayam pedaging dalam jangka waktu tertentu (Rp). 

• Total pendapatan rumahtangga adalah keseluruhan pendapatan yang diperoleh 

dari usaha tani/sektor pertanian yang dihitung dalam kurun waktu satu tahun 

(Rp). 

• Break Event Point adalah titik impas, dimana peternakan tidak mendapatkan 

keuntungan dan tidak pula mengalami kerugian (Rp dan Kg). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Desa Duko Timur termasuk dalam wilayah Kecamatan Larangan 

Kabupaten Pamekasan-Madura-Jawa Timur. Batas-batas wilayah administrasi 

Desa Duko Timur yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kadur, 

sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pademawu, sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan dan sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Sumenep. 

 

4.2 Karakteristik Rumahtangga Peternak Plasma 

 Setiap rumahtangga peternak memiliki karakteristik yang berbeda, yang 

menggambarkan tentang bagaimana tingkat kemampuan dari masing-masing 

rumahtangga dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul. Tingkat 

kemampuan tersebut berbeda-beda pula, mulai dari rendah, sedang, tinggi, bahkan 

sangat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa karakteristik rumahtangga 

peternak yang diamati meliputi umur, tingkat pendidikan, lama usaha, dan jumlah 

anggota rumahtangga masing-masing dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 1. Data Identitas Peternak Plasma Ayam Pedaging 
No Nama Umur 

(Th) 
Skala 
Usaha 
(Ekor)

Jenjang 
Pendidikan

Pekerjaan 
Utama 

Anggota 
RT 

(Orang) 

Lama 
Usaha 
(Th) 

1 Darus 29 1600 SD Peternak 1 2 
2 Tarji 27 2500 SD Peternak 3 5 
3 Sawi 50 2700 SD Peternak 5 5 
4 Mos 40 3000 SD Peternak 6 2 
5 Samyani 40 4500 SD Peternak 3 5 
6 Parman 38 6500 SD Peternak 4 5 

Sumber:Data Primer Diolah 

 

4.2.1 Umur Peternak Plasma 

 Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan 

seseorang dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Seperti yang diketahui, 

sektor pertanian adalah sektor yang syarat dengan kemampuan fisik, karena pada 

sektor pertanian, faktor tenaga manusia lebih banyak digunakan, baik untuk 

mengolah lahan-lahan pertanian, dan aktivitas lainnya. Dihubungkan dengan 

usaha tani di Indonesia, dimana tenaga kerjanya mengandalkan tenaga manusia, 

maka faktor umur akan berpangaruh terhadap produktivitas petani-ternak. 

 Umur merupakan salah satu variabel yang menentukan didalam suatu 

usaha. Variabel tersebut sangat berkaitan erat dengan kemampuan fisik dan 

berfikir dalam diri peternak. Hubungan positif antara umur dan tingkat 

kemampuan individu, jika semakin tua maka kemampuan fisik dan kemampuan 

berpikir akan menurun dan menjadi lebih lamban. Apabila umur seseorang 

tergolong dalam usia produktif, ini akan menjadi sebaliknya akan lebih mampu 

dalam hal berpikir, Karena keadaan fisiknya yang mampu untuk melakukan 

sesuatu yang jauh lebih baik. Badan Pusat Statistik (BPS) membagi umur ke 
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dalam dua katagori yaitu, usia produktif yang berkisar antara 15-65 tahun, 

sedangkan untuk usia sebelum dan sesudahnya dapat digolongkan dalam kategori 

usia tidak produktif, yang tingkat berpikir dan fisiknya belum sepenuhnya dapat 

diandalkan. Distribusi responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 1. 

 Tabel 1 menunjukkan umur peternak berada diantara 27-50 tahun. Hal ini 

membuktikan bahwa usia peternak tergolong produktif. Sesuai dengan pendapat 

BPS yang menyatakan bahwa usia produktif berkisar antara 15-65 tahun. 

 

4.2.2 Tingkat Pendidikan Peternak Plasma 

 Moshler (1978) mengungkapkan, bahwa pendidikan adalah faktor pelancar 

dalam pertanian. Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas yang 

dimiliki oleh petani-ternak. Peranan pendidikan di daerah pedesaan terutama 

adalah mengurangi pengaruh dari kepercayaan dan tradisi yang menghambat 

pembangunan. Pendidikan menanamkan tata nilai baru yang akan merubah 

perilaku penduduk untuk bergerak kearah kemajuan. Tingkat pendidikan, 

pengetahuan, keterampilan yang tinggi merupakan jaminan untuk memperoleh 

kesejahteraan yang lebih baik. 

 Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan 

sarana untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa. Kualitas sumber daya 

manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Prayitno dan Santoso (1996) 

mengemukakan bahwa inti dari pendidikan adalah untuk mengembangkan sumber 

daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia yang bertumpu pada 

pendidikan ini pada dasarnya untuk meningkatkan kinerja manusia. Penelitian ini 
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mengukur pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan formal yang diselesaikan. 

Tingginya tingkat pendidikan yang dicapai suatu Negara, mencerminkan 

intelektualitas  suatu bangsa. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh 

masing-masing peternak dapat dilihat pada tabel 1. 

 Tabel 1 menunjukkan, bahwa semua responden adalah hanya menempuh 

pendidikan sampai SD (Sekolah Dasar). Dengan demikian, SDMnya tergolong 

rendah. Agar peternak tersebut tidak tertinggal, perlu adanya kegiatan 

penyuluhan, yang penyelenggaraan dan pembinaannya dapat dilakukan oleh Dinas 

Peternakan setempat serta instansi yang terkait. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Moshler (1978) yang mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan sarana untuk 

meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh petani-ternak. Pendapat ini didukung 

oleh Prayitno dan Santoso (1996) yang mengemukakan bahwa inti dari 

pendidikan adalah untuk mengembangkan SDM. 

 

4.2.3 Pekerjaan Utama Peternak Plasma 

 Kegiatan ekonomi rumahtangga di pedesaan beraneka ragam antar anggota 

rumahtangga satu dengan rumahtangga yang lainnya. Sunuharjo (1983), 

menyatakan bahwa di pedesaan banyak rumahtangga bekerja lebih dari satu 

macam pekerjaan artinya mempunyai pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan. 

Pekerjaan pokok atau pekerjaan utama merupakan mata pencaharian yang 

membutuhkan curahan waktu kerja paling banyak dibanding dengan pekerjaan 

sampingan yang hanya dilakukan setiap saat jika waktu kerja sedang kosong. 

Sukamdi dan Muntiyah (1997) juga mengatakan hal yang sama, bahwa di 
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pedesaan masih banyak anggota rumahtangga yang bekerja lebih dari satu jenis 

pekerjaan, artinya peternak mempunyai pekerjaan pokok atau pekerjaan utama. 

Pekerjaan pokok atau pekerjaan utama membutuhkan waktu curahan tenaga kerja 

yang lebih banyak bila dibandingkan dengan pekerjaan sampingan. 

 Berdasarkan data yang diperoleh, semua responden bekerja di sektor 

pertanian, dengan pekerjaan utama sebagai peternak dan pekerjaan sampingan 

sebagai petani. Di sektor ini mampu bertahan untuk memenuhi semua kebutuhan, 

dan apabila dikelola dengan baik, maka dapat memberikan hasil yang 

memuaskan. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Susilorini T E, Sawitri M E, 

dan Muharlien, (2008) yang menyatakan bahwa usaha dan pengembangan 

peternakan saat ini menunjukkan prospek yang sangat cerah dan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi pertanian. 

 

4.2.4 Jumlah Anggota Rumahtangga Peternak Plasma 

 Soekartawi (1989) menjelaskan bahwa jumlah anggota rumahtangga yang 

semakin tinggi menyebabkan beban ekonomi yang disandang oleh kepala 

rumahtangga akan semakin berat. Jumlah anggota rumahtangga merupakan modal 

tenaga kerja pertanian terutama bagi penduduk pedesaan yang merupakan 

penduduk agraris. Jumlah anggota rumahtangga pada masing-masing peternak 

dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 menunjukkan, bahwa sebagian besar peternak mempunyai jumlah 

anggota rumahtangga sebanyak 3-4 orang, yaitu 3 peternak. Jumlah anggota 

rumahtangga yang banyak, dapat membantu proses produksi pertanian 
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rumahtangga yang berfungsi sebagai tenaga kerja rumah tangga yang tidak perlu 

dibayar, sehingga akan mengurangi pengeluaran rumahtangga. Hal ini sesuai 

dengan pendapat dari Soekartawi (1989) yang menjelaskan bahwa jumlah anggota 

rumahtangga merupakan modal tenaga kerja pertanian terutama penduduk 

pedesaan yang merupakan penduduk agraris. 

 

4.2.5 Lama Usaha Peternak Plasma 

 Lama usaha merupakan pengalaman yang dapat diambil manfaatnya, 

sehingga dapat membantu petani-ternak dalam usahanya. Karena semakin lama 

usaha peternakan, berarti petani-ternak akan semakin berpengalaman (Moshler, 

1985). Sebaran peternak berdasarkan lama usaha dapat dilihat pada tabel 1. 

 Tabel 1 menunjukkan, bahwa lama usaha yang dimiliki peternak 

bervariasi, namun semuanya masih tergolong baru dalam usaha peternakan ayam 

pedaging. Meskipun demikian, mereka bisa dibilang mampu dalam memelihara 

ayam pedaging dengan jumlah yang banyak, karena hasil yang diperoleh telah 

mencapai optimal. 

 

4.3 Pola Kemitraan Inti Plasma 

 Pola kemitraan yang dikembangkan peternakan Bapak H. Mawardi dengan 

peternak plasma adalah kemitraan atau kerjasama inti plasma yang disebut dengan 

“Sistem Karyawan”. Pola kemitraan atau kerjasama yang diterapkan bermodalkan 

kepercayaan. Semua hal yang berkaitan dengan sarana dan biaya produksi 

ditanggung  oleh inti, sedangkan plasma hanya bertugas melakukan budidaya 
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ternak ayam pedaging sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak 

inti. Namun,  pada kenyataanya pola kemitraan ini termasuk pola kemitraan inti 

rakyat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Anonymous (1997) yang menjelaskan, 

bahwa perusahaan inti adalah perusahaan yang mengadakan kemitraan dengan 

pola 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.  

 

4.3.1 Persyaratan Peternak Plasma 

Persyaratan untuk mengikuti pola kemitraan di peternakan inti tidaklah 

sulit. Hanya bersedia untuk memelihara ternak dengan baik dan benar sesuai 

dengan ketentuan yang diberikan. 

 

4.3.2 Hak dan Kewajiban Pihak Inti 

Hak dari pihak inti, adalah melakukan pengecekan tempat pemeliharaan 

ayam pedaging serta sarana produksi peternakan yang diberikan kepada pihak 

plasma, sedangkan kewajibannya meliputi, 1). Menyediakan sarana produksi 

peternakan bagi peternak plasma, dan 2). Memberikan pelayanan serta bimbingan 

teknis budidaya ayam pedaging kepada pihak plasma. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Arifin (1998) yang menyatakan bahwa pola kemitraan, konkretnya 

menunjukkan pada kesediaan konglomerat (ahli dalam bidang peternakan) untuk 

memberikan bimbingan atau informasi (transfer of knowledge) kepada peternak, 
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terutama mengenai manajerial atau teknik menjalankan proses usaha peternakan 

secara utuh, kemudian peternak menerapkan sesuai kondisi internalnya. 

 

4.3.3 Hak dan Kewajiban Pihak Plasma 

Hak dari pihak plasma adalah mendapatkan kompensasi sesuai dengan 

ketentuan yang telah disepakati, sedangkan kewajibannya meliputi 1). 

Melaksanakan kegiatan operasional budidaya ayam pedaging atas saran dan 

petunjuk pihak inti, 2). Tidak diperkenankan memindahtangankan ayam pedaging 

maupun sarana produksi peternakan yang disediakan oleh pihak inti, 3). Tidak 

diperkenankan menambah jumlah ayam pedaging, selain yang diberikan pihak 

inti, 4). Mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh pihak inti, 5). Tidak boleh 

menjual hasil produksinya atau hasil panen kepada pihak lain tanpa 

sepengetahuan pihak inti. 

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 mitra 

usaha tani. 

 

4.3.4 Penetapan Harga Sarana Produksi dan Hasil Produksi 

Penetapan harga sarana produksi DOC, pakan dan hasil produksi berupa 

ternak hidup ditetapkan oleh pihak inti. Penetapan harga merupakan wewenang 

pihak inti secara mutlak yang dapat berubah pada setiap periode produksi. Secara 
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vertikal kekuatan pembentuk harga terletak pada pihak inti, sedangkan pihak 

plasma tinggal menyepakati harga yang telah ditetapkan, dengan catatan pihak 

plasma tidak dirugikan secara ekonomi maupun teknis pelaksanaan usaha ayam 

pedaging yang mengikuti pola kemitraan. 

 Penetapan harga sarana produksi dan hasil produksi yang dilakukan 

menjamin kepastian harga sarana produksi, bahwa pihak inti tidak akan dirugikan 

oleh pihak plasma, karena harga sarana produksi dan hasil produksi tidak 

berpengaruh terhadap adanya fluktuasi harga pakan dan DOC serta anjloknya 

harga ayam yang sering merugikan peternak, karena harga pasar yang tidak 

menentu. Sistem yang ditawarkan pihak inti ini menjamin keuntungan bagi pihak 

plasma, yang diperkuat dengan pernyataan Arman (1997) yang menyatakan 

bahwa pola kemitraan ini telah diterima sebagai sistem kerjasama saling 

menguntungkan yang bertujuan mengembangkan ekonomi rakyat. 

 Bobot badan yang dihasilkan oleh ternak adalah 2-3 kilogram dengan rata-

rata 2,2 kilogram. Harga yang diterapkan berdasarkan harga yang berlaku di 

pasar, yaitu Rp. 16.000 

  

4.3.5 Pola Pengaturan Produksi Kerjasama Antara Pihak Inti dengan Pihak 
 
         Plasma 
 
 Pola pengaturan produksi kerjasama inti dengan plasma ini merupakan 

pola yang diterapkan inti untuk memperoleh jumlah produksi yang dikehendaki 

sesuai dengan kemampuan produksi yang ada, terutama dengan pertimbangan 

pemasaran. Prinsip pengaturan produksi terletak pada penempatan DOC dan pola 
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pemanenan hasil produksi. Penempatan DOC dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan lokasi peternakan, skala pemeliharaan dan performan 

produksi. Pemanenan hasil produksi dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

lokasi peternakan, umur ayam, harga jual, skala pemeliharaan, permintaan pasar, 

dan hasil produksi yang dicapai. 

 Pengaturan produksi berdasarkan lokasi peternakan, umur ayam, dan skala 

usaha produksi. Ketentuan ini diperhatikan dengan pertimbangan untuk 

mendapatkan kemudahan dalam transportasi, pengawasan, dan pertimbangan 

teknis, seperti pengendalian penyakit, pemberian pakan dan minum, pemberian 

obat-obatan. 

 

4.3.6 Pengawasan Pihak Inti terhadap Pihak Plasma 

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak inti dilakukan setiap hari atau 

paling tidak tiga hari sekali. Hal ini  merupakan faktor kegiatan yang sangat 

penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan kemitraan atau kerjasama, 

mengingat hal tersebut dapat menjamin kelancaran kerjasama yang dilaksanakan 

oleh kedua belah pihak agar saling menguntungkan. Bentuk pengawasan yang 

dilaksanakan terdiri dari: 1). Kunjungan rutin kepada peternak, 2). Pencatatan 

kematian ayam dan pemakaian pakan, 3). Laporan akhir setelah panen. Tujuan 

kunjungan rutin adalah untuk melihat kesehatan ternak dan melakukan bimbingan 

teknis. Pencatatan kematian ayam dan pemakaian pakan bertujuan untuk 

mengetahui persediaan pakan yang berguna dalam pengaturan pengiriman pakan 

dan sebagai data untuk perhitungan akhir. Laporan akhir setelah panen berisi data 
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pemakaian sarana produksi yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan 

keuntungan atau kerugian peternak dalam pengelolaan usaha peternakan. 

 

4.4 Karakter dan Riwayat Usaha Peternakan Bapak H. Mawardi (Inti) 

Peternakan Bapak H. Mawardi merupakan usaha peternakan ayam 

pedaging yang berdiri sejak tahun 1993, namun baru berkembang pada tahun 

2001 sampai saat ini. 

DOC diperoleh dari PT. Charoen Pokhpand Jaya Farm. Penggunaan bibit 

tersebut oleh peternakan ditunjang dengan pemberian pakan jagung dan 

konsentrat. Pemberian jagung pada ayam pedaging bertujuan untuk memberikan 

karbohidrat sebagai sumber energi dan banyak mengandung provitamin A, 

palatable (rasa enak), dan mudah dicerna karena serat kasarnya rendah. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Anggorodadi (1985) yang menyebutkan bahwa jagung 

sebagai energi dalam ransum unggas mempunyai keuntungan-keuntungan 

tertentu. Sebagai tambahan dari kandungan energinya yang tinggi, jagung kuning 

merupakan sumber pigmen xanthofil yang menimbulkan warna kuning pada kaki 

dan kulit ayam pedaging dan kuning telur. Sebagai tambahan, sebagian dari 

pigmen-pigmen tersebut dapat dirubah kedalam vitamin A oleh mukosa usus 

hewan. Jagung mengandung sekitar 4 persen lemak. Lima puluh persen dari lemak 

tersebut adalah asam linoleat, yang merupakan sumber asam lemak esensial dalam 

ransum unggas. Konsentrat yang digunakan berasal dari PT. Japfa Confeed 

Indonesia Tbk. Kandungan nutrisi pakan telah disesuaikan dengan kebutuhan 
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ayam pedaging untuk pertumbuhan dan produksinya. Pemberian pakan dilakukan 

tiga kali sehari, yaitu pada jam 06.00 WIB, 11.00 WIB, dan 16.00 WIB. 

Kandang yang digunakan adalah kandang panggung dengan arah 

kandangnya membentang ke barat dan timur. Sudarmono (2003) menyebutkan 

bahwa untuk mencegah terjadinya pengumpulan panas di dalam kandang, maka 

hendaknya dibangun dengan bagian panjang membujur dari arah barat ke timur. 

Arah kandang semacam itu menyebabkan kandang hanya memperoleh sinar 

matahari secara langsung pada pagi hari dan sore hari pada bagian lebarnya saja. 

Dengan demikian, cahaya matahari langsung dan panas yang dipantulkan oleh 

permukaan tanah terdekat pada kandang terbuka akan dapat dihindari. 

Bahan kontruksi kandang terbuat dari kayu, lantai menggunakan kayu, dan 

atapnya terbuat dari daun siwalan yang sudah kering. Windhyarti (1998), 

menyatakan bahwa atap bangunan boleh terbuat dari alang-alang, ijuk, rumbia, 

genteng, lembaran plastik bekas, atau bahan lain. Alasan peternakan 

menggunakan daun siwalan, karena bahannya dapat diambil sendiri tanpa harus 

membeli, lumayan tahan lama, dan mempunyai fungsi sebagai pelindung dari 

terik matahari dan air hujan. 

 

4.5 Manajemen Pemeliharaan Ayam Pedaging di Peternakan Bapak H. 
 

      Mawardi (Inti) 
 

Persiapan kandang dan peralatan kandang merupakan awal dalam memulai 

beternak ayam pedaging sebelum DOC dimasukkan dalam kandang. Persiapan ini 

meliputi persiapan dan desinfeksi kandang, penyiapan tempat pakan dan minum, 
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penerangan, pemanas (brooder), alas kandang dan pemasangan tirai. Setelah 

persiapan kandang ini sudah benar-benar siap, maka DOC siap untuk dimasukkan 

dalam kandang. 

 DOC atau bibit yang baru datang dari inti dan kemudian dimasukkan 

dalam kandang, diberi minuman larutan gula yang bertujuan untuk menambahkan 

energi atau memulihkan kondisi ayam yang kelelahan akibat perjalanan jauh. 

Setelah diberi minum lalu diberi pakan starter secara bertahap yang diletakkan 

pada tempat pakan yang telah tersedia. Pakan starter diberikan sampai umur 20 

hari dan setelah itu diberi pakan finisher sampai panen. Pemberian pakan-pakan 

tersebut diberikan secara ad libitum (tidak terbatas), demikian pula pemberian 

minum yang berasal dari ledeng. Pemanas diberikan selama 12 hari tergantung 

pada musim. 

 Sistem pemeliharaan dilakukan dengan system all in all out yaitu ayam 

dengan umur yang sama dipelihara disuatu tempat atau kandang mulai DOC 

sampai dengan panen atau dijual, dan dalam waktu yang sama. Sistem ini 

memudahkan pemeliharaan atau tatalaksana dan menghindari stress pada ayam 

yang akhirnya menimbulkan kematian. 

 Pengendalian penyakit dilakukan dengan melaksanakan sanitasi, vaksinasi 

dan pengobatan. Sanitasi dilakukan dengan pembersihan kandang dan peralatan 

kandang serta menjaga agar lantai kandang agar tetap bersih dan kering. Vaksinasi 

dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit, hal ini dilakukan tiga kali dalam 

pemeliharaan pada satu periode. Vaksinasi pertama, pemberian vaksin ND 

Hitchner B1 yang diberikan pada umur 4 hari dengan metode tetes mata, vaksinasi 
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yang kedua, pemberian vaksin Gumboro A yang diberikan pada umur 14 hari 

dengan metode injek, dan vaksinasi yang ketiga, pemberian vaksin ND Emulsion 

pada umur 22 hari  dengan metode injek. Pengobatan penyakit dilakukan apabila 

ayam  terserang penyakit. 

 Pemanenan ayam dilakukan setelah ada perintah dari pihak inti. Umur 

ayam pada saat panen adalah 40 hari dengan berat per ekor 2-3 kilogram. 

 Pelaksanaan manajemen pemeliharaan tersebut harus teratur, agar tidak 

menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan peternakan. Dalam hal ini, 

pelaksanaan manajemen pemeliharaan di peternakan ini sudah terbilang baik, 

sehingga dampak negatif dapat dicegah. 

 

4.6 Modal Usaha Peternakan Inti 

Modal yang digunakan terdiri dari modal tetap dan modal tidak tetap. 

Modal tetap pada peternakan meliputi: tanah, kandang, peralatan, dan tenaga 

kerja. Modal tidak tetap atau modal kerja meliputi: DOC, pakan, obat-obatan, 

listrik, dan lain-lain. Perhitungan modal peternakan dapat dilihat pada tabel 2. 

 
 
 
 
 
 
 

 39



Tabel 2. Modal Usaha Peternakan Inti Selama Satu Tahun (Juni 2006-Mei 2007) 
Jumlah Ternak 

1600 Ekor 
Jumlah ternak 

2500 Ekor 
Jumlah Ternak 

2700 Ekor 
Jumlah Ternak 

3000 Ekor 
Jumlah Ternak 

4500 Ekor 
Jumlah Ternak 

6500 Ekor 
Modal 

Rp %      Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
Tetap 
*Tanah 
*Kandang 
*Peralatan 
*Tenaga kerja 
Total 
 
Tidak Tetap 
*DOC 
*Pakan 
*Obat-obatan 
*Listrik 
*Lain-lain 
Total 

 
108.000.000 

12.000.000 
7.848.000 
6.720.000 

134.568.000 
 
 

44.800.000 
205.172.800 
9.549.117,93 

396.000 
1.754.604  

261.672.521,93 
 

 
27,26 

3,03 
1,98 
1,70 

33,96 
 
 

11,31 
51,78 

2,41 
0,10 
0,44 

66,04 

 
163.200.000 

36.000.000 
12.048.000 
10.500.000 

221.748.000 
 
 

70.000.000 
326.132.800 

14.684.841,93 
624.000 

1.862.604 
413.304.245,93 

 
25,70 

5,67 
1,90 
1,65 

34,92 
 
 

11,02 
51,36 

2,31 
0,10 
0,29 

65,08 

 
163.200.000 

36.000.000 
13.056.000 
11.340.000 

223.596.000 
 
 

75.600.000 
353.012.800 

14.542.182,93 
672.000 

1.862.604 
445.689.586,93 

 
24,38 

5,38 
1,95 
1,69 

33,41 
 
 

11,30 
52,74 

2,17 
0,10 
0,28 

66,59 

 
216.000.000 

42.000.000 
14.568.000 
12.600.000 

285.168.000 
 
 

84.000.000 
375.332.000 

17.538.021,93 
744.000 

1.862.604 
479.477.425,93 

 
28,25 

5,49 
1,91 
1,65 

37,29 
 
 

10,99 
49,09 

2,29 
0,10 
0,24 

62,71 

 
283.200.000 

48.000.000 
21.792.000 
18.900.000 

371.892.000 
 
 

126.000.000 
594.932.800 

26.097.561,93 
1.116.000 
2.102.604 

750.248.965,93 
 

 
25,24 

4,28 
1,94 
1,68 

33,14 
 
 

11,23 
53,02 

2,33 
0,10 
0,19 

66,86 

 
444.444.000 

84.000.000 
31.368.000 
27.300.000 

586.668.000 
 
 

182.000.000 
863.732.800 

37.510.281,93 
1.620.000 
2.342.604 

1.087.205.685,93 
 

 
26,53 

5,02 
1,87 
1,63 

35,05 
 
 

10,87 
51,60 

2,24 
0,10 
0,14 

64,95 

Total Modal         396.240.521,93 100 635.052.245,93 100 669.285.586,93 100 764.645.425,93 100 1.122.140.965.93 100 1.673.873.685,93 100 
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Sumber:Data Primer Diolah 
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Besarnya persentase modal tetap pada masing-masing jumlah ternak 

adalah, pada jumlah ternak 1600 ekor sebesar 33,96 persen, pada jumlah ternak 

2500 ekor sebesar 34,92 persen, pada jumlah ternak 2700 ekor sebesar 33,41 

persen, pada jumlah ternak 3000 ekor sebesar 37,29 persen, pada jumlah ternak 

4500 ekor sebesar 33,14 persen dan pada jumlah ternak 6500 ekor sebesar 35,05 

persen. Besarnya persentase modal tidak tetap pada masing-masing jumlah ternak 

adalah, pada jumlah ternak 1600 ekor sebesar 66,04 persen, pada jumlah ternak 

2500 ekor sebesar 65,08 persen, pada jumlah ternak 2700 ekor sebesar 66,59 

persen, pada jumlah ternak 3000 ekor sebesar 62,71 persen, pada jumlah ternak 

4500 ekor sebesar 66,86 persen dan pada jumlah ternak 6500 ekor sebesar 64,95 

persen. Besarnya modal pada masing-masing jumlah ternak sebesar Rp. 

396.240.521,93; Rp. 635.052.245,93; Rp. 669.285.586,93; Rp. 764.645.425,93; 

Rp.1.122.140.965,93 dan Rp. 1.673.873.685,93. 

 Semakin besar jumlah ternak, maka modal yang dibutuhkan juga akan 

semakin besar. Adanya perbedaan jumlah modal yang dimiliki disebabkan oleh 

perbedaan jumlah ternak yang dipelihara dan penguasaan ternak. 

 

4.7 Biaya Produksi Peternakan Inti 

Biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternakan meliputi: biaya tetap 

(fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). 

Biaya tetap yang dikeluarkan peternakan meliputi: penyusutan kandang, 

penyusutan peralatan, dan tenaga kerja. Macam biaya tidak tetap yang 
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dikeluarkan, adalah DOC, pakan, obat-obatan, listrik, dan lain-lain. Rincian biaya 

produksi yang dikeluarkan dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Biaya Produksi Peternakan Inti Selama Satu Tahun (Juni 2006-Mei 2007) 
Jumlah Ternak 

1600 Ekor 
Jumlah Ternak 

2500 Ekor 
Jumlah Ternak 

2700 Ekor 
Jumlah Ternak 

3000 Ekor 
Jumlah Ternak 

4500 Ekor 
Jumlah Ternak 

6500 Ekor 
Biaya 

Rp %      Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
Tetap 
*Peny.kandang 
*Peny.peralatan 
*Sewa Tanah 
*Tenaga kerja 
Total 
 
Tidak Tetap 
*DOC 
*Pakan 
*Obat-obatan 
*Listrik 
*Lain-lain 
Total 
 

 
1.080.000 

796.085,68 
1.620.000 
6.720.000 

10.216.085,68 
 
 

44.800.000 
205.172.800 
9.549.117,93 

396.000 
1.754.604 

261.672521,93 

 
0,40 
0,29 
0,60 
2,47 
3,76 

 
 

16,48 
75,46 
3,51 
0,15 
0,65 

96,24 
 
 
 

 
3.240.000 

1.218.085,68 
2.448.000 

10.500.000 
17.406.085,68 

 
 

70.000.000 
326.132.800 

14.684.841,93 
624.000 

1.862.604 
413.304.245,93 

 
0,75 
0,28 
0,57 
2,44 
4,04 

 
 

16,25 
75,72 
3,41 
0,14 
0,43 

95,96 

 
3.240.000 

1.318.885,68 
2.774.000 

11.340.000 
18.672.885,68 

 
 

75.600.000 
353.012.800 

14.542.182,93 
672.000 

1.862.604 
445.689.586,93 

 
0,70 
0,28 
0,60 
2,44 
4,02 

 
 

16,28 
76,02 
3,13 
0,14 
0,40 

95,98 

 
3.780.000 

1.470.085,68 
3.240.000 

12.600.000 
21.090.085,68 

 
 

84.000.000 
375.332.800 

17.538.021,93 
744.000 

1.862.604 
479.477.425,93 

 
0,78 
0,29 
0,65 
2,52 
4,21 

 
 

16,78 
74,98 
3,50 
0,15 
0,37 

95,79 

 
4.320.000 

2.192.485,68 
4.248.000 

18.900.000 
29.660.485,68 

 
 

126.000.000 
594.932.800 

26.097.561,93 
1.116.000 
2.102.604 

750.248.965,93 
 

 
0,55 
0,28 
0,54 
2,42 
3,80 

 
 

16,16 
76,28 
3,35 
0,14 
0,27 

96,20 

 
7.560.000 

3.150.085,68 
6.660.000 

27.300.000 
44.670.085,68 

 
 

182.000.000 
863.732.800 

37.510.281,93 
1.620.000 
2.342.604 

1.087.205.685,93 

 
0,67 
0,28 
0,59 
2,41 
3,95 

 
 

16,08 
76,31 
3,31 
0,14 
0,21 

96,05 

Total Biaya            271.888.607,61 100 430.710.331,61 100 464.362.472,61 100 500.567.511,61 100 779.909.451,61 100 1.131.875.771,61 100 
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Sumber:Data Primer Diolah 
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Tabel 3 menunjukkan total biaya produksi masing-masing jumlah ternak 

adalah, Rp. 271.888.607,61 untuk jumlah ternak 1600 ekor, Rp. 430.710.331,61 

untuk jumlah ternak 2500 ekor, Rp. 464.362.472,61 untuk jumlah ternak 2700 

ekor, Rp. 500.567.511,61 untuk jumlah ternak 3000 ekor, Rp. 779.909.451,61 

untuk skala usaha 4500 ekor, Rp. 1.131.875.771,61 untuk jumlah ternak 6500 

ekor. Maka total biaya produksi tertinggi berada pada jumlah ternak 6500 ekor 

dan terendah berada pada jumlah ternak 1600 ekor. 

Biaya pakan merupakan biaya terbesar dalam usaha pemeliharaan ternak 

dan pengaruhnya sangat besar terhadap produktivitas ternak. Biaya pakan dapat 

mencapai 60-80 persen dari total biaya produksi. Tabel 8 menunjukkan biaya 

pakan memiliki proporsi tertinggi jika dibandingkan dengan biaya pengeluaran 

yang lain. Hal ini disebabkan karena pakan merupakan salah satu unsur terpenting 

dalam meningkatkan produktivitas ternak. Pakan yang berkualitas sangat 

menentukan kualitas produksi dari ternak. Sedangkan memperoleh pakan yang 

berkualitas tidaklah murah. Adapun persentase biaya pakan pada jumlah ternak 

1600 ekor sebesar 75,46 persen, jumlah ternak 2500 ekor sebesar  75,72 persen, 

jumlah ternak 2700 ekor sebesar 76,02 persen, jumlah ternak 3000 ekor sebesar 

74,98, jumlah ternak 4500 ekor sebesar 76,28 persen dan pada jumlah ternak 6500 

ekor sebesar 76,31 persen. Penggunaan biaya pakan ternak pada masing-masing 

jumlah pemeliharaan ternak tersebut sudah tergolong baik, karena menurut 

Murtidjo (1989), biaya produksi yang dikeluarkan untuk ternak unggas komersial 

menyita biaya produksi 60-70 persen. 
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4.8 Penerimaan Peternakan Inti 

Penerimaan adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses 

produksi dan disebut sebagai pendapatan kotor usaha tani (gross farm income) 

atau nilai produksi yang didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam 

jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun  yang tidak dijual (Soekartawi, 

1993). 

Besarnya penerimaan peternakan berdasarkan jumlah produksi yang 

dihasilkan dikalikan dengan harga yang berlaku pada saat penjualan produk. 

Penerimaan peternakan ayam pedaging milik Bapak H. Mawardi (inti) adalah 

penjualan ayam. Uraian mengenai penerimaan peternakan ini dapat dilihat pada 

tabel 4.  

Tabel 4. Biaya, Penerimaan dan Keuntungan Usaha Peternakan Inti Selama 
   Satu Tahun (Juni 2006-Mei 2007) 

No 
Jumlah 
Ternak 
(Ekor) 

Total Biaya 
Pemeliharaan 

(Rp) 
Penerimaan 

(Rp) 
Keuntungan 

(Rp) 

 
% 

1 1.600,00  271.888.607,61 281.600.000,00 9.711.392,39 11,92
2 2.500,00  430.710.331,61 440.000.000,00 9.289.668,39 11,40
3 2.700,00  464.362.472,61 475.200.000,00 10.837.527,39 13,30
4 3.000,00  500.567.511,61 528.000.000,00 27.432.488,39 33,67
5 4.500,00  779.909.451,61 792.000.000,00 12.090.548,39 14,84
6 6.500,00  1.131.875.771,61 1.144.000.000,00 12.124.228,00 14,87

Jumlah 20.800,00  3.579.314.146,66 3.660.800.000,00 81.485.852,95 100,00
Rata2 3.466,67  596.552.357,78 610.133.333,30 13.580.975,49 

Sumber: Data Primer Diolah 

Jumlah ternak 1600 ekor penerimaan sebesar Rp. 281.600.000; jumlah 

ternak 2500 ekor penerimaan sebesar Rp. 440.000.000; jumlah ternak 2700 ekor 

penerimaan sebesar Rp. 475.200.000; jumlah ternak 3000 ekor penerimaan 

sebesar Rp. 528.000.000; jumlah ternak 4500 ekor penerimaan sebesar Rp.  

792.000.000; jumlah ternak 6500 ekor penerimaan Rp. 1.144.000.000. 
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Penerimaan erat kaitannya dengan jumlah produksi ayam pedaging yang 

dihasilkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Riyanto (1984) yang menyatakan, 

bahwa penerimaan adalah nilai yang diperoleh dari penjualan hasil produksi. 

Tabel 4 menunjukkan selisih penerimaan tiap-tiap jumlah pemeliharan 

ternak berbeda. Hal ini disebabkan besarnya produk yang dihasilkan berbeda pula. 

 

4.9 Keuntungan Usaha Peternakan Inti 

Keuntungan usaha merupakan penerimaan yang diperoleh setelah 

dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. 

Keuntungan usaha atau pendapatan suatu produk terdiri dari perbedaan nilai input 

dan nilai output, dimana nilai input adalah biaya-biaya yang dikeluarkan saat 

proses produksi dan nilai output adalah hasil yang dicapai oleh suatu usaha 

bilamana hasil produksinya dijual (Winardi, 1996). 

Pendapatan merupakan selisih dari penerimaan dengan biaya produksi atau 

pengeluaran. Besar kecilnya pendapatan tergantung dari jumlah penerimaan dan 

biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk berupa daging 

ayam. 

Penerimaan yang besar umumnya berasal dari omzet penjualan yang 

berskala besar, dengan tidak menutup kemungkinan diikuti oleh tingginya biaya 

produksi. Dengan demikian gambaran penerimaan yang besar tidak 

mencerminkan pendapatan yang besar pula, karena memperhitungkan faktor biaya 

produksi. 
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Keuntungan usaha peternakan ayam pedaging didapat dari hasil 

pengurangan antara total penerimaan yang berasal dari penjualan produk utama 

yang berupa ayam pedaging dengan total biaya produksi yang berupa biaya tetap 

dan biaya tidak tetap. Pada jumlah ternak 1600 ekor besarnya keuntungan adalah 

Rp. 9.711.392,39 (11,92 %); jumlah ternak 2500 ekor besarnya keuntungan 

adalah Rp. 9.289.668,39 (11,40 %); jumlah ternak 2700 ekor besarnya 

keuntungan adalah Rp. 10.837.527,39 (13,30 %); jumlah ternak 3000 ekor 

besarnya keuntungan adalah Rp. 27.432.488,39 (33,67 %); jumlah ternak 4500 

ekor besarnya keuntungan adalah Rp. 12.090.548,39 (14,84 %); dan pada jumlsh 

ternsk 6500 ekor besarnya keuntungan adalah Rp. 12.124.228 (14,87 %). dari sini 

dapat diketahui bahwa semakin besar skala usaha peternakan ayam pedaging, 

maka keuntungan akan semakin besar pula. Hal ini disebabkan karena jumlah 

biaya produksi yang mengalami kenaikan dapat diimbangi, seperti telah tercantum 

pada tabel 4. Hal ini sesuai dengan pendapat Rasyaf (1992) yang menyatakan 

bahwa pendapatan (keuntungan) adalah sejumlah uang yang diperoleh setelah 

semua biaya variabel termasuk operasional tertutupi. Hasil pengurangan positif 

berarti untung, dan jika negatif berarti rugi. 

 

4.10 Kontribusi  Pendapatan Usaha Ternak Ayam Pedaging terhadap 
    
   Pendapatan Rumahtangga Peternak 

 
  Rumahtangga pedesaan pada umumnya tidak hanya mempunyai satu mata 

pencaharian sebagai sumber pendapatan, tetapi dari berbagai sumber baik disektor 

pertanian maupun dari sektor non-pertanian. Namun peternak plasma di 
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peternakan ini hanya memiliki sumber pendapatan dari sektor pertanian saja. 

Selain memperoleh pendapatan dari usaha peternakan ayam pedaging, peternak 

juga memperoleh pendapatannya dari bertani, yaitu menanam tanaman musiman 

seperti tembakau. Untuk tanaman pangan tidak ada, karena lahan yang ada kurang 

produktif. Besarnya kontribusi pendapatan dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Kontribusi Pendapatan Peternakan Ayam Pedaging (Inti) terhadap 
               Rumahtangga Peternak 

No 
Jumlah 
Lahan 
(m2) 

Tani (Rp) 
Jumlah 
Ternak 
(Ekor) 

Ternak 
Ayam 

Pedaging 
(Rp) 

Total 
Pendapatan 

(Rp) 

Kontribusi 
Usaha 
Ternak 
Ayam 

Pedaging 
(%) 

1   400,00  3.000.000,00  1.600,00   6.720.000,00   9.720.000,00 69,14
2   300,00  2.250.000,00  2.500,00 10.500.000,00  12.750.000,00 82,35
3   300,00  2.250.000,00  2.700,00 11.340.000,00  13.590.000,00 83,44
4   500,00  3.750.000,00  3.000,00 12.600.000,00  16.350.000,00 77,06
5   400,00  3.000.000,00  4.500,00 18.900.000,00  21.900.000,00 86,30
6   400,00  3.000.000,00  6.500,00 27.300.000,00  30.300.000,00 90,10

Jumlah 2.300,00 17.250.000,00 20.800,00 87.360.000,00 104.610.000,00 489,39
 Rata2    383,33  2.875.000,00  3.466,67 14.560.000,00  17.435.000,00 81,57

Sumber: Data Primer Diolah 

Tabel 5 menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terdapat pada usaha 

ternak ayam pedaging. Kontribusi pendapatan 69,14 persen pada jumlah ternak 

1600 ekor; 82,35 persen pada jumlah ternak 2500 ekor; 83,44 persen pada jumlah 

ternak 2700 ekor; 77,06 persen dengan skala usaha 3000 ekor; 86,30 persen pada 

jumlah ternak 4500 ekor; 90,10 persen pada jumlah ternak 6500 ekor. Tingkat 

kontribusi pendapatan yang paling besar terdapat pada skala usaha terbesar, hal ini 

membuktikan semakin besar tingkat pendapatan, maka kontribusi pendapatan 

akan meningkat. Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat dari Kusnadi dkk 

(1989) yang mengungkapkan bahwa kontribusi pendapatan usaha ternak ayam 
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pedaging adalah sumbangan dari usaha ternak ayam pedaging yang dapat 

mempengaruhi pendapatan rumahtangga dari peternak.  

 Pada responden keempat yaitu jumlah pemilikan ternak 3000 ekor hasil 

kontribusi yang diperoleh (77,06 %) lebih kecil daripada responden ketiga (jumlah 

pemilikan ternak 2.700 ekor) yaitu  83,44 %. Hal ini dikarenakan hasil tani yang 

diperoleh lebih besar  pada responden keempat yaitu sebesar Rp. 3.750.000 

dibanding  Rp. 2.250.000 pada responden ketiga. 

 

4.11 Nilai Break Event Point (BEP) Peternakan Inti 

Nilai Break Event Point (BEP) berguna sebagai patokan bagi pemilik 

perusahaan dalam berusaha, untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa atau 

pada penerimaan berapa usaha yang dijalankan tidak menderita kerugian dan juga 

tidak mendapat keuntungan. Break Event Point (BEP) menjadi target minimal 

pemilik perusahaan dalam berusaha agar dapat menjalankan usaha dengan 

optimal. 

Nilai Break Event Point (BEP) diperlukan untuk mengetahui seberapa 

besar produksi minimum, agar perusahaan tidak rugi, akan tetapi juga tidak 

mendapat keuntungan. Analisis BEP dapat memberikan informasi bagi suatu 

usaha pada tingkat volume penjualan berapa agar usahanya tidak menderita 

kerugian. Analisis BEP bisa juga digunakan untuk mengetahui berapa rupiah yang 

harus diterima dari hasil penjualan produksinya agar tidak menderita kerugian, 

dengan kata lain impas. Perhitungan BEP dalam unit merupakan upaya untuk 

mengetahui seberapa besar produksi minimum yang harus dicapai dan 
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perhitungan BEP dalam rupiah merupakan upaya untuk mengetahui penerimaan 

minimum yang harus dicapai agar perusahan tidak rugi, akan tetapi belum 

mendapat keuntungan. 

BEP dalam penelitian ini, dihitung dalam BEP harga dan BEP hasil, yang 

merupakan upaya untuk mengetahui jumlah ayam minimum (Kg) yang harus 

diproduksi oleh peternakan agar tidak rugi. Jumlah produksi ayam (Kg) sangat 

berpengaruh pada penerimaan yang bersama dengan jumlah biaya tetap dan biaya 

tidak tetap akan menentukan nilai dari BEP. Nilai BEP hasil dan BEP hargaternak 

ayam pedaging dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Nilai BEP Hasil dan BEP Harga Peternakan Ayam Pedaging  (Inti) 
               pada Berbagai Skala Usaha Selama Satu Tahun (Juni 2006-Mei 
               2007) 

Jumlah Ternak 
(Ekor) 

Harga Output 
(Rp/Kg) 

Hasil Penelitian 
(Kg) 

BEP Hasil 
(Kg) 

BEP Harga 
(Rp/Kg) 

1600 
2500 
2700 
3000 
4500 
6500 

16.000 
16.000 
16.000 
16.000 
16.000 
16.000 

17.600 
27.500 
29.700 
33.000 
49.500 
71.500 

16.993,04 
26.919,40 
29.022,65 
31.285,47 
48.744,34 
70.929,74 

15.448,22 
15.662,19 
15.635,10 
15.168,71 
15.755,75 
15.830,43 

Sumber: Data Primer Diolah 
 

Tabel 6 menunjukkan bahwa pada jumlah ternak 1600 ekor mempunyai 

nilai BEP hasil sebesar 16.993,04 kg, jumlah ternak 2500 ekor sebesar 26.919,40 

kg, jumlah ternak 2700 ekor sebesar 29.022,65 kg, jumlah ternak 3000 ekor 

sebesar 31.285,47 kg, jumlah ternak 4500 ekor sebesar 48.744,34 kg dan pada 

jumlah ternak 6500 ekor sebesar 70.929,74 kg (artinya dengan jumlah ternak 

6.500 ekor usaha ternak ayam pedaging tidak mendapatkan untung ataupun tidak 

mengalami rugi apabila menghasilkan bobot ternak sebanyak 70.929,74 kg). 

Untuk nilai BEP harga pada jumlah ternak 1600 ekor sebesar Rp. 15.448,22; 
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jumlah ternak 2500 ekor sebesar Rp. 15.662,19; jumlah ternak 2700 ekor sebesar 

Rp. 15.635,10; jumlah ternak 3000 ekor sebesar Rp. 15.168,71; jumlah ternak 

4500 ekor sebesar Rp. 15.755,75 dan pada jumlah ternak 6500 ekor sebesar Rp. 

15.830,43 (artinya usaha ternak ayam pedaging tidak mendapatkan untung 

ataupun tidak mengalami rugi dengan acuan harga ternak sebesar Rp. 15.830,43 

per kilogram ternak). Harga output untuk semua jumlah ternak besarnya sama, 

yaitu Rp. 16.000, sedangkan hasil yang diperoleh pada jumlah ternak 1600 ekor 

sebesar 17.600 kg; jumlah ternak 2500 ekor sebesar 27.500 kg; jumlah ternak 

2700 ekor sebesar 29.700 kg; jumlah ternak 3000 ekor sebesar 33.000 kg; jumlah 

ternak 4500 ekor sebesar 49.500 kg dan pada jumlah ternak 6500 ekor sebesar 

71.500 kg per tahunnya. 

Dapat dilihat bahwa hasil pada penelitian berada di atas BEP (kisaran) 

yang telah ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa peternakan mendapatkan 

keuntungan. 

Pernyataan diatas diperkuat dengan pendapat dari Wasis (1992) yang 

mengungkapkan bahwa penggunaan BEP antara lain, untuk membuat proyeksi 

akibat perubahan biaya atas laba dan untuk membuat prediksi perubahan jumlah 

penjualan, tetapi yang dikehendaki laba konstan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan pola kemitraan usaha ayam pedaging di peternakan Bapak H. 

Mawardi (inti) merupakan pola kerjasama inti plasma yang saling 

menguntungkan. Pola kemitraan yang diterapkan merupakan pola kemitraan 

inti rakyat. Peternakan Bapak H. Mawardi selaku pihak inti berperan sebagai 

pemasok sarana produksi berupa DOC, pakan, obat-obatan dan semua hal 

yang diperlukan hingga panen serta bertanggung jawab dalam pemasaran hasil 

produksi dan bimbingan teknis. Sedangkan peternak plasma bertanggung 

jawab dalam proses produksi untuk menghasilkan produk ayam hidup dari 

awal sampai pada saat pemanenan ayam. Harga hasil produksi ditentukan oleh 

pihak inti. 

2. pendapatan rumahtangga peternak diperoleh dari pekerjaan utama (beternak) 

dan pekerjaan sampingan (bertani). Kontribusi yang diberikan oleh usaha 

ternak ayam pedaging terhadap pendapatan rumahtangga peternak adalah  

sangat besar. Hasil tani yang diperoleh pada responden keempat yaitu jumlah 

pemilikan ternak 3000 ekor (Rp. 3.750.000) lebih besar dibanding responden 

ketiga yaitu jumlah pemilikan ternak 2.700 ekor (Rp. 2.250.000). Sehingga, 

kontribusi pendapatan yang diperoleh keempat (77,06 %) lebih rendah 

daripada responden ketiga (83,44%).  
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3. Nilai yang dihasilkan pada penelitian berada di atas BEP (kisaran) yang telah 

ditentukan, yang menunjukkan bahwa peternakan mendapatkan keuntungan. 

Pada jumlah ternak 6500 ekor harus menghasilkan bobot ternak minimal 

70.929,74 kg (artinya dengan jumlah ternak 6.500 ekor usaha ternak ayam 

pedaging tidak mendapatkan untung ataupun tidak mengalami rugi apabila 

menghasilkan bobot ternak sebanyak 70.929,74 kg). Pada jumlah ternak 6500 

ekor harga yang ditetapkan minimal Rp. 15.830,43 (artinya usaha ternak ayam 

pedaging tidak mendapatkan untung ataupun tidak mengalami rugi dengan 

acuan harga ternak sebesar Rp. 15.830,43 per kilogram ternak). 

 

5.2 Saran 

Bentuk kerjasama pola kemitraan antara inti dengan plasma berbentuk 

lisan, artinya tidak ada bukti secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum karena kepercayaan penuh terhadap individu plasmanya tanpa 

adanya surat perjanjian yang sah secara hukum (tulis). Disarankan sebaiknya 

dibuat secara tertulis, sehingga lebih terinci peta hak dan kewajiban antara inti 

dengan plasma serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data Identitas Peternak Plasma Ayam Pedaging di Peternakan 
Bapak H. Mawardi 

No Umur 
(Tahun) 

Pendidikan Pekerjaan
Utama 

Jumlah 
Anggota RT 

(Orang) 

Lama 
Usaha 

(Tahun) 

Skala 
Usaha 
(Ekor)

1 29 SD Peternak 1 2 1600 

2 27 SD Peternak 3 5 2500 

3 50 SD Peternak 5 5 2700 

4 40 SD Peternak 6 2 3000 

5 40 SD Peternak 3 5 4500 

6 38 SD Peternak 4 5 6500 

Sumber: Data Primer Diolah 
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Lampiran 2. Contoh Perhitungan Kontribusi Pendapatan dengan Skala   
Pemeliharaan Ayam Pedaging 1600 Ekor Selama Satu Tahun 
(Juni 2006-Mei 2007) 

 

Diketahui: 

Penerimaan rumahtangga peternak per tahun: 

- Usaha ternak ayam pedaging = Rp. 6.720.000 

- Bertani       = Rp. 3.000.000 

Maka diperoleh: 

Kontribusi Pendapatan = 
)000.000.3000.720.6(

000.720.6
+

 = 69,14% 
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Lampiran 3. Contoh Perhitungan BEP Hasil dan BEP Harga untuk Skala 
Pemeliharaan Ternak Ayam Pedaging 1600 Ekor Selama Satu 
Tahun (Juni 2006-Mei 2007) 

 

Diketahui: 

1. Biaya produksi 

Biaya tetap Rp.     10.216.085,68 

Biaya tidak tetap Rp.   261.672.521,93 + 

Total biaya Rp.   271.888.607,61 

2. Skala usaha pemeliharaan ternak ayam pedaging 1600 ekor 

Rata-rata bobot ayam pedaging per ekor per periode = 2,2 kg 

Bobot ayam untuk skala usaha 1600 ekor = 3.520 kg 

Bobot ayam pedaging per tahun = 17.600 kg 

3. Harga ayam pedaging per kilogram sebesar Rp. 10.000, jadi per ekornya Rp. 
22.000 

Maka diperoleh: 

BEP hasil = 
aoutputh

produksitotalbiaya
arg

 = 
000.16

61,607.888.271  = 16.993,04 kg 

BEP harga = 
hasil

produksitotalbiaya  = 
600.17

61,607.888.271  = Rp. 15.448,22 
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