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ABSTRACT

THE TECHNICAL COEFFICIENT AND FEASIBILYITY OF BROILER 
FARM WITH CLOSED HOUSE SYSTEM.

This  research  is  done  from June  22nd to  July  22nd,  2009 at  PT.  Sinar 
Sarana Sentosa located at Ruko Pattimura Street no. 3A Malang and broiler farm 
owned by Mr. Hambali located at Clumprit Village, Gondang Legi Sub District, 
Malang District.

The Object of research is to know breeding of broiler with closed house 
system,  to  know  technical  coefficient  that  consist  of  Feed  Convertion  Ratio 
(FCR), Gain of the Live Body Weight and Mortality Rate of broiler with closed 
house system, to know income of farmer and feasibilyity of broiler  farm with 
closed houses system that using Return Cost Ratio (R / C Ratio) and Return on 
Assets (ROA). It is also to know cooperation institutional of broiler farm with 
closed house system.

The results show that breeding of broiler in Mr. Hambali’s farm can meet 
the management broiler  closed house that  given by PT. Sinar  Sarana Sentosa. 
Feed  Convertion  Ratio  (FCR)  is  smaller  (between  1.50  –  1.53)  than  standart 
(1.63) The value of Gain of the Live Body Weight  is  similar  with is standart 
ranged  between  1.910  kg  –  1.930  kg  per  35  days.  Mortality  rate  is  smaller 
(between 0.3 % - 3.20 %) than standart  (3.5 %). The farm can obtain income 
renged  between  Rp.  23.000.000,00  and  Rp.  27.000.000,00  per  periode.  The 
everage of R / C Ratio is about 1.12 – 1.14 per periode. Than ROA is about 5.57 
% therefore, broiler farm with closed house systm is feasible to be developed.

Keywords : closed house system, technical coefficient, income, return cost ratio, 
return on assets.
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RINGKASAN

KOEFISIEN TEKNIS DAN KELAYAKAN USAHA 
PADA PETERNAKAN BROILER DENGAN POLA 

CLOSED HOUSE SYSTEM 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya permintaan daging ayam di 
Propinsi Jawa Timur yaitu, 65,70% dari total permintaan produk peternakan yang 
ada. Closed house system adalah teknologi yang diterapkan pada sistem kandang 
yang mencoba menjawab tingginya permintaan daging ayam tersebut. Dilain sisi, 
Pembangunan  closed  house  system memerlukan  modal  besar  untuk 
pembangunannya.  Sehingga  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui 
pelaksanaan  pemeliharaan  ayam  broiler  dengan  closed  house  system,  untuk 
mengetahui  koefisien  teknis  yang  terdiri  dari  Feed  Convertion  Ratio (FCR), 
Pertambahan Bobot Badan dan Angka Mortalitas (Mortality Rate) dengan closed 
house  system,  untuk  mengetahui  pendapatan  peternak  dan  kelayakan  usaha 
dengan menggunakan  closed house system, dan untuk mengetahui kelembagaan 
kemitraan pada usaha peternakan ayam broiler dengan closed house system.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juni sampai dengan 22 Juli 
2009 di PT. Sinar Sarana Sentosa yang berlokasi di  Jalan Ruko Patimura no. 3A 
Klojen Malang  dan peternakan ayam broiler milik Bapak Hambali yang berada di 
desa Clumprit Kecamatan Gondang Legi Malang

Metode penelitan adalah wawancara dan diskusi dengan staf dan karyawan 
serta kunjungan dan observasi langsung dilengkapi dengan foto.Materi penelitian 
adalah  ayam  broiler  dan  pola  close  house  system yang  meliputi  tata  laksana 
pemeliharaan, perkandangan, dan tata laksana penunjang lainnya serta koefisien 
teknis pemeliharaan yang meliputi  Feed Convertion Ratio (FCR), Pertambahan 
Bobot  Badan  dan  Angka  Mortalitas  (Mortality  Rate).  Disamping  itu,  struktur 
biaya produksi, penerimaan dan keuntungan yang diperoleh peternak dari usaha 
peternakan ayam juga menjadi fokus materi yang kemudian dikembangkan untuk 
mengetahui  kelayakan  usaha  dengan  menggunakan  perhitungan  Return  Cost 
Ratio  dan  Return  on  Assets  (ROA).  Kelembagaan kemitraan  yang merupakan 
strategi  penunjang  usaha  yang  bisa  juga  disebut  tulang  punggung  usaha 
peternakan juga diamati dan menjadi fokus penelitian ini. Sedangkan metode yang 
digunakan adalah observasi, partisipasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayam yang dipelihara dari periode I 
sampai periode VI berjumlah sama yaitu 9.000 ekor. Closed house system adalah 
kandang dengan ventilasi yang bisa dikontrol (enviromentally controlled housing) 
yang menjamin keamanan secara biologi (kontal dengan organisme lain) sehingga 
lebih sedikit stress yang terjadi, suhu, kelembapan, kecepatan angin, pencahayaan 
dan  lain  sebagainya  dapat  diatur  sedemikian  rupa  selain  itu  juga  sanggup 
mengeluarkan  kelebihan  panas,  kelebihan  uap  air,  gas-gas  beracun  yang 
berbahaya (CO, CO2,  NH3) yang ada di dalam kandang tetapi disisi lain dapat 
menyediakan  kebutuhan  oksigen  bagi  ayam.  Koefisien  teknis  yaitu  FCR, 
Pertambahan Bobot Badan, dan Angka Mortalitas menunjukkan perbedaan yang 
nyata seperti, FCR lebih kecil dari standar yaitu berkisar 1,50 – 1,53 sedangkan 
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standarnya  adalah  1,65.  Perambahan  bobot  badan  dihitung  pada  akhir  masa 
pemeliharaan yaitu selama 35 hari, nilainya adalah 1,929 sedangkan standarnya 
adalah 2,008 dengan masa pemeliharaan selama 5 minggu. Angka mortalitas lebih 
kecil dari standar yaitu selisih 1,31 % dari standar. Angka mortalitasnya berkisar 
2,19 %. Sedangkan modal yang diperlukan adalah sebanyak Rp. 442.474.632,00. 
Modal yang diperlukan untuk satu ekor ayam adalah Rp. 49.164,00. Pengadaan 
pakan merupakan biaya produksi terbesar pada setiap periode yaitu berkisar 70 % 
-  72  %  dari  total  biaya  produksi.  Biaya  produksi  yang  diperlukan  untuk 
menghasilkan  satu  kilogram  bobot  badan  adalah  Rp.  11.572,00.  Penerimaan 
terbesar  diperoleh  dari  penjualan  ayam  yaitu  berkisar  97,90  %.  Selain  itu 
penerimaan juga diperoleh dari  insentif   atau bonus yang diberikan pihak inti 
kepada  plasma  yaitu,  insentif  khusus,  insentif  FCR  dan  insentif  mortalitas. 
Apabila  dilihat  kelayakan  usahanya  maka  diperoleh  R/C  Ratio  sekitas  1,12 
sedangkan  ROA  5,67  %.  Kelembagaan  kemitaan  memberikan  keuntungan 
tersendiri bagi usaha peternakan yang menggunakan  Closed House System. Inti 
akan  memberikan  insentif  khusus  sebesar  Rp.  70,00  /  kg  berat  panen  bagi 
peternak  plasma  yang  menggunakan  closed  house  system sebagai  sistem 
kandangnya. Tidak itu saja, insentif FCR dan mortalitas juga diberikan kepada 
peternak  plasma  bila  nilai  FCR  dan  mortalitas  lebih  kecil  atau  sama  dengan 
standar.

Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  Closed  House  System 
merupakan  jawaban  terhadap  besarnya  permintaan  daging  ayam.  Dengan 
penerapan  teknologi  ini,  daging  ayam  dapat  diproduksi  di  lingkunga  mikro 
(maniplasi lingkungan mikro) dengan jumalh yang lebih banyak. Selain itu, ayam 
lebih  cepat  dipanen  dengan  FCR,  Pertambahan  Bobot  Badan  dan  Angka 
Mortalitas yang lebih baik dari standar pemeliiharaan ayam broiler. Tidak itu saja, 
keuntungan  yang  diperoleh  juga  semakin  besar  sebab  efektifitas  waktu  dan 
efisiensi faktor produksi seperti pakan dapat dicapai dengan mengunakan sistem 
kandang ini.  Disarankan agar tranfer ilmu dari  pihak inti kepada pihak plasma 
perlu  dibina  lebih  mendalam,  pekerjaan  persiapan  untuk  periode  selanjutnya 
sebaiknya  dikerjakan  seefektif  dan  seefisien  mungkin  supaya  waktu  yang 
diperlukan dalam satu periode semakin singkat yaitu sekitar satu setengah bulan 
sehingga  dalam  satu  tahun  dapat  memproduksi  ayam  sebanyak  kurang  lebih 
delapan periode dan perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengetahui analisis 
finansial usaha peternakan ayam broiler dengan pola closed house system.

vi



DAFTAR ISI

         Halaman
RIWAYAT HIDUP ......................................................................................... i
KATA PENGANTAR...................................................................................... ii
ABSTRACT..................................................................................................... iv
RINGKASAN................................................................................................... v
DAFTAR ISI.................................................................................................... vii
DAFTAR TABEL............................................................................................ iv
DAFTAR GAMBAR........................................................................................ x
DAFTAR DIAGRAM...................................................................................... xi
DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... xii

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang........................................................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah...................................................................................... 3
1.3. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 4
1.4. Kegunaan Penelitian ................................................................................. 4
1.5. Kerangka Pikir .......................................................................................... 5
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pelaksanaan Pemeliharaan Ayam Broiler 

Pola Sistem Kandang Tertutup (Closed House System)............................  8
2.1.1. Perkandangan ......................................................................................... 8
2.1.2. Pemberian Pakan dan Minum ................................................................ 15
2.1.3. Pencegahan Penyakit ............................................................................. 17
2.2. Koefisien Teknis ....................................................................................... 18
2.2.1. Feed Convertion Ratio (Konversi Pakan) .............................................. 19
2.2.2. Pertambahan Bobot Badan .................................................................... 21
2.2.3. Mortalitas (Persentase Kematian) .......................................................... 21
2.3. Analisis Usaha dan Kelayakan Usaha dengan pola 

Sistem Kandang Tertutup (Closed House System).................................... 21
2.3.1. Modal ..................................................................................................... 21
2.3.2.. Biaya Produksi ...................................................................................... 22
2.3.3. Penerimaan ............................................................................................ 23
2.3.4. Pendapatan ............................................................................................. 24
2.3.5. Kelayakan Usaha ................................................................................... 25
2.3.5.1. Revenue Cost ratio (R / C ratio).......................................................... 25
2.3.5.2. Return on Assets (ROA)...................................................................... 25
2.4. Kelembagaan Kemitraan .......................................................................... 26
III. MATERI DAN METODE
3.1. Waktu dan Lokasi ..................................................................................... 28
3.2. Materi ........................................................................................................ 28
3.3. Metode ...................................................................................................... 29
3.4. Penentuan Sampel ..................................................................................... 30
3.5. Analisa Data .............................................................................................. 32

vii



3.6. Batasan Istilah ........................................................................................... 34

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Pelaksanaan Pemeliharaan ayam Broiler pola 

Sistem Kandang Terbuka (Closed House System).................................... 37
4.1.1. Perkandangan ......................................................................................... 45
4.1.2. Pemberian Pakan dan Minum ................................................................ 53
4.1.3. Pencegahan Penyakit ............................................................................. 56
4.2. Koefisien Teknis Pemeliharaan ................................................................ 58
4.2.1. Feed Conversion Ratio (Konversi Pakan) ............................................. 59
4.2.2. Pertambahan Bobot Badan .................................................................... 60
4.2.3. Angka Mortalitas (Mortality Rate) ........................................................ 62
4.3. Analisis Usaha dan Kelayakan Usaha dengan pola 

Sistem Kandang Tertutup (Closed House System).................................... 64
4.3.1. Modal ..................................................................................................... 64
4.3.2. Biaya Produksi ....................................................................................... 66
4.3.3. Penerimaan ............................................................................................  69
4.3.4. Pendapatan ............................................................................................. 72
4.3.5. Kelayakan Usaha ................................................................................... 74
4.3.5.1. Revenue Cost Ratio (R / C Ratio)........................................................ 74
4.3.5.1. Return on Assets (ROA)
4.4. Kelembagaan Kemitraan .......................................................................... 76
V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan ............................................................................................... 81
5.2. Saran ......................................................................................................... 83

VI. DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 84

viii



DAFTAR TABEL

Tabel         Halaman

1. Standar performan mingguan CP broiler...................................................... 20

2. Perkembangan Broiler.................................................................................. 20

3. Modal usaha peternakan ayam broiler sistem kanda

milik Bapak Hambali................................................................................... 65

4. Perhitungan biaya produksi peternakan ayam pedaging 

milik Bapak Hambali periode pertama........................................................ 68

5. Keuntungan usaha peternakan Bapak Hambali............................................ 73

6. Revenue Cost Ratio peternakan Bapak Hambali.......................................... 74

7. Return on Assets peternakan Bapak Hambali............................................... 76

ix



DAFTAR GAMBAR

Gambar         Halaman

1. Bangunan Kandang.......................................................................................   47

2. Ventilasi kandang tertutup (Anonimous, 2006)............................................ 48

3. Kipas............................................................................................................. 49

4. Bantalan (pad) pendingin............................................................................. 50

5. Cooling system atau cooling pad system...................................................... 51

6. Tirai............................................................................................................... 51

7. Air Inlet (lubang masuk udara)..................................................................... 52

8. Control Panel................................................................................................ 53

9. Program sanitasi (Pencelupan Alas Kaki Pada Larutan Disenfektan) ......... 57

x



DAFTAR DIAGRAM

Diagram         Halaman

1. Kerangka Pikir.............................................................................................. 7

2. Feed Convertion Ratio (FCR)...................................................................... 59

3. Pertambahan Bobot Badan (PBB)................................................................ 61

4. Angka Mortalitas (Mortality Rate)............................................................... 62

5. Biaya terbesar pertama, kedua dan ketiga.................................................... 69

6. Pola Kelembagaan Kemitraan Inti – Plasma................................................ 80

xi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran         Halaman

1. Manajemen broiler closed house.................................................................. 88

2. Rekapitulasi hasil produksi dan konsumsi.................................................... 95

3. Modal ........................................................................................................... 96

4. Penyusutan Peralatan ................................................................................... 97

5. Biaya Produksi.............................................................................................. 98

6. Penerimaan .................................................................................................. 99

7. Pendapatan dan keuntungan ........................................................................ 99

8. Keuntungan per Kg bobot hidup .................................................................. 100

9.Return Cost Ratio (R / C Ratio)..................................................................... 100

10. Return on Assets (ROA)............................................................................. 101

11. Hak dan Kewajiban Inti Plasma................................................................. 102

xii



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur 

tahun  2003  –  2007,  menyatakan  bahwa  konsumsi  daging  ayam  menduduki 

peringkat pertama dari daging lainnya yaitu 3,744 kg/kapita/tahun dengan total 

konsumsi  daging  5,698  kg/kapita/tahun  pada  tahun  2006  dan  4,236 

kg/kapita/tahun dengan total konsumsi daging 6,447 kg/kapita/tahun pada tahun 

2007.  Dengan  kata  lain,  pada  tahun  2006  dan  2007  konsumsi  daging  ayam 

memiliki  prosentase  tertinggi  yaitu  65,70  %  dibanding  konsumsi  daging  asal 

ternak lainnya, hal ini menunjukkan bahwa daging ayam merupakan komoditas 

yang paling disukai oleh konsumen. Selain itu, Resnawati, A.G. Nataamijaya, U. 

Kusnadi dan S.N. Jarmani (2001) dalam Zuraida, Rohaeni dan Hikmah (2006) 

juga  menambahkan  bahwa  untuk  memenuhi  peningkatan  permintaan  dan 

kebutuhan akan protein hewani, alternatif usaha yang efisien secara teknis dan 

ekonomis  dalam  menghasilkan  pangan  bergizi  tinggi  adalah  ayam  pedaging. 

Sehingga tidak dipungkiri lagi bahwa usaha peternakan ayam pedaging memiliki 

peluang dan prospek usaha yang sangat besar.

Melihat kenyataan tersebut, maka petani ternak ayam broiler atau ayam 

pedaging perlu meningkatkan produktivitas usahanya. Usaha yang komersial tentu 

memerlukan peningkatan pola pikir dari pola berproduksi untuk keluarga dan juga 

dijual ke pasar, ditingkatkan menjadi berproduksi untuk memperoleh keuntungan 

atau  laba.  Karena  itu,  arah  pemikirannya  sudah  jelas,  yaitu  akan  menerapkan 
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pelbagai prinsip ekonomi untuk mencapai tujuan memperoleh laba yang besar. Ini 

berarti  bahwa usaha peternakan sudah mengarah kepada kegiatan bisnis,  yakni 

bisnis yang berbasis peternakan. 

Di  lain  sisi,  perkembangan  jaman  telah  membawa  usaha  peternakan 

ayam  broiler  pada  pemanfaatan  teknologi  tepat  guna  untuk  meningkatkan 

produksi usaha.  Sistem kandang tertutup (closed house system) merupakan salah 

satu penerapan teknologi pada usaha peternakan ini. Adapun sistem kandang ini 

adalah  suatu  sistem  kandang  dimana  seluruh  kondisi  dalam  kandang  tidak 

dipengaruhi oleh keadaan di luar kandang. Artinya, suhu, kelembapan, kecepatan 

angin dan keadaaan iklim di dalam kandang dapat diatur sedemikian rupa sesuai 

kebutuhan  ternak  dengan  menggunakan  mesin-mesin  pengontrol  seperti fan, 

cooling pad dan sebagainya. Sehingga berdampak pada usaha seperti, kemudahan 

dalam teknis pemeliharaan, penghematan lahan (manipulasi lingkungan mikro), 

dan minimalisasi jumlah tenaga kerja. Selain itu, Suharto (2003) dalam Yunus 

(2007) menambahkan bahwa perkembangan usaha ayam broiler tersebut didukung 

oleh makin kuatnya industri hulu, seperti perusahaan pembibitan (breeding farm), 

perusahaan  pakan  ternak  (feed  mill),  perusahaan  obat  hewan  dan  pelaratan 

peternakan.

Disamping itu, penerapan teknologi pada suatu usaha tidak lepas dari 

kebutuhan modal dan alokasinya pada biaya produksi. Demikian juga penerapan 

sistem kandang tertutup  pada usaha peternakan ayam broiler. Seperti yang telah 

diutarakan dimuka, sistem kandang ini memerlukan peralatan dan mesin-mesin 

pendukung guna terciptanya iklim yang nyaman bagi ternak, sehingga diperlukan 

modal yang tidak sedikit untuk mendirikan usaha ini. 
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Berdasarkan  uraian  diatas,  yaitu  penerapan  pelbagai  prinsip  ekonomi 

dan adopsi inovasi yang memerlukan banyak pengorbanan terutama modal, maka 

perlu diketahui pendapatan peternak dan kelayakan usaha dari usaha ayam broiler 

dengan menggunakan sistem kandang tertutup (closed house system). 

Selain itu, pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu melalui pembangunan 

subsektor peternakan diatas, adalah tanggungjawab pemerintah. Akan tetapi, juga 

merupakan tanggungjawab masyarakat, terutama mereka yang telah lebih maju, 

karena  telah  terlebih  dahulu  memperoleh  kesempatan  bahkan  mungkin 

memperoleh fasilitas yang tidak diperoleh kelompok masyarakat lain. Salah satu 

strategi agar yang kuat membantu yang lemah adalah dengan melalui kemitraan. 

Sehingga  perlu  juga  diketahui  kelembagaan  kemitraan  yang  ada  pada  usaha 

peternakan ayam pedaging dengan sistem kandan tertutup ini.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian 

ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan ayam broiler dengan sistem 

kandang tertutup (closed house system),

2. Bagaimana koefisien teknis yang terdiri dari  feed conversion ratio 

(FCR),  Pertambahan  Bobot  Badan dan  Angka  Mortalias  dengan 

sistem kandang tertutup (closed house system).

3. Bagaimana  pendapatan  peternak  dan  kelayakan  usaha  dengan 

menggunakan sistem kandang tertutup (closed house system)
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4. Bagaimana kelembagaan kemitraan  pada  usaha peternakan ayam 

broiler dengan pola sistem kandang tertutup (closed house system)

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeliharaan ayam broiler dengan 

sistem kandang tertutup (closed house system),

2. Untuk mengetahui koefisien teknis yang terdiri dari feed conversion 

ratio (FCR),  pertambahan  bobot  badan dan  angka  mortalias 

(Mortality  Rate)  dengan  sistem  kandang  tertutup  (closed  house 

system).

3. Untuk  mengetahui  pendapatan  peternak  dan  kelayakan  usaha 

dengan  menggunakan  sistem  kandang  tertutup  (closed  house 

system)

4. Untuk mengetahui kelembagaan kemitraan pada usaha peternakan 

ayam broiler  dengan pola  sistem kandang tertutup (closed house 

system)

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemeliharaan ayam broiler 

dengan  sistem  kandang  tertutup  (closed  house  system)  sebagai  sistem 

kandangnya,
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2. Sebagai bahan pertimbangan lembaga pemberi dana maupun rekanan dana 

sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi pada usaha peternakan 

ayam broiler dengan pola sistem kandang tertutup (closed house system),

3. Sebagai bahan masukan bagi pengusaha peternakan ayam broiler dalam 

mengembangkan usahanya,

4. Sebagai bahan infomasi bagi penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan 

pemeliharaan ayam broiler dengan pola sistem kandang tertutup (closed 

house system) beserta analisis kelayakan finansialnya,

5. Menambah wawasan dan ketrampilan peneliti tentang standart manajemen 

dan teknis pemeliharaan ayam broiler dengan pola sistem kandang tertutup 

(closed house system) beserta analisis kelayakan finansialnya.

1.5. Kerangka Pemikiran

Keberhasilan  usaha  peternakan  tidak  lepas  dari  tiga  prinsip  dasar 

pemeliharaan,  yaitu  bibit  yang  baik,  pakan  yang  berkualitas  dan  manajemen 

pemeliharaan yang tepat. Sistem kandang tertutup merupakan salah satu inovasi 

yang  diadopsi  di  peternakan  ayam,  khususnya  peternakan  ayam  broiler,  yang 

dapat  memberikan  kemudahan  pada  manajemen  dan  teknis  pemeliharaan. 

Penerapan  sistem  kandang  ini  pada  kandang  ayam  broiler  dapat  memberikan 

atmosfir  yang tepat  dan  nyaman bagi  produktifitas  ayam sehingga berdampak 

pada  koefisien  teknis  pemeliharaan  yaitu  Feed  Conversion  Rate (FCR), 

Pertambahan Bobot  Badan dan  Angka Mortalitas  (Mortality  Rate).  Disisi  lain 

diperlukan alat pengontrol yang terdiri dari mesin-mesin penunjang teknis yang 

memerlukan biaya cukup besar dalam pengadaannya. Sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa  usaha  peternakan  ayam  broiler  dengan  pola  sistem  kandang  tertutup 

(closed  house  system)  memerlukan  modal  yang  besar  dalam  pendiriannya, 

sedangkan modal adalah salah satu faktor produksi yang langka keberadaannya 

dan pemanfaatannya harus sebijaksana mungkin, jadi diperlukan kelayakan usaha 

ayam  padaging  dengan  sistem  kandang  tertutup  sebelum  memulai 

menginvestasikan modal pada usaha ini.

Selain  itu,  Perkembangan  ekonomi  yang  sangat  komplek  sering  kali 

tidak mudah dicerna dengan menggunakan logika ekonomi semata. Kesulitan ini 

disebabkan  bukan  semata-mata  faktor  ekonomi,  melainkan  dipengaruhi  oleh 

berbagai  faktor  sosial  politik  termasuk  semua  kebijakan,  kelembagaan,  dan 

lingkungan,  baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi  di 

masa mendatang, yang bisa memengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu 

investasi. Sehingga, komponen pendorong bagi investor untuk menyertakan faktor 

produksi modal yang dimilikinya pada usaha peternakan ini, yaitu kelembagaan 

kemitraan perlu untuk diketahui sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi.
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Diagram 1.  Kerangka Pikir

Keterangan :
FCR : Feed Convertion Ratio (Konversi Pakan)
PBB : Pertambahan Bobot Badan
ROA : Return on Assets

Usaha peternakan 
broiler dengan Closed 

House System

Pelaksanaan Pemeliharaan 
Ayam Broiler

Pendapatan dan Kelayakan 
Usaha (Return Cost Ratio 

dan Return on Assets / 
ROA)

E
v
a
l
u
a
si

Return Cost Ratio > 1
Nilai ROA tinggi
FCR < Standar
PBB > Standar
Mortalitas < Standar

Return Cost Ratio < 1
Nilai ROA rendah
FCR > Standar
PBB < Standar
Mortalitas > Standar

Layak Tidak Layak

Kelebagaan 
Kemitraan

Koefisien Teknis :
1. FCR
2. PBB
3. Mortalitas
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pelaksanaan Pemeliharaan Ayam Broiler dengan pola Sistem Kandang 

Tertutup (Close House System)

Keberhasilan  usaha  peternakan  ayam  broiler  sangat  tergantung  dari 

bagaimana  pelaksanaan  pemeliharaan  yang  tepat  dan  cermat  sesuai  dengan 

keadaan  ternak.  Pelaksanaan  pemeliharaan  yakni  manajemen  dan  teknis 

pemeliharaan  sangat  berpengaruh  pada  keberhasilan  usaha.  Modal  besar  yang 

berupa bibit unggul dan makanan yang bermutu tidak ada gunanya hanya karena 

penanganan dalam pemeliharaan yang salah.

2.1.1. Perkandangan 

Pelaksanaan pemeliharaan tidak bisa dipisahkan dari sistem kandang 

yang digunakan. Perkembangan teknologi pada usaha peternakan ayam broiler 

yaitu  adopsi  sistem kandang  tertutup  pada  sistem kandang yang  digunakan 

memberikan  kemudahan  pada  pelaksanaan  pemeliharaan.  Adapun 

keistimewahan  kandang  ayam  yang  menggunakan  sistem  kandang  tertutup 

(closed house system) adalah kepadatan kandang lebih tinggi sehingga tidak 

perlu mendirikan bangunan baru, ayam lebih tenang, segar, dan nyaman, udara 

yang tersedia di dalam kandang lebih baik, meningkatkan produksivitas dan 

pertumbuhan ayam, mengurangi jumlah tenaga kerja, suhu di dalam kandang 
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lebih dingin,  dan ayam tidak terpengaruh cuaca dari  luar kandang (Fadilah, 

2004).  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Prayitno  dan  Yuwono  (1997)  yang 

menyatakan  bahwa pengadaan kandang  ayam pedaging  dimaksudkan untuk 

menciptakan  kenyaman  dan  perlindungan  bagi  ternak,  kemudahan  dalam 

pemeliharaan, dan kelancaran proses produksi. Dengan kondisi kandang yang 

baik diharapkan dapat dicapai efisiensi produksi ayam pedaging yang tinggi 

Dalam hubungan ini dapat dikemukakan pengertian Sistem Kandang 

Tertutup (Closed House System) yaitu :

Fadilah  (2007)  mengartikan  Closed  House sebagai  kandang  dengan 

ventilasi yang bisa dikontrol (Eviromentally Controlled Housing).

Anonimous  (2007)  memberikan  artian  yang  lebih  luas,  dimana  closed 

house merupakan  kandang  tertutup  yang  menjamin  keamanan  secara 

biologi (kontak dengan organisme lain) dengan pengaturan ventilasi yang 

baik  sehingga  lebih  sedikit  stress  yang  terjadi.  Suhu,  kelembapan, 

kecepatan angin, pencahayaan dan lain sebagainya, dapat diatur sedemikian 

rupa sehingga tercipta kondisi yang nyaman bagi ayam 

Rustanto (2004) mengartikan closed house sebagai suatu sistem kandang 

yang harus sanggup mengeluarkan kelebihan panas, kelebihan uap air, gas-

gas beracun yang berbahaya (CO, CO2, NH3) yang ada di dalam kandang, 

tetapi disisi lain dapat menyediakan kebutuhan oksigen bagi ayam.

Dari beberapa pengertian diatas, sepintas dapat diperoleh gambaran 

pelaksanaan pemeliharaan ayam broiler dengan sistem ini. Namun akan lebih 

bijak bila konsep dasar sistem kandang tertutup (closed house system) lebih 
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dahulu  dipahami  sebelum  memberikan  arti  yang  lebih  jauh  tentang  sistem 

kandang ini.

Adapun konsep dasar sistem kandang tertutup (closed house system) 

terdiri dari tiga prinsip dasar closed house yaitu (Anonimous,2007) :

1. Prinsip  pertama,  membangun  closed  house adalah  menyediakan 

udara yang sehat bagi ternak ayam (sistem ventilasi yang baik), 

yaitu  :  udara  yang  menghadirkan  sebanyak-banyaknya  oksigen, 

dan  mengeluarkan  sesegera  mungkin  gas-gas  berbahaya  seperti 

karbondoksida (CO2) dan amoniak (NH3) – prinsipnya pergantian 

udara segar lancar.

2. Prinsip berikutnya, menyediakan iklim yang nyaman dengan cara : 

mengeluarkan panas dari kandang yang dihasilkan dari tubuh ayam 

dan  lingkungan  luar,  menurunkan  suhu  yang  masuk,  serta 

mengatur kelembapan yang sesuai.

3. Selain itu dikondisikan agar stress yang terjadi pada ayam lebih 

minim.  Prinsipnya  adalah  mengurangin  stimulasi  yang  dapat 

menyebabkan  stress,  dengan  cara  mengurangi  kontak  dengan 

manusia (misalnya dengan  feeder  dan drinker otomatis, vaksinasi 

dengan spray dan lain-lain), meminimkan cahaya, dan lain-lain.

Dari beberapa konsep dasar  close house diatas, dapat digambarkan 

suatu struktur umum close house yaitu terdiri dari :

1. Bangunan kandang

Secara umum bangunan kandang harus kokoh dan suhu didalam kandang 

tidak terlalu  panas.  Dinding kandang dapat  berupa  solid  wall,  tirai,  dan 
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ceiling  material.  Anonimous  (2007)  menambahkan  bahwa  bahan  yang 

digunakan sebagai atap kandang berdampak pada suhu di dalam kandang. 

Semakin besar panas yang dipantulkan oleh atap kandang berarti semakin 

kecil  panas  yang  masuk  kedalam  kandang.  Rustanto  (2004)  juga 

menambahkan  bahwa  dengan  mempertimbangkan  tiga  hal  yaitu  suhu 

(temperature),  kelembapan (humidity) dan kecepatan angin (wind speed), 

kandang dapat dirancang agar tercipta atmosfir yang nyaman untuk ayam. 

Tiga hal tersebut jika diabaikan akan menimbulkan cekaman panas (heat 

stress),  pertumbuhan ayam akan terganggu,  dan produktivitas  tidak  bisa 

baik.

2. Ventilasi

Ventilasi  yang  baik  sangat  diperlukan  sehingga  pertukaran  udara  segar 

yang masuk  ke  dalam kandang  leluasa  menggantikan  udara  kotor  yang 

keluar dari kandang. Disamping itu, ventilasi juga berfungsi untuk menjaga 

suhu dan kelembapan di dalam kandang. Suhu dan kelembapan yang tinggi 

seperti daerah tropis di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kesehatan 

ayam terutama kepekaannya terhadap penyakit pernafasan. Suhu yang baik 

di  dalam  kandang  kurang  lebih  21°C  -  27°C  dan  kelembapan  60  %. 

Ventilasi  kandang  dapat  dibantu  dengan  kipas  angin  besar.  Ventilasi 

kandang berkaitan dengan konstruksi dinding dan atap kandang (Sudaryani 

dan  Santosa,  2003).  Anonimous  (2007)  mempertegas  bahwa  ventilasi 

adalah hubungan antara lubang masuk udara (air inlet), kipas (fan) dan pola 

angin  yang  terbentuk.  Jenis  kipas  atau  kombinasi  kipas  yang  dipakai, 

tergantung sistem ventilasi apa yang diterapkan. Tunnel ventilation adalah 
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sistem ventilasi yang umum diterapkan di perkandangan ayam di daerah 

tropis  atau  beriklim  panas.  Sistem  ini  mengadopsi  aliran  udara  di 

terowongan (tunnel) dimana udara dihisap dari satu ujung sehingga masuk 

dari  ujung  lainnya.  Cara  ini  memungkinkan  exchange  rate rendah, 

maksudnya  pertukaran  udara  terjadi  sangat  cepat  dan  kecepatan  angin 

dalam terowongan dapat dirancang agar tercipta chilling effect (efek sejuk) 

yang optimum untuk ayam.

3. Kipas 

Fungsi  utama dari  kipas  adalah untuk mengatur  pertukaran udara dalam 

kandang  seoptimal  mungkin.  Baik  dari  segi  efisien  waktu  pertukaran 

udaranya maupun jumlah udara yang berganti tiap menit. Pertukaran udara 

tersebut  bermanfaat  dalam meminimalkan  berbagai  gas  yang  berbahaya 

bagi  kesehatan  ayam  terutama  gas  amonia.  Sehingga  keberadaan  kipas 

dalam kandang sangat esensial bagi kelangsungan hidup ayam terlebih jika 

menggunkan system kandang tertutup (close house) (Anonimous, 2008a). 

Hal ini dipertegas oleh Anonimous (2007) yang menyatakan bahwa kipas 

merupakan  alat  pencipta  pergerakan  udara.  Ada  dua  jenis  kipas  yang 

dikenal, yaitu : exhaust fan dan blowing fan. Kedua jenis kipas ini memiliki 

fungsi yang spesifik. Exhaust fan berfungsi menyedot angin dan sebaliknya 

blowing fan berguna untuk meniup angin. Perbedaan yang lainnya adalah 

pada  exhaust fan memiliki  shutter (penutup), sehingga begitu kipas mati 

akan menutup. Sedangkan pada blowing fan tidak terdapat shutter. Karena 

memiliki fungsi yang berbeda maka kedua jenis kipas tersebut tidak dapat 

bertukar peran dan fungsinya.
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4. Sistem pendingin (cooling system)

Terdapat beberapa jenis sistem pendingin (cooling system) yang diterapkan 

secara  berbeda-beda  tergantung  wilayah  dan  situasi  iklim  setempat.  Di 

Indonesia  dapat  ditemukan  cooling  system dengan  menggunakan  pad 

cooling system atau media evaporative ataupun fooging system. Sistem ini 

memanfaatkan evaporasi air dari media pad/media evaporative lainnya dan 

sehingga udara yang melintas pada media akan turun suhunya (Anonimuos, 

2007). Fadilah dkk., (2007) menyatakan bahwa cooling pad adalah sejenis 

bantalan (pad) khusus yang dialiri air sehingga temperatur dan kelembapan 

udara yang masuk ke dalam kandang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

ayam.

5. Cover (plafon dan tirai)

Agar  kandang  berbentuk  tunnel (terowongan),  bangunan  kandang  harus 

tertutup rapat. Jika atap terpasang rapat dapat langsung dimanfaatkan tanpa 

menambahkan  plafon,  namun  bila  tidak  rapat  atau  menginginkan 

penampakan cahaya dapat dipasang plafon dari bahan plastik atau material 

lain.  Untuk  menutup  sisi-sisi  kandang  dapat  digunakan  sistem  tirai 

(Anonimous, 2007).

6. Air inlet

Air inlet adalah sisi yang berlawanan dari posisi  fan,  wilayah ini  adalah 

tempat udara masuk kedalam kandang. Besarnya bukaan air inlet sebaiknya 

mengacu pada perhitungan yang tepat. Untuk kandang dengan penambahan 

cooling  system,  luasnya  permukaan  pad merupakan  air  inlet-nya. 

Sedangkan kandang yang tidak dilengkapi  dengan  cooling system,  maka 
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inlet  merupakan sisi  yang terbuka  untuk  udara  masuk.  Pengaturan  inlet  

udara  bisa  berperan  mengurangi  blank  spot bagian  depan  kandang. 

Pasanglah  protektor pada  inlet agar serangga, burung bisa dicegah masuk 

kedalam kandang. (Anonymous, 2007).

7. Control panel

Rustanto  (2004)  menyebut  perangkat  ini  dengan  sebutan  “Temptron”. 

Temptron  berfungsi  sebagai  otak  kandang  yang  diletakkan  didalam 

kandang.  Anonymous  (2007)  menjelaskannya  sebagai  climate  control 

dengan  feature-feature yang  cukup  lengkap  seperti  :  temperature dan 

humidity control  (option) sebagai kelengkapan standar.  Feature tambahan 

berupa  alarm  system.  Control  panel memiliki  empat  panel  yang  perlu 

diatur. Panel pertama dan kedua berfungsi menetapkan suhu ideal.  Panel 

ketiga untuk menentukan waktu aktivasi  cooling pad. Dan panel terakhir 

berfungsi  untuk  alarm  bila  suhu  didalam  kandang  telah  mencapai  titik 

maksimal yaitu 34°C. 

Lepas dari sistem kandang yang digunakan, penentuan letak kandang 

sebelum  mendirikan  bangunan kandang  juga  perlu  diperhatikan.  Adapun 

faktor-faktor  umum  yang  perlu  diperhatikan  pada  saat  menentukan  letak 

kandang adalah (Sudaryani dan Santosa, 2003) :

1. Letak  kandang  sebaiknya  dibuat  lebih  tinggi  dari  tanah 

disekitarnya sehingga pada musim hujan tidak terjadi genangan 

pada lantai kandang. 
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2. Penataan antar satu bangunan kandang dengan bangunan lainnya 

harus  dapat  menjamin  tidak  terjadinya  pencemaran  dari  bahan 

yang berasal dari ayam yang lebih tua kepada ayam yang lebih 

muda  dengan  memperhatikan  aliran  air,  udara  dan  penghantar 

lainnya.

3. Letak kandang sebaiknya berjarak sekurang-kurangnya 50 meter 

dari penetasan dan bengunan-bangunan lain bukan untuk ternak 

ayam seperti gudang, laboratorium, rumah tinggal, kantor garasi 

dan lain-lain

4. Disekitar  kandang  sebaiknya  ditanam  pohon  pelindung  untuk 

melindungi  terpaan  angin  kencang  serta  mengurangi  dampak 

lingkungan dan bau. Pohon yang ditanam adalah pohon berbatang 

lunak yang tidak membahayakan keberadaan kandang dan tidak 

menjadi sumber nyamuk karena rumpunnya.

2.1.2. Pemberian Pakan dan Minum

Pakan merupakan salah satu faktor utama dalam usaha ternak ayam 

broiler,  lebih-lebih  terhadap laju  pertumbuhan dan  peningkatan  berat  badan 

yang  begitu  sangat  cepat  (AAK,  1986).  Di  dalam  usaha  peternakan  ayam 

moderen,  biaya untuk makanan menempati  presentasi  terbesar dibandingkan 

biaya tak tetap lainnya. Oleh karena itu penyusunan dan penyediaan makanan 

yang baik  sama  pentingnya dengan penyediaan  bibit  ayam yang baik  dan 

pemeliharaan yang baik pula (Rasyaf, 2004b).

Menurut  Suprijatna  dkk  (2005)  pakan  adalah  campuran  berbagai 

macam  bahan  organik  yang  diberikan  kepada  ternak  untuk  memenuhi 
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kebutuhan zat-zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan 

dan  reproduksi.  Rasyaf  (2004a)  menambahkan bahwa bahan makanan  yang 

biasa digunakan sebagai pembentuk ransum adalah bekatul,  bungkil  kelapa, 

bungkil kacang, bungkil kacang kedelai,  tepung ikan,  jagung kuning,  lemak 

dan minyak 

Cara pemberian pakan yang tepat erat hubungannya dengan kondisi 

temperatur  di  lokasi  peternakan  ayam  broiler  komersial.  Temperatur  ideal 

untuk ayam broiler komersial adalah 23 – 26°C. Temperatur ini bisa dicapai 

pada  kondisi  kandang  terkontrol  seperti  tipe  kandang  tertutup.  Namun, 

kenyataannya,  temperatur  pada  siang  hari  di  Indonesia  adalah  27  –  34°C. 

Bahkan pada musim kemarau, temperature di daerah tertentu dapat mencapai 

di atas 38°C. Temperatur yang tinggi ini dapat menyebabkan tingkat konsumsi 

pakan menurun drastis. Akibatnya, tingkat produktivitas ayam menjadi rendah 

(Fadilah, 2004).

Pada prinsipnya ada tiga cara pemberian pakan yang dikenal selama 

ini (Rasyaf, 2004a) :

• Pertama, cara pemberian pakan konvensional.

Dalam hal ini ransum atau pakan bentuk apapun ditaburkan di bak pakan. 

Ransum dan pakan yang diberikan sudah mengandung semua unsur yang 

dibutuhkan dan ayam tinggal memakannya saja. Cara inilah yang banyak 

dikenal  selama  ini  dan  sudah  sejak  lama  diterapkan  dalam  aktifitas 

peternakan sehari-hari.

• Kedua, cara pemberian makanan secara “prasmanan”.
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Disini ayam menghadapi beberapa macam bahan pakan, baik itu bijian, 

bungkil,  tepung  ikan,  dan  lain-lain.  Kebaikan  sistem  ini  adalah  selera 

ayam diperhatikan  dan  mereka  diberi  kebebasan  untuk  memilih  bahan 

pakan yang disukai.

• Ketiga, gabungan dari cara pertama dan kedua

Kebaikan kadua cara di atas ini digabung dan diberi nama dengan metode 

“mash-grain”. Metode ini mirip dengan penggunaan konsentrat yang telah 

lama  dikenal.  Metode  ini  maksudnya  untuk  memanfaatkan  keberadaan 

satu atau lebih bahan pakan yang umumnya banyak terdapat di  daerah-

daerah tertentu.

Air merupakan syarat mutlak yang harus tersedia di peternakan ayam 

broiler komersial. Hal ini disebabkan komponen terbesar di dalam tubuh ayam 

adalah air (lebih dari 60 %). Air yang digunakan sebagai air minum ayam harus 

memenuhi syarat sebagi berikut (Fadilah, 2004) :

1. Bebas dari bahan yang mengandung racun dan logam berat.

2. Bersih, tidak kotor dan tidak berbau.

3. Tidak  mengandung  bahan  kimia  dan  bakteri  di  atas  ambang  yang 

ditetapkan.

4. Memenuhi  standar  baku  untuk  air  minum,  baik  secara  fisik,  kimia, 

maupun biologi.

2.1.3. Pencegahan penyakit

Pencegahan penyakit  pada pemeliharaan ternak  ayam lebih utama 

dibandingkan  pengobatan  sebab biaya  untuk  pencegahan  relatif  murah 

dibandingkan pengobatan. Selain itu, umumnya prestasi produksi ayam yang 
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sembuh  setelah  terserang  penyakit  relatif  rendah  dibandingkan  ayam  yang 

tidak  pernak  terserang  penyakit.  Oleh  karena  itu,  pengetahuan  mengenai 

penyakit  perlu  diketahui  sebelum  pemeliharaan.  Hal  ini  bertujuan  untuk 

menghindari terjangkitnya penyakit dan timbulnya kerugian karena lalai dalam 

melakukan pencegahan (Suprijatna dkk., 2005)

Banyak program pencegahan penyakit  yang dapat diaplikasikan di 

suatu  kawasan  peternakan  ayam.  Program  pencegahan  penyakit  tersebut 

diantaranya  program sanitasi,  vaksinasi,  dan program pengobatan  dini  pada 

umur tertentu ketika gejala  ayam sakit  mulai tampak, serta  progam lainnya 

yang berhubungan dengan manajemen pemeliharaan (Fadilah dkk., 2007)

Program  sanitasi  atau  biosecurity merupakan  program  yang 

dijalankan  di  suatu  kawasan  peternakan  atau  farm yang  bertujuan  untuk 

menjaga terjadinya perpindahan penyebab penyakit menular. Program sanitasi 

bisa  dilakukan  dengan  cara  menjaga  kebersihan;  melakukan  disenfektan; 

melarang atau mencegah lalu lalang orang, peralatan, dan kendaraan yang tidak 

diijinkan masuk ke  farm;  serta  prosedur  lainnya  yang berhubungan dengan 

manajemen pemeliharaan. (Fadilah, 2004).

Vaksinasi  dapat  didefinisikan sebagai  suatu kegiatan memasukkan 

suatu bibit penyakit (mikroorganisme) tertentu yang telah dilemahkan ke dalam 

tubuh ternak dalam rangka menumbuhkan kekebalan terhadap penyakit tertentu 

tersebut. Sementara yang dimaksud dengan vaksin adalah suatu produk yang 

mengandung  sejumlah  organisme  (bibit  penyakit)  tertentu  yang  telah 

dilemahkan.  Setiap  vaksin  hanya  mampu  menimbulkan  kekebalan  tubuh 

khusus terhadap penyakit tertentu. (Suprijatna dkk, 2005).
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Sifat  ayam  senang  makan  itu  dapat  digunakan  untuk  mendeteksi 

serangan awal penyakit. Sebab penyakit asal virus dan bakteri macam apa pun 

(termasuk racun dan jamur) mempunyai tanda awal tidak nafsu makan, apalagi 

ayam broiler yang senang makan akan tampak jelas bahwa ia sedang terkena 

serangan awal penyakit. (Rasyaf, 2004a)

2.2. Koefisien Teknis

Koefisien teknis adalah angka standar yang mematuhi kaidah yang sudah 

ditentukan  yang  dapat  dipergunakan  untuk  menghitung  suatu  besaran  yang 

bersifat  linier,  luas  bidang,  vulome,  jumlah  berat,  dan  berbentuk  prosentase. 

Ukuran linear (m dan cm), ukuran berat (kg dan ton), ukuran volume (l dan cc), 

ukuran luas (m2 dan ha),  ukuran waktu (jam, hari,  minggu, bulan,  dan tahun) 

(Suastina  dan  Kayana,  2006).  Anonimous  (2008b)  menambahkan  bahwa 

sehubungan dengan tujuan peternakan broiler memproduksi daging, maka analisis 

terhadap  data  teknis  peternakan  broiler  dibatasi  tiga  hal  yang  paling  penting 

berpengaruh yaitu, FCR (Feed Conversion Ratio), bobot ayam baik penambahan 

per hari maupun bobot akhir (Average Daily Gain / ADG), dan angka mortalitas 

(Mortality Rate).

2.2.1. Feed Conversion Ratio (Konversi Pakan)

Feed  Conversion  Ratio atau  FCR  atau  konversi  pakan  adalah 

banyaknya  kilogram  pakan  yang  dikonsumsi  untuk  menghasilkan  satu 

kilogram berat ayam hidup (Fadilah, 2007). Konsersi pakan yang juga disebut 

konversi  ransum  merupakan  pembagian  antara  berat  badan  yang  dicapai 

dengan konsumsi ransum pada kurun waktu yang sama (Rasyaf, 1987).
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Konversi pakan yang tinggi di peternakan ayam broiler komersial di 

daerah tropis merupakan permasalahan yang sering muncul. Faktor penyebab 

tingginya  konversi  pakan  berkaitan  erat  dengan  beberapa  permasalahan. 

Beberapa penyebab konversi pakan tinggi adalah (Fadilah, 2004) :

1. Bibit ayam jelek

2. Ayam sakit

3. Pakan banyak terbuang

4. Sering terjadi kebocoran (pencurian)

5. Kandungan gas amonia di dalam kandang tinggi

6. Temperatur didalam kandang tinggi

7. Kualitas pakan jelek

Pegangan berproduksi  yang kerap  kali  digunakan adalah  konversi 

pakan. Adapun standar performan mingguan broiler dan perkembangan broiler 

dapat dilihat pada tabel 1 dan 2

Tabel 1. Standar performan mingguan CP broiler (Sudin, 2009)

Umur (minggu) Rata-rata BB 
(gram)

Konsumsi pakan 
(gram)

FCR

DOC
1
2
3
4
5
6
7
8

40
175
486
932
1467
2049
2634
3177
3635

-
150
512
1167
2105
3283
4604
5995
7380

-
0.857
1.052
1.252
1.435
1.602
1.748
1.887
2.030

Keterangan  :  FCR  (Feed  Conversion  Ratio/  angka  konversi  pakan),  yaitu  : 
jumlah pakan yang digunakan untuk menghasilkan 1 kilogram daging

Tabel 2. Perkembangan Broiler (Sudin, 2009)

Tahun Umur pada berat badan FCR
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1800 gr (hari)
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010

84
70
59
51
43
35
28

3,25
2,50
2,20
2,10
1,95
1,65
1,50

Selain  dengan  cara  berpegangan  berdasarkan  standar  diatas, 

digunakan pula berdasarkan pembandingkan dengan peternak lain. Tetapi cara 

membandingkan ini hanya untuk mengetahui apakah peternakan kita telah baik 

atau  belum.  Sedangkan  baik  yang  sebenarnya  (sesuai  dengan  tata  cara 

peternakan) tidak diketahui, jadi sangan relaif sekali (Rasyaf, 1987).

2.2.2. Pertambahan Bobot Badan

Pertambahan ini selalu berkaitan dengan perubahan. Perubahan ini 

tidak  selalu  positif,  artinya  dapat  pula  negatif.  Sudah  tentu  yang  namanya 

standar  produksi  adalah  pertambahan yang  positif  (dalam  jangka  waktu 

tertentu),  kemudian  diiringi  dengan  berat  badan.  Sehingga  yang  dimaksud 

adalah perubahan berat badan yang positif (Rasyaf, 1987). Pertambahan bobot 

badan sendiri adalah selisih antara berat badan awal dengan berat badan akhir 

(Astiningsih, 2000)

2.2.3. Angka Mortalitas (Mortality Rate)

Angka  mortalitas  merupakan  faktor  penting  dalam  mengukur 

keberhasilan pemeliharaan peternakan. Angka mortalitas adalah perbandingan 

antara jumlah seluruh ayam yang mati  dengan jumlah total  yang dipelihara 

(Hardini,  2003).  Fadilah  (2007)  menambahkan  bahwa  persentase  kematian 

adalah jumlah ayam yang mati dan diapkir dibagi dengan jumlah total awal 
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ayam yang dipelihara. Jumlah ayam yang mati dan diapkir diperoleh dari hasil 

pengurangan jumlah total ayam yang dipelihara dengan jumlah total ayam yang 

dijual.

2.3.  Analisis  Usaha  dan  Kelakan  Usaha  dengan  pola  Sistem  Kandang 

Tertutup (Closed House System)

2.3.1. Modal

Dari  sudut  pandang  ekonomi,  modal  mempunyai  arti  barang atau 

uang yang bersama-sama dengan faktor produksi lain dan tenaga kerja serta 

pengelolaan dapat  menghasilkan barang baru.  Dalam pengertian sehari-hari, 

modal  merupakan sejumlah uang yang perlu  dimiliki  sebagai  langkah awal 

untuk berusaha. Besarnya uang yang digunakan sangat tergantung pada skala 

usaha, jenis usaha serta ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan untuk 

melakukan usaha  tersebut  (Suharno,  1995).  Menurut  Riyanto  (1995)  modal 

merupakan sumber daya atau kekayaan yang digunakan dalam proses produksi. 

Modal tersebut dapat diartikan sebagai barang atau modal dan bersama-sama 

dengan  faktor  produksi  yang  lain  menghasilkan  barang.  Suharno  (1999) 

menambahkan, pada dasarnya modal dapat dibedakan menjadi dua yaitu modal 

tetap dan modal tidak tetap atau modal bergerak

Modal tetap merupakan modal yang tidak habis dipakai dalam satu 

kali  proses  produksi.  Modal  jenis  ini  memerlukan  pemeliharaan  agar  tetap 

berdayaguna dalam jangka waktu lama.  Dalam agrobisnis  ayam ras,  modal 

tetap berupa lahan, bangunan kandang dan peralatan yang dipakai untuk jangka 

panjang.  Sedangkan  modal  bergerak  adalah  modal  yang  bisa  habis  dan 
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dianggap habis dalam satu kali  proses produksi,  misalnya DOC, pakan dan 

obat-obatan (Suharno, 1995)

2.3.2. Biaya Produksi

Biaya dalam pengertian ekonomi merupakan suatu korbanan yang 

harus dikeluarkan untuk  memproduksi  suatu barang yang siap  dipakai  oleh 

konsumen  (Soedarsono,  1986).  Sedangkan  menurut  Bustam  (1983),  biaya 

produksi adalah hasil  perkalian dari  kuantitas faktor-faktor produksi dengan 

harga satuannya, sehinga besar kecilnya jumlah produk dan tinggi rendahnya 

harga akan mempengaruhi biaya.

Biaya produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Prawirokusumo, 

1990):

1. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang tidak berubah walaupun jumlah 

produksi berubah atau tidak terpangaruh oleh besar kecilnya produksi dan 

penggunaan produksi tidak habis dalam sekali masa produksi.

2. Biaya tidak tetap (variable cost) adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan 

peternakan  atau  produsen  yang  besar  kecilnya  tergantung  pada  besar 

kecilnya produksi.

Pajak, listrik untuk penerangan, gaji tetap, biaya rumah tangga (bila 

memang untuk keperluan itu diambil dari peternakan, termasuk daging ayam 

yang digunakan untuk dapur sendiri), termasuk kedalam biaya tetap (Rasyaf, 

2004).  Rasyaf  (2002)  menambahkan  bahwa biaya  hidup  peternakan,  bunga 

atau pinjaman, penyusutan perlengkapan peternakan juga termasuk biaya tetap.

Biaya  variabel  terdiri  dari  biaya  pakan,  biaya  bibit,  biaya 

pemeliharaan dan biaya kesehatan (Rasyaf, 2002).

23



2.3.3. Penerimaan

Penerimaan  adalah  nilai  uang  yang  diperoleh  produsen  dari  hasil 

penjualan  output (Wisaptaningsih dan Hariono, 1993). Sehingga penerimaan 

merupakan perkalian antara total hasil dengan harga (Rasyaf, 2002). Artinya, 

penerimaan yang akan diperoleh dari suatu proses produksi dapat ditentukan 

dengan mengalikan jumlah hasil produksi dengan harga produk per unit. Maka 

penerimaan usaha tersebut dapat diperoleh dari jumlah produk ayam pedaging 

dikalikan dengan harga ayam pada saat itu (Bishop dan Toussaint, 1979).

2.3.4. Pendapatan 

Pendapatan  atau  laba  adalah  perbedaan  antara  pendapatan  kotor 

(gross income) dan biaya operasi (operating  cost). Hal ini biasanya mengacu 

pada  surplus atau kelebihan pendapatan atau biaya (Makeman dan Malcolm, 

1986).  Dengan  kata  lain,  pendapatan  (laba)  =  penerimaan  –  pengeluaran 

(Gittinger,  1986).  Soekartawi,  dkk  (1986)  menyatakan  bahwa  pendapatan 

merupakan selisih antara penerimaan tunai usaha dan pengeluaran tunai usaha, 

yang merupakan ukuran kemampuan usaha untuk menghasilkan uang tunai. 

Winardi (1998) menambahkan bahwa laba / keuntungan / pendapatan usaha 

merupakan penerimaan yang diperoleh setelah dikurangi dengan semua biaya. 

Laba suatu produksi terdiri dari perbedaan nilai output dan nilai input, dimana 

nilai  output adalah hasil yang dicapai oleh suatu usaha bilamana produknya 

dijual dan nilai inputnya merupakan biaya input-input tersebut.

Pendapatan bersih dari suatu usaha dapat dibagi menjadi tiga, yaitu 

(Kadarsan, 1992) :
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1. Pendapatan  bersih  operasional,  yang  diperolah  dengan 

megurangkan pengeluaran operasional di penerimaan kotor.

2. Pendapatan bersih tunai, diperoleh dari jumlah 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.

2.3.5. Kelayakan Usaha

2.3.5.1. Revenue Cost Ratio (R/C Ratio)

Untuk  mengetahui  kelayakan  suatu  usaha  maka  dapat  digunakan 

perhitungan  Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) (Ismaya et al., 2006).  Revenue 

Cost Ratio atau R/C Ratio adalah perbandingan antara penerimaan penjualan 

dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  selama  proses  produksi  hinggá 

menghasilkan produk. Usaha peternakan akan menguntungkan bila nilai R/C 

Ratio  >  1.  Semakin  besar  nilai  R/C  ratio  semakin  besar  pula  tingkat 

keuntungan yang akan diperoleh dari usaha tersebut (Anonimous, 2007). Hal 

ini  sesuai  dengan  ketentuan  Analisis  Usaha  Ayam  Buras  Pedaging  yang 

dikeluarkan oleh Pusat Perizinan dan Investasi (2007) yang menyatakan bahwa 

R/C  adalah  perbandingan  antara  penerimaan  penjualan  dengan  biaya-biaya 

yang dikeluarkan selama proses produksi hingga menghasilkan produk , usaha 

peternakan akan menguntungkan  apabila nilai  R/C > 1. Semakin besar nilai 
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R/C semakin besar pula tingkat  keuntungan  yang akan diperoleh dari usaha 

tersebut.

2.3.5.2. Return on Assets (ROA) 

Disamping  penggunaan  Revenue  Cost  Ratio akan  digunakan 

perhitungan  Return  on  Assets (ROA).  Return  on  assets  (ROA)  menurut 

Riyanto (1995) mempunyai nama lain yaitu rentabilitas ekonomi. Rentabilitas 

ekonomi  adalah  perbandingan  antara  laba  usaha  dengan  modal  sendiri  dan 

modal  asing  yang  dipergunakan  untuk  menghasilkan  laba  tersebut  dan 

dinyatakan dalam persentase. Laba yang dimaksud adalah laba yang berasal 

dari  operasi  perusahaan,  sedang  laba  yang  diperoleh  dari  luar  operasi 

perusahaan  tidak  diperhitungkan.  Sedangkan  menurut  Husnan  (1998), 

Rentabilitas ekonomi didefinisikan sebagai perbandingan antara laba sebelum 

bunga  dan  pajak  dengan total  aktiva.   Arifin  (2002)  menambahkan bahwa, 

rasio  ini  mengukur  tingkat  pengembalian  investasi  yang  telah  dilakukan 

perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya.  Semakin 

tinggi  ROA  semakin  tinggi  kemampuan  perusahaan  untuk  menghasilkan 

keuntungan.  Semakin  tinggi  keuntungan  yang  dihasilkan  perusahaan  akan 

menjadikan investor tertarik akan nilai saham. 

2.4. Kelembagaan Kemitraan

Menurut  Supriyatna  (2006),  kemitraan  berdasarkan  sejarah 

terbentuknya bukanlah suatu usaha bagi hasil tetapi menanggung resiko bersama 

sehingga  yang  menentukan  keberhasilan  usaha  adalah  kerjasama yang  bagus 
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antara produsen, pedagang dan perusahaan, dan bukan harga. Sehingga garis besar 

alasan peternak beralih menjadi plasma kemitraan, yaitu :

1. Kekurangan modal usaha

2. Mengurangi resiko kegagalan / kerugian

3. Untuk memperoleh jaminan kepastian penghasilan

4. Untuk memperoleh jaminan kepastian dalam pemasaran

5. Untuk mendapatkan jaminan kepastian supply sapronak, dan

6. Untuk memanfaatkan kandang yang sedang kosong

Adapun jenis-jenis pola kemitraan yang sering dilakukan adalah sebagai 

berikut (Fadilah, 2007):

1. Pola simpan pinjam. Pada pola ini peternak meminjam sejumlah modal 

untuk  usaha  budidaya  ayam kepada  pihak  pemodal  seperti  bank.  Pada 

akhir  periode  atau  dalam  jangka  waktu  tertentu,  pinjaman  harus 

dikembalikan  dengan  tambahan  prosentase  bunga  atau  persentase 

keuntungan yang besarnya telah disepakati terlebih dahulu

2. Pola  kemitraan  dengan  perusahaan  pakan.  Pada  pola  kemitraan  ini, 

peternak hanya bermitra sebatas suplai pakan untuk usaha ayam tersebut. 

Selebihnya,  peternak  yang  menyediakan.  Peternak  memiliki  wewenang 

sepenuhnya  untuk  mengelola  usahanya,  tetapi  biasanya  peternak 

memberikan  jaminan  kepada  perusahaan  pakan  senilai  pakan  yang 

digunakan.

3. Pola kemitraan bagi hasil. Pola kemitraan yang terjadi antara peternak dan 

pihak  lain,  seperti  pemodal  atau  perusahaan  peternakan  dengan  sistem 

sharing
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4. Pola  kemitraan  inti  plasma.  Pola  inilah  yang  paling  banyak  dilakukan, 

dimana  peternak  bermitra  dengan  perusahaan  peternakan  selaku  inti. 

Prinsipnya  yaitu  perusahaan  peternakan  berperan  sebagai  inti  untuk 

membina  peternak  yang  menjadi  plamanya  agar  lebih  maju  dan  bisa 

mandiri.

BAB III

MATERI DAN METODE

3.1. Waktu dan Lokasi 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 Juni – 22 Juli 2009. Adapun 

lokasi  yang digunakan adalah PT. Sinar Sarana Sentosa yang berlokasi di Jalan 

Ruko  Patimura  no.  3A  Malang,  dan  peternakan  ayam  broiler  milik  Bapak 

Hambali yang berada di desa Clumprit Kecamatan Gondang Legi Malang.

3.2. Materi

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  ayam broiler dan 

pola close house system yang meliputi tata laksana pemeliharaan, perkandangan, 

dan  tata  laksana  penunjang  lainnya  serta  koefisien  teknis  pemeliharaan  yang 

meliputi Feed Conversion Ratio (FCR),  Pertambahan Bobot Badan dan Angka 
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Mortalitas. Disamping itu, struktur biaya produksi, penerimaan dan keuntungan 

yang diperoleh peternak dari usaha peternakan ayam juga menjadi fokus materi 

yang  kemudian  dikembangkan  untuk  mengetahui  kelayakan  usaha  dengan 

menggunakan perhitungan Revenue Cost Ratio (R / C Ratio) dan Return on Assets  

(ROA). Kelembagaan kemitraan yang merupakan penunjang usaha yang bisa juga 

disebut  tulang  punggung  usaha  peternakan  juga  diamati  dan  menjadi  fokus 

penelitian ini.

3.3. Metode

Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara 

langsung  dan  diskusi  dengan  staf  dan  karyawan,  kunjungan  dan  observasi 

langsung dilengkapi dengan foto serta berpartisipasi aktif, di mana : 

1. Observasi

Metode  observasi  ini  digunakan  untuk  menggunakan  data,  fakta  dan 

informasi  yang diperlukan sehingga  diperoleh  data  yang sesuai  dengan 

kondisi yang ada di lapang.

2. Partisipasi

Partisipasi merupakan metode pengembangan data dengan ikut aktif dalam 

semua kegiatan yang berhubungan, baik secara langsung ataupun secara 

tidak langsung, dengan semua aspek yang berkaitan dengan usaha ternak 

ayam broiler.

3. Wawancara (interview)
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Wawancara adalah metode pengumpulan data berupa data primer dengan 

cara melakukan tanya jawab (wawancara langsung), yang dilakukan secara 

sistematis  dan  berdasarkan  daftar  pertanyaan  yang  telah  dibuat 

sebelumnya yang sesuai dengan tujuan kegiatan.

Data yang diambil meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh  dengan  wawancara langsung  dengan  pengelola  usaha  dengan 

menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Data sekunder diperoleh dari 

data yang ada diperusahaan, laporan produksi harian serta data mengenai geografi 

dari  instansi  terkait  dan  juga  berdasarkan  pustaka  yang  ada  kaitannya  dengan 

penelitian.

3.4. Penentuan sampel

Penentuan  sampel  dilakukan secara  purposive  sampling,  yaitu  sampel 

dipilih berdasarkan kriteria yang dibutuhkan untuk tujuan penelitian (Singarimbun 

dan Effendi,  1989).  Sampel  penelitian  ini  adalah  perusahaan peternakan ayam 

PT. Sinar Sarana Sentosa yang  terletak di Jalan Ruko Patimura no. 3A Malang 

dan Peternakan ayam broiler milik Bapak Hambali yang berada di Desa Clumprit 

Kecamatan Gondang Legi Malang. 

Pemilihan  PT.  Sinar  Sarana  Sentosa  sebagai  sampel  berdasarkan 

pertimbangan  bahwa  perusahan  peternakan  tersebut  merupakan  perusahaan 

kemitraan yang menjalin kerjasama kemitraan dengan peternak ayam khususnya 

ayam broiler  untuk memperoleh keuntungan dan menanggung resiko bersama. 

Perusahaan  ini  juga  memiliki  plasma  dalam  program  kemitraan  yang 

menggunakan  closed house  system sebagai  sistem kandangnya.  Selain itu,  PT. 

Sinar Sarana Sentosa merupakan perusahaan peternakan yang memiliki catatan 
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atau  recording yang  lengkap  mengenai  kegiatan  kemitraan  yang  diusahakan. 

Selain bergerak di bidang kemitraan, PT. Sinar Sarana Sentosa juga merupakan 

perusahaan perdagangan yang menyalurkan semua produk PT. Charoen Pokphan 

Jaya  Farm  kepada  peternak.  Produk  yang  dimaksud  adalah  sarana  produksi 

peternakan yaitu, semua sarana penunjang kegiatan produksi peternankan seperti, 

DOC, pakan, perlengkapan kandang dan sebagainya. Disamping itu, perusahaan 

ini juga bekerja sama dengan perusahaan perdagangan lainnya, seperti makelar 

ayam  dan  sejenisnya.  Hubungan  dengan  perusahaan  atau  pengusaha  makelar 

ayam ini ditujukan untuk memperoleh kepastian jaminan pemasaran bagi peternak 

yang menjadi plasma PT. Sinar Sarana Sentosa.

Sampel  yang  kedua  adalah  peternakan  ayam  broiler  milik  Bapak 

Hambali yang berlokasi di Desa Clumprit, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten 

Malang.  Pemilihan  tersebut  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  peternakan  ini 

merupakan peternakan ayam broiler pertama yang ada di Kabupaten Malang yang 

menggunakan  closed  house  system sebagai  sistem  kandangnya.  Selain  itu, 

peternakan  Bapak  Hambali  adalah  satu-satunya  peternakan  ayam broiler  yang 

menggunakan  closed  house  system di  Kabupaten  Malang  untuk  saat  ini. 

Kepemilikan  catatan  atau  recording yang  lengkap mengenai  usaha  peternakan 

dengan  closed house system sebagai sistem kandangnya juga merupakan alasan 

pemilihan sampel ini.

Adapun lokasi peternakan ayam broiler milik Bapak Hambali ini berjarak 

kurang lebih 200 m dari jalan raya. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi 

peternakan ayam broiler  milik Bapak Hambali  sebab lokasi  peternakan mudah 

dijangkau oleh siapapun  termasuk alat transportasi untuk usaha peternakan ayam, 
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selain itu peternakan ini juga cukup terisolasi dari polusi suara yang ditimbulkan 

kendaraan bermotor sehingga stres pada ternak dapat diminimalkan. Kebutuhan 

jalur transportasi terutama untuk penyediaan pakan, pembelian penjualan ternak 

dan akses dengan dunia luar yaitu infrastruktur yang dibutuhkan tidak menjadi 

hambatan dalam usaha sebab semua telah ada dan lengkap.

Dilihat dari kondisi geografisnya yaitu, terletak didaratan rendah dengan 

ketinggian rata-rata 85 meter di atas permukaan laut, struktur tanah berpasir dan 

memiliki  suhu  rata-rata  25  –  34  °C,  membuat  peternakan  ayam broiler  milik 

Bapak Hambali menjadi lokasi peternakan ayam yang cukup strategis. Disamping 

itu  kondisi  air  yang  selalu  melimpah membuat  lokasi  ini  menjadi  lahan  yang 

cocok untuk pemeliharaan ternak. 

3.5. Analisa data

Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  analisa  deskriptif  dan  analisa 

empiris. Analisis deskriptif yaitu membandingkan antara teori yang ada dengan 

kenyataan yang ada di lapang. Analisis empiris yaitu dengan menggunakan rumus 

perhitungan analisis usaha dan kelayakan usaha. Rumus-rumus yang digunakan 

dalam perhitungan analisis usaha dan kelayakan usaha adalah sebagai berikut :

1. Analisis usaha :

1.2.Perhitungan Biaya Total (Total Cost) 

Biaya  total  pada  suatu  usaha  peternakan  dapat  dihitung  denga 

meggunakan rumus sebagai berikut (Soekartawi, 1995) :

TC = FC + VC

Keterangan :
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TC : Total Cost atau biaya total

FC : Fixed Cost atau biaya tetap

VC : Variable Cost atau biaya tidak tetap

1.3.Perhitungan penerimaan 

Besarnya  jumlah  penerimaan  usaha  dapat  dihitung  dengan 

menggunakan rumus (Riyanto, 1995) :

TR = Pq x Q

Keterangan :

TR : Total Revenue atau penerimaan

Pq  : Price of Quantity atau harga satuan produk

Q   : Quantity atau jumlah produk

1.4.Perhitungan keuntungan 

Besarnya pendapatan usaha dapat dihitung dengan menggunakan 

anlisis usaha dengan rumus (Soekartawi, 1995) :

Π = TR – (FC + VC)

Keterangan :

Π : Pendapatan usaha (Rp/bulan)

TC : Total Cost atau biaya total

FC : Fixed Cost atau biaya tetap

VC : Variable Cost atau biaya tidak tetap

1.5.Penyusutan

Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan pada usaha 

ini menggunakan straight line metode (metode garis lurus), yaitu dengan 

menghitung selisih nilai awal dan nilai akhir dibagi dengan umur manfaat 
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atau kegunaan. Umur manfat atau umur kegunaan adalah lamanya barang 

modal yang digunakan dalam proses produksi sampai tidak dapat dipakai 

kembali. Metode ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

(Winardi, 1998) :

D    =      Haw – Hak

                                        R

Keterangan :

D  : Depresiasi atau nilai penyusutan

Haw : Harga Awal

Hak : Harga akhir

R : Waktu pakai

1.6.Kelayakan usaha :

• Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) (Ismaya et all., 2006)

TR / TC

Keterangan :

TR : Total Revenue atau penerimaan total

TC : Total Cost atau biaya total

• Return on Asset (ROA) atau Return on Investment (ROI) (Arifin, 2002)

Laba Bersih     x 100 %
Total Aktiva

Keterangan :

Laba Bersih : Laba bersih sebelum pajak.

Total Aktiva : seluruh aktiva yang dimiliki

3.6. Batasan istilah
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1. Peternakan ayam broiler adalah kegiatan usaha dalam meningkatkan nilai 

dan  manfaat  ayam  broiler/pedaging  dengan  daging  sebagai  produk 

utamanya.

2. Sistem kandang  tertutup  (closed  house  system)  adalah  kandang  broiler 

yang menjamin keamanan secara biologi (kontak dengan organisme lain) 

dengan pengaturan ventilasi yang baik sehingga lebih sedikit stress yang 

terjadi pada broiler. Suhu, kelembapan, kecepatan angin, pencahayaan dan 

lain  sebagainya,  dapat  diatur sedemikian rupa sehingga tercipta kondisi 

yang nyaman bagi broiler. 

3. Ventilasi  adalah  tempat  pertukaran  udara,  baik  masuk  maupun  keluar 

kandang.

4. Air inlet adalah tempat udara masuk kedalam kandang.

5. Control  panel adalah  pengendali  iklim  dalam  kandang  broiler  yang 

dilengkapi  dengan  multistep  control untuk  temperatur  dan  humadity 

control sebagai  kelengkapan  standar.  Umunya  disebut  Temptron  atau 

”otak kandang”.

6. Feed Conversion Ratio atau konversi pakan adalah banyaknya kilogram 

pakan yang  dikonsumsi  untuk  menghasilkan  satu  kilogram berat  hidup 

ayam broiler.

7. Pertambahan bobot badan adalah selisih antara berat badan awal dengan 

berat badan akhir pada ayam broiler.

8. Angka mortalitas adalah perbandingan antara jumlah seluru broiler yang 

mati dengan jumlah total awal broiler yang dipelihara.
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9. Biaya  produksi  adalah  keseluruhan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh 

peternakan  ayam  broiler  yang  berhubungan  langsung  dengan  proses 

produksi seperti, pakan, bibit, obat-obatan dan sebagainya.

10. Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh peternak ayam broiler dari 

hasil penjualan daging broiler

11. Pendapatan atau keuntungan adalah penerimaan yang diperoleh peternak 

ayam broiler setelah dikurangi dengan semua biaya.

12. Revenue  Cost  Ratio atau  R/C  Ratio  adalah  perbandingan  antara 

penerimaan penjualan dengan total biaya. Sebuah usaha dikatakan untung 

bila Revenue Cost Ratio lebih besar dari 1.

13. Kemitraan adalah stategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih 

dalam jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama dengan 

prinsip  saling  membutuhkan,  menguntungkan  dan  memperkuat  dengan 

memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis yang merupakan 

landasan awal pelaksanaan kemitraan
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Pemeliharaan Ayam Broiler pola Sistem Kandang Tertutup 

Closed House System)

Bibit ayam yang dipelihara oleh bapak Hambali berstrain  Arbor achres 

jenis  CP 707 yang diproduksi  oleh  PT.  Charoen Pokphan Jaya  Farm.  Jumlah 

populasi ayam pada tiap periode adalah 9.000 ekor. Pemeliharaan harian pada tiap 

periode  berpatokan  pada  standar  manajemen  broiler  closed  house yang  telah 

ditentukan oleh PT. Sinar Sarana Sentosa melalui  Technical Service Area yang 

bersangkutan.

Secara umum pemeliharaan harian kandang tertutup tidak jauh berbeda 

dengan  kandang  terbuka.  Kandang  tertutup  (closed  house)  tidak  dapat  dilihat 

secara  terpisah  dengan  kandang terbuka  (open house).  Sebab  konsep  kandang 
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tertutup sesungguhnya dikembangkan dari  kandang terbuka hanya saja  udara / 

atmosfir  di  dalam kandang lebih  dapat  dikendalikan  tanpa  bergantung banyak 

pada  udara  /  atmosfir  di  luar  kandang.  Artinya,  kandang  tertutup  merupakan 

bentuk  penyempurnaan  kandang terbuka  dengan  berbagai  inovasi  teknologi  di 

dalamnya.

Sama  seperti  pada  kandang  terbuka,  sebelum  ayam  (DOC)  datang, 

kondisi  kandang  harus  sudah  disiapkan.  Persiapan  yang  baik  adalah  modal 

pertama yang harus dimiliki sebelum mendatangkan bibit ayam broiler yang akan 

dipelihara.  Tersedianya  sarana  yang  lengkap,  akan  sangat  memudahkan 

pengelolaan  yang  baik  dan  sempurna  (Murtidjo,  1987).  Sehingga  seminggu 

sebelum DOC datang, semua kegiatan difokuskan pada pembersihan kandang dan 

persiapan semua alat-alat / komponen-komponen penunjang kandang yaitu :

1. Tujuh hari sebelum ayam datang, ayam periode sebelumnya sudah harus 

dipanen seluruhnya dan indukan (chick guard) diletakkan diluar kandang 

serta siap dicuci.

2. Hari keenam dan kelima sebelum ayam datang, kotoran ayam yang ada di 

dalam kandang dikeluarkan, cover penampung kotoran dicuci (sebelumnya 

direndam  dahulu  semalaman),  tempat  indukan  dicuci  dan  dibersihkan, 

kandang  disapu,  semua  perlengkapan  kandang  seperti  tempat  minum, 

tempat  pakan  dan  sebagainya  dicuci  dan  dibersihkan  (untuk  gasolek 

dibersihkan dengan kain basah dan dibungkus plastik), serta cuci seluruh 

bagian  kandang  (atap,  lantai,  dinding  dan  sebagainya)  dengan  larutan 

disenfektan menggunakan penyemprot air bertekanan tinggi (sunchin)
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3. Hari  keempat  dan  ketiga  sebelum ayam datang,  indukan (chick  guard) 

dicuci.  Sebaiknya  dicuci  dengan  penyemprot  air  bertekanan  tinggi 

(sunchin).

4. Hari  kedua  sebelum ayam datang,  cover penampung kotoran  dipasang, 

sekam dimasukkan dan diratakan dengan ketebalan kurang lebih 7 cm, 

chick guard ditata dengan luas 3 x 4 meter, dilakukan sanitasi kandang 

yaitu  penyemprotan  seluruh  kandang termasuk keranjang ayam,  tempat 

pakan,  tempat  minum, dinding dan lantai  dengan menggunakan larutan 

disenfektan.

5. Satu hari  sebelum ayam datang,  alas koran dimasukkan kedalam  chick 

guard,  galon minum manual dan makanan untuk kebutuhan makan dan 

minum hari pertama disiapkan dan diletakkan didalam  chick guard, bak 

celup diisi larutan disenfektan dan diganti setiap kotor, seluruh alat dan 

komponen kandang baik kipas, pemanas dan sebagainya dicek dan dicoba 

serta pastikan semua berfungsi.

Setelah  semua  kandang  beserta  komponen  –  komponennya  disiapkan 

maka  pemeliharaan  harian  sudah  dapat  diterapkan.  Pemeliharaan  harus  sesuai 

dengan standar  manajemen harian  closed house yang tertera  pada lampiran  1. 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada standar manajemen harian  closed 

house adalah :

1. Hari  pertama.  Bagi  secara  rata  jumlah  DOC yang  datang  untuk  setiap 

indukan  (chick  guard),  pasang  tirai  wayang  didepan  indukan  pertama, 

usahakan suhu didalam indukan tetap yaitu 32ºC, pencahayaan diberikan 

selama 23 jam, pakan diberikan 6 kali dalam sehari dengan jumlah 12 gr / 
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ekor  atau  120  kg  harus  habis  di  hari  pertama,  tempat  pakan  yang 

digunakan adalah  10  feeder  tray /  indukan,  4  galon  kecil  dan  6  galon 

merah  (sedang)  digunakan sebagai  tempat  minum pada setiap  indukan, 

tempat  minum diisi  dengan larutan gula,  nippel sebagai  tempat  minum 

otomatis  mulai  digunakan dan diatur ketinggiannya setiap 2 hari  sekali 

sesuai ketinggian ayam.

2. Pemeliharaan  hari  kedua  sama  dengan  hari  pertama  tetapi  indukan 

diperluas  menjadi  4,5  x  4  m  dengan  jumlah  pakan  yang  diberikan 

ditambah menjadi  15  gr  /  ekor  atau  150 kg  pakan harus  habis  di  hari 

tersebut, tempat minum diganti dengan galon merah sebanyak 8 buah dan 

tempat pakan ditambah 2 feeder tray menjadi 12 feeder tray.

3. Hari  ketiga.  perluas  indukan  menjadi  6  x  4  m  dengan  suhu  31ºC, 

pencahayaan diberikan selama 23 jam dalam sehari, pakan diberikan 6 kali 

sehari dengan jumlah 19 gr / ekor atau 190 kg harus habis di hari ketiga. 

Jumlah tempat pakan dan minum yang digunakan sama dengan hari kedua 

namun harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan.

4. Hari  keempat.  perluas indukan menjadi  7,5 x 4 m dengan suhu 30 ºC, 

pencahayaan diberikan 18 jam dalam sehari,  pakan diberikan 6 kali sehari 

dengan jumlah 24 gr / ekor atau 240 kg pakan harus habis di hari keempat. 

Jumlah tempat minum ditambah 2 galon merah menjadi 10 galon merah 

dan mulai  dinaikkan sesuai  ketinggian ayam, tempat pakan ditambah 4 

alas feeder tube.

5. Hari  kelima.  Luas  indukan,  suhu,  dan  pencahayaan  sama  dengan  hari 

keempat, tambahkan tempat pakan dengan 6 feeder tube sehingga menjadi 
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12  feeder  tray dan 10  feder  tube,  pakan diberikan 3 kali  dalam sehari 

dengan jumlah 27 gr /  ekor atau 270 kg pakan harus habis dalam hari 

kelima, tempat minum ditambah 1 galon merah menjadi 11 per indukan.

6. Hari keenam. Ganti  feeder tray dengan  feeder tube sehingga menjadi 24 

feeder tube per indukan, pakn diberikan 3 kali dalam sehari dengan jumlah 

31 gr / ekor atau 310 kg pakan harus habis dalam sehari, diberikan vaksin 

ND Broiler  dan  ND  Lasota,  2  indukan  digabung  menjadi  satu  setelah 

vaksinasi  sehingga  berukuran  16  x  4  m  dengan  suhu  30  ºC  dan 

pencahayaan 18 jam, matikan gasolek di pagi hari disertai pembukaan tirai 

wayang  dan  nyalakan  lagi  diwaktu  sore  hari  disertai  penutupan  tirai 

wayang.

7. Hari ketujuh. Gabung empat indukan menjadi satu, usahakan suhu tetap 

pada 30 ºC dengan pencahayaan selama 18 jam sehari, terdapat 46 feeder 

tube di dan 22 galon merah di tiap indukan, pakan diberikan 3 kali dalam 

sehari, lakukan penimbangan pada ayam.

8. Hari  kedelapan.  Lakukan pelebaran indukan menjadi  16 x 8 m dengan 

suhu 29 ºC dan pencahayaan 16 jam, pakan diberikan 3 kali sehari dengan 

jumlah 42 gr /  ekor  atau 420 kg pakan harus habis dalam sehari,  baik 

wadah  pakan  dan  wadah  minum ketinngiannya  ditambah  sesuai  tinggi 

ayam, tirai wayang dilepas.

9. Hari  kesembilan.  Usahakan  suhu  tetap  berada  pada  29  ºC,  pencahaan 

diberikan 16 jam sehari, pakan diberikan 2 kali sehari dengan jumlah 45 gr 

/ ekor atau 450 kg pakan harus habis dalam sehari, berikan kapur 1 kaleng 
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susu dibawah galon merah dan ratakan, sekam didekat cooling pad mulai 

dibalik-balik.

10. Hari kesepuluh. Luas indukan, suhu dan pencahayaan sama dengan hari 

kesembilan, pakan diberikan 2 kali sehari dengan jumlah 48 gr / ekor atau 

480 kg pakan harus habis dalam sehari.

11. Hari kesebalas. Luas indukan sama dengan hari kesepuluh, suhu 28 ºC dan 

pencahayaan 16 jam, feeder tube dipasang tabung, pakan diberikan 2 kali 

sehari dengan jumlah 51 gr / ekor atau 510 kg pakan harus habis dalam 

sehari.

12. Hari kedua belas. Luas indukan, suhu dan pencahayaan sama dengan hari 

kesebelas, frekuensi pemberina pakan sama dengan hari kesebelas, jumlah 

pakan yang diberikan sebanyak 54 gr / 540 kg pakan harus habis dalam 

sehari. 

13. Hari ketiga belas. Luas indukan, suhu dan pencahayaan sama dengan hari 

kedua belas, pakan diberikan 2 kali dalam sehari dengan jumlah 58 gr / 

ekor  atau 580 kg pakan harus habis  dalam sehari,  naikkan  feeder  tube 

sesuai ketinggian ayam.

14. Hari keempat belas. Timbang ayam, luas indukan, suhu dan pencahayaan 

sama dengan hari ketiga belas, pakan diberikan sekali dengan jumlah 61 gr 

/ ekor atau 610 kg pakan harus habis dalam sehari, lakukan vaksinasi IBD.

15. Hari kelima belas, luas indukan, suhu dan pencahayaan sama dengan haru 

keempat belas, pakan diberikan sekali dengan jumlah 68 gr / ekor atau 680 

kg pakan harus habis dalam sehari, galon merah, feeder tube dan cooling 

pad ditambah ketinggiannya.
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16. Hari  keenam belas.  Luas indukan, suhu dan pencahayaan sama dengan 

hari kelima belas, pakan diberikan sekali dengan jumlah 72 gr / ekor atau 

720  kg  pakan  harus  habis  dalam  sehari,  berikan  kapur  sebanyak  satu 

kaleng susu dibawah galon merah dan ratakan,  serutan didekat  cooling 

pad mulai dibalik-balik, clorine tablet mulai dipasang di tangki air.

17. Hari ketujuh belas. Pemeliharaan harian sama dengan hari keenam belas 

namun pakan yang diberikan berjumlah 76 gr /ekor atau 760 kg pakan 

harus habis dalam sehari.

18. Hari kedelapan belas. Pemeliharaan harian sama dengan hari ketujuh belas 

namun pakan yang diberikan berjumlah 80 gr / ekor atau 800 kg pakan 

harus habis dalam sehari.

19. Hari  kesembilan belas.  Pemeliharaan harian sama dengan hari  kedelapa 

belas namun pakan yang diberikan berjumlah 85 gr / ekor atau 850 kg 

pakan harus habis dalam sehari, clorine ditangki air kandang diangkat.

20. Hari kedua puluh. Pemeliharaan harian sama dengan hari kesembilan belas 

namun pakan yang diberikan berjumlah 90 gr / ekor atau 900 kg pakan 

harus  habis  dalam  sehari,  serutan  didekat  cooling  pad  di  balik-balik, 

lakukan vaksinasi ND.

21. Hari kedua puluh satu. Pemeliharaan harian sama dengan hari kedua puluh 

namum pakan yang diberikan berjumlah 95 gr / ekor atau 950 kg pakan 

harus habis dalam sehari, lakukan penimbangan ayam.

22. Hari kedua puluh dua. Pemeliharaan harian sama dengan hari kedua puluh 

satu namun pakan yang diberikan berjumlah 100 gr / ekor atau 1000 kg 
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harus  habis  dalam  sehari,  galon  merah  dan  feeder  tube ditambah 

ketinggiannya.

23. Hari kedua puluh tiga. Pemeliharaan harian sama dengan hari kedua puluh 

dua namun pakan yang diberikan berjumlah 111 gr / ekor atau 1110 kg 

pakan harus habis dalam sehari, berikan kapur di bawah galon merah dan 

ratakan,  sekam  didekat  cooling  pad dibalik-balik,  clorine  ditangki  air 

kandang dipakai.

24. Hari  kedua  puluh empat.  Pemeliharaan harian sama dengan hari  kedua 

puluh tiga namun pakan yang diberikan ditambah menjadi 121 gr / ekor 

atau 1210 kg pakan hrus habis dalam sehari.

25. Hari  kedua  puluh  lima.  Pemeliharaan  harian  sama  dengan  hari  kedua 

puluh empat.

26. Hari kedua puluh enam. Pemeliharan harian sama dengan hari kedua puluh 

lima namun jumlah pakan ditambah menjadi 125 gr / ekor atau 1250 kg 

pakan harus habis dalam sehari.

27. Hari  kedua  puluh  tujuh.  Pemeliharaan  harian  sama  dengan  hari  kedua 

puluh enam, sekam didekat cooling pad dibolak-balik.

28. Hari kedua puluh delapan. Pemeliharaan harian sama dengan hari kedua 

puluh tujuh namun pakan yang diberikan ditambah menjadi 130 gr / ekor 

atau 1300 kg pakan harus habis dalam sehari.

29. hari kedua puluh sembilan. Pemeliharaan harian sama dengan hari kedua 

puluh delapan, galon merah dan feeder tube ditmbah ketinggiannya.

30. hari  ketiga  puluh.  Pemeliharaan  harian  sama  dengan  hari  kedua  puluh 

sembilan namun pakan yang diberikan ditambah menjadi 140 gr /  ekor 
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atau  1400  kg  pakan  harus  habis  dalam sehari,  berikan  kapus  dibawah 

galon merah dan ratakan, sekam didekat cooling pad dibalik-balik.

31. hari ketiga puluh satu. Pemeliharan harian sama dengan hari ketiga puluh.

32. Hari ketiga puluh dua. Pemeliharaan harian sama dengan hari ketiga puluh 

satu namun pakan ditambah menjadi 150 gr / ekor atau 1500 kg pakan 

harus habis dalam saru hari.

33. Hari ketiga puluh tiga. Pemeliharan harian sama dengan hari ketiga puluh 

dua.

34. hari  ketiga  puluh  empat.  Pemeliharaan  harian  sama dengan hari  ketiga 

puluh tiga namun jumlah pakan ditambah menjadi 155 gr / ekor tu 1550 kg 

pakan harus habis dalam sehari.

35. hari ketiga puluh lima. Pemeliharaan harian sama dengan hari ketiga puluh 

empat.

4.1.1. Perkandangan

Usaha  peternakan  ayam  broiler  milik  Bapak  Hambali  memiliki  satu 

lokasi  perkandangan  yang  terdiri  dari  dua  bangunan  kandang,  satu  gudang 

pakan, seperangkat tandon air dan seperangkat bangunan untuk tenaga listrik 

(genset). Dua bangunan kandang yang ada di peternakan ini memiliki sistem 

lantai dan sistem atap yang sama yaitu, lantai panggung dan lantai portal serta 

atap  monitor.  Namun  kedua  kandang  ini  memilki  sistem  ventilasi  yang 

berbeda, satu kandang memakai sistem kandang terbuka (open house system) 

dan  satu  kandang  lainnya  memakai  sistem kandang  tertutup  (closed  house 

system).
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Apabila  dilihat  secara  sepintas,  sistem  kandang  tertutup  bisa 

digambarkan sebagai bangunan berdinding dan beratap rapat tertutup dengan 

temperatur  kandang yang bisa  diatur.  Dalam artian  yang lebih  luas,  sistem 

kandang  tertutup  (closed  house  system)  didefnisikan  sebagai  kandang  yang 

menjamin keamanan secara  biologi  (kontak  dengan organisme lain)  dengan 

ventilasi  yang bisa  dikontrol,  yaitu  sanggup mengeluarkan kelebihan panas, 

kelebihan uap air, gas-gas beracun yang berbahaya (CO, CO2, NH3) yang ada 

di dalam kandang, tetapi disisi lain dapat menyediakan kebutuhan oksigen bagi 

ayam.  Artian  tersebut  senada  dengan  pendapat  Fadilah  (2007),  Anonimous 

(2007), dan Rustanto (2004) yang menyatakan bahwa sistem kandang tertutup 

(closed  house  system)  adalah kandang dengan ventilasi  yang bisa  dikontrol 

(enviromentally controlled housing) yang menjamin keamanan secara biologi 

(kontal dengan organisme lain) sehingga lebih sedikit stress yang terjadi, suhu, 

kelembapan, kecepatan angin, pencahayaan dan lain sebagainya dapat diatur 

sedemikian  rupa  selain  itu  juga  sanggup  mengeluarkan  kelebihan  panas, 

kelebihan uap air, gas-gas beracun yang berbahaya (CO, CO2, NH3) yang ada 

di dalam kandang tetapi disisi lain dapat menyediakan kebutuhan oksigen bagi 

ayam.

Dari  pengertian  diatas  dapatlah  didefinisikan  bahwa  kandang  ini 

memiliki  komponen-komponen  atau  alat-alat  tertentu  sebagai  penunjang 

bangunan kandang yang dapat membantu menciptakan atmosfir nyaman bagi 

ayam.  Adapun  struktur  umum  kandang  tertutup  (closed  house)  dijelaskan 

sebagi berikut :

1. Bangunan Kandang

46



Secara umum bangunan kandang dibangun diatas lahan datar yang 

berada  dibelakang  rumah  pemiliknya,  berbatasan  dengan  rumah-rumah 

penduduk pada keempat penjuru mata angin dan berjarak kurang lebih 50 m 

dari pemukiman penduduk disekitarnya. Bangunan kandang ini berukuran 

384 m2 dengan panjang 48  m dan lebar  8  m.  Ini  merupakan salah  satu 

keunggulan  sistem  kandang  tertutup  yaitu  dapat  dibangun  disekitar 

pemukiman  penduduk.  Rustanto  (2004)  menyebutnya  sebagai  kandang 

ramah lingkungan. Bau dan lalat bisa lebih dikendalikan.

Gambar 1. Bangunan Kandang

Bangunan kandang yang berada  di  peternakan ayam broiler  milik 

Bapak  Hambali  terbuat  dari  balok  kayu  sebagai  rangka  kandang,  bambu 

sebagai alas lantai panggung dan sebagian kecil dinding, kawat ram sebagai 

dinding, genting dan asbes sebagai atap dan terpal sebagai cover (plafon dan 
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tirai). Pemilihan bahan ini didasarkan pada faktor iklim dan cuaca yang ada 

di  lokasi  peternakan.  Apabila  diperhatikan,  ikilim  dan  cuaca  yang  tidak 

menentu seperti  suhu tinggi  pada siang hari  yang kemudian turun drastis 

pada pagi hari merupakan salah satu faktor pemilihan bahan kandang. Hal 

ini  sesuai  dengan  pendapat  Murtidjo  (1987)  yang  menyatakan  bahwa 

berkaitan dengan penggunaan bangunan kandang, iklim memegang peranan 

penting terhadap pemilihan dan penggunaan bahan bangunan secara tetap, 

ekonomis, konstruktif dan awet. Fadilah (2007) menambahkan bahwa semua 

bahan bangunan kandang memiliki nilai insulasi (insulation value; R Value;  

thermal  resistence).  Insulasi  adalah  setiap  bahan  yang  dapat  mengurangi 

kecepatan perpindahan panas dari satu area ke area lain. Bahan baku yang 

mimiliki kantong udara atau sel di dalamnya memiliki nilai insulasi lebih 

baik.  Contohnya bahan baku dari  kayu memiliki  nilai  insulasi  lebih baik 

dibandingkan dengan bahan dari beton.

2. Ventilasi

Sistem  kandang  tertutup  memiliki  ventilasi  yang  berbeda  dengan 

kandang terbuka. Letak perbedaanya berada pada keadaan atmosfir di dalam 

kandang yang bisa dikendalikan. Kandang tertutup memilki ventilasi yang 

bisa dikontrol  sehingga atmosfir  di  dalam kandang bisa dikendalikan dan 

diatur sesuai kebutuhan ayam tanpa banyak terpengaruh atmosfir atau cuaca 

diluar kandang. 

Gambar 2. Ventilasi kandang tertutup (Anonimous, 2006)
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Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Fadilah  (2007)  yang  menyatakan 

bahwa  sistem  ventilasi  di  kandang  tertutup   dibuat  dengan  tujuan  agar 

keadaan lingkungan luar  seperti  udara  panas,  hujan,  angin  dan  intensitas 

sinar  matahari  tidak  berpengaruh  banyak  terhadap  keadaan  di  dalam 

kandang.  Anonimous  (2007)  menambahkan  bahwa  ventilasi  kandang 

tertutup merupakan hubungan antara lubang masuk udara (air inlet) dengan, 

kipas (fan) dan pola angin yang terbentuk. Artinya, atmosfir yang terbentuk 

di dalam kandang merupakan perpaduan masuknya udara dari lubang masuk 

udara (air inlet), kerja kipas (fan) dan pola angin yang tercipta. Sistem ini 

mengadopsi aliran udara di terowongan (tunnel) dimana udara dihisap dari 

satu ujung sehingga masuk dari  ujung yang lain. Cara ini memungkinkan 

pertukaran udara terjadi sangat cepat dan kecepatan angin dalam terowongan 

dapat dirancang agar tercipta chilling effect (efek sejuk) yang optimum untuk 

ayam.

3. Kipas

Gambar 3. Kipas
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Bangunan  kandang yang  dimiliki  Bapak  Hambali  ini  dilengkapi 

dengan 7 kipas penyedot pada tiap lantainya, jadi terdapat 14 kipas penyedot 

pada bangunan ini. 7 kipas di lantai panggung (lantai atas) dan 7 kipas di 

lantai portal (lantai bawah).  Dengan 14 kipas penyedot berukuran 36” ini, 

pertukaran udara dalam kandang dapat terjadi optimal. Tidak ubahnya  air 

conditioner (AC) pada sebuah ruangan, kipas dapat menciptakan efek sejuk 

di dalam kandang. Selain itu, optimalnya pertukaran udara yang terjadi di 

dalam kandang mengakibatkan  gas  seperti  amonia  tidak  tercium.  Hal  ini 

sesuai dengan pendapat Anonimous (2008a) yang menyatakan bahwa kipas 

berfungsi  mengatur  pertukaran  udara  dalam kandang seoptimal  mungkin. 

Pertukaran  udara  tersebut  bermanfaat  dalam  meminimalkan  berbagai  gas 

yang berbahaya  bagi  kesehatan  ayam terutama  gas  amoniak.  Anonimous 

(2007) dan Fadilah dkk., (2007) menyebut kipas ini sebagai exhaust fan yang 

berfungsi menyedot angin atau udara yang masuk kedalam kandang.

4. Sistem pendingin (cooling system)

Gambar 4. Bantalan (pad) pendingin
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Kandang ini menggunakan media evaporasi atau cooling pad system 

sebagai  sistem  pendinginnya.  Sistem  ini  memanfaatkan  material  tertentu 

yang diletakkan pada lobang masuk udara (air inlet) sebagai media aliran air 

yang berfungsi menurunkan udara yang masuk ke dalam kandang. Material 

yang dimaksud merupakan sejenis bantalan (pad) yang dialiri air yang ditata 

sedemikian rupa sehingga menutupi seluruh bagian air inlet. 

Senada dengan pendapat tersebut,  Fadilah dkk.,  (2007) meyatakan 

bahwa cooling pad system adalah sistem pendingin yang memberikan proses 

penurunan suhu pada udara yang masuk kedalam kandang. Artinya, udara 

yang masuk  kedalam kandang  disedot  oleh  exhaust  fan melalui  bantalan 

(pad)  khusus  yang dialiri  air  sehingga  temperatur  dan  kelembapan udara 

yang masuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan ayam.

Gambar 5. Cooling system atau cooling pad system
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5. Cover (Plafon dan tirai)

Gambar 6. Tirai

Cover adalah  penutup  dinding  (tirai)  dan  atap  (plafon)  yang 

berfungsi menciptakan bentuk terowongan (tunnel) pada bangunan kandang. 

Tirai terbuat dari bahan terpal yang dapat dibuka dan ditutup atau system 

buka  tutup  (curtain  system).  Tirai  dilengkapi  dengan  hand  winch yang 

berfungsi menaikkan tirai secara manual tetapi tidak dilengkapi dengan flock 

saver (system pengaman flock).  Flock saver bekerja untuk membuka tirai 

secara  otomatis  pada  selang  waktu  1,5  –  3  menit  setelah  listrik  padam. 

Kandang ini  tidak  dilengkapi  flock  saver sebab  seluruh  kebutuhan listrik 

kandang dipenuhi dari genset jadi masalah listrik padam tidak akan terjadi 

pada kandang ini kecuali apabila terjadi kerusakan pada kedua genset yang 
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dimiliki  peternak.  Menurut  Anonimous  (2007)  bangunan  kandang  harus 

rapat agar berbentuk tunnel (terowongan). Bahan penutup sisi samping bisa 

merupakan  solid  material atau  system  buka  tutup  (curtain  system). 

Pemasangan tirai  harus  overlap dengan bagian  kandang agar  udara  tidak 

masuk dari celah yang ditimbulkan.

6. Air inlet (lubang masuk udara)

Gambar 7. Air Inlet (lubang masuk udara)

Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Anonimous  (2007),  air  inlet 

merupakan  sisi  yang  berlawanan  dari  posisi  fan,  wilayah  ini  merupakan 

tempat  udara  masuk  kedalam  kandang.  Untuk  kandang  yang  dilengkapi 

dengan  cooling system,  luasnya permukaan bantalan (pad) yang dialiri air 

merupakan luas  air inlet-nya.  Dengan kata  lain  air inlet adalah sisi  yang 

terbuka  untuk  udara  masuk.  Luas  air  inlet pada  kandang  milik  bapak 

Hambali ini adalah 32 meter2 dan dilengkapi dengan bantalan (pad) yang 

memiliki luas yang sama yaitu, 32 meter2.

7. Control panel 
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Gambar 8. Control Panel

Kandang  milik  Bapak  Hambali  dilengkapi  dengan  seperangkat 

control  panel yang terdiri  dari  satu  temptron  dan  satu  kotak  saklar  (alat 

kontrol  otomatis).  Seperti  yang  diungkapkan  Rustanto  (2004)  bahwa 

temptron berfungsi sebagai otak kandang yang diletakkan didalam kandang. 

Temptron  sangat  peka  terhadap  keadaan  suhu  ruangan  dengan  kata  lain 

temptron  merupakan  alat  sensor  suhu  atau  temperatur  dan  kelembapan. 

Anonimous  (2007)  menambahkan,  jika  alat  sensor  temperatur  di  dalam 

kandang  menunjukkan  peningkatan  angka,  maka  alat  kontrol  otomatis 

mengaktifkan kipas. Pada waktu bersamaan, sinyal akan diteruskan ke timer 

pompa yang akan melepaskan air untuk mendinginkan bantalan (pad).

4.1.2. Pemberian Pakan dan Minum

Pemberian pakan di peternakan ayam milik Bapak Hambali dilakukan 

dengan cara manual yaitu melibatkan anak kandang untuk menuangkan pakan 

pada  tempat  pakan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Rasyaf  (2004a)  yang 

menyatakan bahwa  cara pemberian pakan seperti ini disebut cara pemberian 
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pakan  konvensional.  Dalam  hal  ini  ransum  atau  pakan  bentuk  apapun 

ditaburkan  di  bak  pakan.  Ransum  dan  pakan  yang  diberikan  sudah 

mengandung semua  unsur  yang dibutuhkan dan  ayam tinggal  memakannya 

saja.  Cara  inilah  yang  banyak  dikenal  selama  ini  dan  sudah  sejak  lama 

diterapkan dalam aktifitas peternakan sehari-hari.

Pemberian pakan pada awal pemeliharaan yaitu pada minggu pertama 

dilakukan sesering mungkin yaitu sekitar 6 – 8 kali sehari. Pada minggu kedua 

dan ketiga frekuensi pamberian pakan dikurangi yaitu 1 – 3 kali sehari. Pada 

minggu keempat sampai ayam dipanen pakan diberikan dengan metode jatah 

yaitu cukup diberikan 1 kali per hari. Memberi pakan untuk pertama kalinya 

dilakukan 3-4 jam setelah seluruh DOC minum. Pemberian pakan dilakukan 

sesering mungkin, minimum lima kali sehari (Fadilah, 2007).

Seminggu  pertama pemberian pakan dilakukan dalam jumlah kecil 

dan bertahap agar tidak basi. Pemberian berselang rata-rata 3 jam kemudian 

meningkat seiring dengan  pertambahan umur DOC. Hal ini dilakukan untuk 

menyeragamkan bobot badan DOC. Pemberian pakan secara manual menurut 

Fadilah (2004) yang dilakukan di daerah tropis adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pakan pada dini hari dan menjelang matahari terbenam 

(sore hari)

2. Memberikan pakan dilakukan sedikit demi sedikit, minimal 3 kali 

sehari. Memberikan pakan sebaiknya tidak dilakukan secara penuh 

sekaligus. Hal ini bertujuan untuk menghindari pakan banyak yang 

terbuang.
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3. Tempat pakan harus sering digoyang untuk merangsang ayam mau 

makan.

4. Pakan yang diberikan harus dalam keadaan segar.

Pada awal pemeliharaan yaitu pada hari pertama sampai hari kelima, 

pakan  ditempatkan pada  feeder tray yang kemudian secara berangsur-angsur 

diganti  dengan alas  feeder tube.  Pemakian alas  feeder tube juga berangsur-

angsur  diganti  dengan  feeder  tube lengkap  dengan  tabungnya  seiring 

pertambahan berat badan ayam.  Hal ini sesuai dengan pendapat Fadilah (2007) 

yang menyatakan bahwa feeder chick tray mulai diganti dengan tempat pakan 

tabung kapasitas 5 kg secara bertahap yaitu sekitar 25 % sejak ayam berumur 

5-10 Hari. Selanjutnya, pada hari kelima belas diganti sebanyak 50 % dan pada 

hari ke delapan belas sampai dua puluh satu diganti seluruhnya (100 %).

Karena kebiasaan anak ayam minggu pertama suka menginjak-injak 

tempat  pakan karena tempat  pakan yang belum digantung, terkadang pakan 

yang tersisa dalam  tempat pakan diayak untuk dipisahkan antara sekam atau 

kotoran ayam agar dapat dikonsumsi kembali oleh anak ayam. Pada umur 1 – 

14  hari  tempat  pakan  yang  digunakan  berbentuk  feeder  tray yang  tidak 

bergantung  tetapi  pada  umur  13  –  14  tempat  pakan  berlahan-lahan  diganti 

sebelum semua tempat pakan diganti dengan tempat pakan yang digantung.

Pada  saat  DOC baru  datang,  air  minum yang  diberikan  dicampur 

dengan gula  aren.  Hal  ini  dilakukan untuk memberikan asupan energi  bagi 

DOC yang baru datang. Selanjutnya untuk kebutuhan minum ayam diberi air 

bersih yang dicapur vitamin dengan metode ad libitum (tak terbatas). Tempat 

minum yang digunakan merupakan tempat minum otomatis.
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4.1.3. Pencegahan Penyakit

Program pencegahan penyakit di peternakan Bapak Hambali terdiri dari 

sanitasi  dan vaksinasi.  Program sanitasi  adalah program yang dijalankan di 

kawasan  peternakan  yang  bertujuan  untuk menjaga  terjadinya  perpindahan 

penyebab penyakit  menular  (Fadilah,  2004).  Program sanitasi  dimulai  sejak 

kandang  dalam  keadaaan  istirahat  atau  kandang  dalam  keadaaan  kosong 

setelah pemanenan periode sebelumnya dilaksanakan. Menurut Fadilah dkk., 

(2007)  persiapan  kandang  merupakan  pekerjaan  awal  dari  semua  kegiatan 

usaha budi daya yang menjadi salah satu kunci sukses usaha budi daya ayam, 

baik broiler  breeder maupun komersial. Tujuan persiapan kandang ini adalah 

untuk  melindungi  DOC  agar  tidak  mendapatkan  tantangan  bibit  penyakit 

terlalu  dini,  serta  memberi  kesempatan  perkembangan  sistem  kekebalan 

berjalan dengan biak.

Program sanitasi juga dilaksanakan bagi orang yang akan masuk kedalam 

kandang. Penyemprotan dengan larutan disenfektan dan anjuran untuk mandi 

dahulu  sebelum masuk ke  dalam kandang,  diberlakukan  bagi  setiap  orang 

yang akan masuk kedalam kandang. Hal ini sesuai dengan pendapat Fadilah 

dkk., (2007) yang menyatakan bahwa sebelum masuk kandang, semua orang 

harus mandi terlebih dahulu dan semua pakaian harus diganti dengan seragam 

kerja.

Program sanitasi  kedua yang dilakukan di  peternakan Bapak Hambali 

adalah vaksinasi. Vaksinasi dititik beratkan pada upaya peningkatan kekebalan 
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tubuh  ternak  terhadap  suatu  penyakit  tertentu.  Vaksinasi  demi  pencegahan 

penyakit pada ternak ayam dilakukan pada saat ternak berumur 14 hari dan 21 

hari. Pada umur 14 hari vaksin yang diberikan adalah vaksin IBD MB yang 

berfungsi  mencegah  penyakit  gumboro  pada  ternak.  Menurut  Fadilah  dkk., 

(2007) IBD (Infectious Bursal Disease) atau biasa disebut  Gumboro Disease 

adalah salah satu penyakit yang menyerang ayam pada periode pertumbuhan 

terutama yang berumur 3 – 6 minggu. Anak ayam yang terserang penyakit ini 

akan  mengalami  diare,  berak  berwarna  putih  seperti  pasta,  mematuk-matuk 

dubur, mengantuk, terjadi pembengkakan di bagian bursa fabricius (2 – 3 kali 

lebih  besar  dibandingkan  dengan  bentuk  normal),  serta  terjadi  penurunan 

tingkat kekebalan. Berdasarkan uraian tersebut, vaksin IBD MB yang diberikan 

pada ayam umur 14 hari sudah benar sebab penyakit ini akan menyerang ayam 

pada  umur  3  –  6  minggu  sehingga  kekebalan  tubuh  ayam dapat  terbentuk 

sebelum penyakit IBD menyerang. 

Gambar 9. Program sanitasi (Pencelupan Alas Kaki Pada Larutan Disenfektan)

Pada umur 21 hari, vaksin yang diberikan adalah vaksin ND Lasota yang 

berfungsi mencegah penyakit ND. Menurut Fadilah dkk., (2007) penyakit ND 
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(Newcastle Disease) atau biasa disebut tetelo adalah penyakit yang disebabkan 

oleh  serangan  parasit.  Penyakit  ND menyebar  dengan  cepat  melalui  udara, 

pakaian, peralatan, mobil,  burung dan pakan yang terkontaminasi virus ND. 

Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan vaksin ND. 

Vaksin untuk melawan ND biasanya dibuat dari virus jenis ringan dan sedang. 

Vaksin ini akan memberikan proteksi terhadap semua bentuk ND.

Program vaksinasi yang dilakukan seluruhnya menggunakan air minum 

sebagai medianya yang ditambah susu skim. Hal ini sesuai denang pendapat 

Fadilah (2005) yang meyatakan bahwa penggunaan air minum sebagai media 

vaksinasi sebaiknya ditambahkan skim untuk memperpanjang umur vaksin.

4.2. Koefisien Teknis Pemeliharaan

Koefisien teknis adalah angka standar yang mematuhi kaidah yang sudah 

ditentukan  yang  dapat  dipergunakan  untuk  menghitung  suatu  besaran  yang 

bersifat  linier,  luas  bidang,  vulome,  jumlah  berat,  dan  berbentuk  prosentase. 

Ukuran linear (m dan cm), ukuran berat (kg dan ton), ukuran volume (l dan cc), 

ukuran luas (m2 dan ha),  ukuran waktu (jam, hari,  minggu, bulan,  dan tahun) 

(Suastina dan Kayana, 2006). 

Pada dasarnya, nilai koefisien teknis pada usaha peternakan ayam broiler 

merupakan asumsi berdasarkan pertimbangan faktor lingkungan dan teknologi di 

suatu  lokasi.  Semisal,  Feed  Conversion  Ration atau  FCR,  yaitu  banyaknya 

kilogram pakan yang dikonsumsi untuk manghasilkan satu kilogram berat ayam 

hidup (Fadilah, 2004). Ini bebarti bahwa jumlah pakan yang dikonsumsi harus 

seminimal  mungkin  dan  pertambahan  bobot  badan  harus  semaksimal  munkin. 
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Disamping itu, ada juga jenis koefisien teknis lainnya seperti pertambahan bobot 

badan, dan angka mortalitas. Hal ini sesuai yang dituturkan Anonimous (2008b) 

yaitu, sehubungan dengan tujuan peternakan broiler memproduksi daging, maka 

analisa  terhadap  data  teknis  peternakan  broiler  dibatasi  tiga  hal  yang  paling 

berpengaruh yaitu, FCR (Feed Conversion Ratio), Bobot ayam baik penambahan 

per hari maupun bobot akhir (Average Daily Gain/  ADG), dan angka mortalitas 

(mortality rate).

4.2.1. Feed Conversion Ratio (Konversi Pakan)

Seperti yang telah dijelaskan diatas, FCR atau Feed Conversion Ratio  

adalah banyaknya kilogram pakan yang dikonsumsi untuk menghasilkan satu 

kilogram berat ayam hidup (Fadilah, 2007). FCR digunakan untuk mengetahui 

perbandingan  antara  jumlah  pakan  yang  dikonsumsi  ayam  dengan  jumlah 

pertambahan berat badan yang dihasilkan sehingga akan diketahui banyaknya 

pakan  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  berat  badan  yang  diinginkan. 

Menurut  Anonimous  (2008b),  FCR  yang  buruk  atau  tinggi  berarti  broiler 

membutuhkan  pakan  lebih  banyak  untuk  pertambahan  per  kilogram  bobot 

badan sehingga efisiensi dari proses konversi rendah.

Diagram 2. Feed Conversion Ratio (FCR)
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Pada peternakan Bapak Hambali seperti yang terlihat pada diagram 2 

diatas, angka konversi pakan atau FCR berkisar antara 1,50 – 1,53. Periode 

pertama  mencapai  1,50;  periode  kedua  1,52;  periode  ketiga  1,51;  periode 

keempat 1,52; periode kelima 1,53; dan periode keenam 1,51. Sehingga dapat 

diartikan sebagi berikut, untuk menghasilkan satu kilogram berat ayam hidup 

diperlukan  pakan  sebanyak  kurang  lebih  1,50  kg  –  1,53  kg.  Apabila 

dibandingkan  dengan  standar  yang  ditetapkan  baik  untuk  Closed  House 

maupun Open House yaitu sebesar 1,65, nilai FCR yang ada pada peternakan 

ayam  Bapak  Hambali  cukup  bagus  sebab  masih  berada  di  bawah  standar 

tersebut.

Nilai  FCR  pada  periode kelima  merupakan  nilai  tertinggi  bila 

dibandingkan  dengan  periode  lainnya.  Apabila  dilihat  angka  mortalitasnya 

yang mencapai 2,76 %, tingginya nilai  FCR bisa disebabkan oleh tingginya 

mortalitas pada ayam. Fadilah (2007) menyatakan bahwa konversi pakan tinggi 

bisa disebabkan ayam sakit yang diikuti dengan tingkat kematian tinggi ketika 

ayam siap dipanen (ayam sudah besar)  atau  ayam terjangkit  penyakit  yang 

sifatnya  kronis.  Penyakit  kronis  seperti  penyakit  yang  menyerang  saluran 

pernafasan, tingkat kematiannya rendah dan tingkat konsumsi normal, tetapi 

tingkat pertumbuhannya rendah.

4.2.2. Pertambahan Bobot Badan (PBB)

Pertambahan  Bobot Badan  adalah  selisih  antara  berat  badan  awal 

dengan berat badan akhir (Astiningsih, 2000). Standar bobot panen tidak dapat 

ditentukan karena sangat tergantung pada pasar. Secara umum bobot 1,5 dapat 

dicapai pada lama pemeliharaan 30 hari (Anonimous, 2008b).
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Diagram 3. Pertambahan Bobot Badan (PBB)
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Berdasarkan  diagram 3  dapat  dikertahui  bahwa  pertambahan bobot 

badan pada periode pertama adalah 1,917 kg pada akhir panen. Pada periode 

kedua adalah 1,929 dan terus bernilai sama pada periode ketiga sampai dengan 

periode keenam yaitu 1,929. Pemeliharaan dilakukan selama kurang lebih 35 

hari.  Berdasarkan pendapat Sudin (2009), rata-rata bobot badan pada usia 5 

minggu  adalah  2.049  gram  yaitu  setara  dengan  2,049  kg.  Apabila  dilihat 

pertambahan  bobot  badannya  dimana  berat  DOC  adalah  40  gram  maka 

pertambahannya adalah 2,009 kg. Nilai ini tidak terlalu berbeda jauh dengan 

hasil  yang  diperoleh  pada  peternakan  Bapak  Hambali  yaitu  rata-rata 

pertambahan  bobot  badan  adalah  1,929  kg.  Perbedaan  ini  bukanlah  hal 

memerlukan perhatian  besar  sebab besar  kecilnya  PBB sangat  berpengaruh 

pada permintaan pasar dan lama pemeliharaan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Anonimous (2008b) diatas yaitu, standar bobot panen tidak dapat ditentukan 

karena sangat tergantung pada pasar.  Secara umum bobot  1,5 dapat dicapai 

pada lama pemeliharaan 30 hari.
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4.2.3. Angka Mortalitas (Mortality Rate)

Angka mortalitas merupakan salah satu standar pengukuran berhasil 

tidaknya usaha peternakan ayam broiler. Angka mortalitas yang ditolerir pada 

suatu kandang adalah 0,1 % per  hari.  Artinya bila  lama pemeliharaan lima 

minggu  maka  standar  angka  kematian  total  maksimum adalah  3,5  %.  Dari 

angka tersebut kematian pada minggu pertama tidak boleh labih dari 1 %. Jika 

menemukan  angka  kematian  yang  tinggi  usahakan  cari  penyebabnya 

(Anonimous, 2008b).

Dari diagram 4 dapat diketahui bahwa, pada periode pertama angka 

mortalitas  ternak  mencapai  0,36  %.  Pada  periode  kedua  mengalami 

peningkatan yaitu menjadi 3,16 %, angka kematian pada periode ini merupakan 

angka kematian terbesar dibandingkan periode lainnya. Periode ketiga angka 

mortalitas atau angka kematian mencapai 1,92 %. Pada periode keempat angka 

kematian naik menjadi 2,18 % yang kemudian naik lagi pada periode kelima 

dan keenam menjadi 2,76 %.

Diagram 4. Angka Mortalitas (Mortality Rate)
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Angka  kematian  yang  tinggi  pada  usaha  peternakan  disebut  juga 

dengan  kegagalan  usaha.  Rustanto  (2004)  menyatakan  bahwa  umumnya 

kegagalan  dimulai  dari  hal-hal  yang  terlihat  sepele  dan  dianggap  kurang 

penting yaitu :

1. Desain kandang yang kurang tepat,

2. Kurang memahami manajemen closed house,

3. Kurangnya maintaining peralatan kandang,

4. Topografi lingkungan yang kurang tepat (RH di atas 80 %),

5. Permasalahan kipas (tidak cukup, salah posisi, efektifitas menurun, tidak 

adanya penutup kipas,

6. Litrik (sering mati, voltase tidak stabil),

7. Luas air inlet tidak sesuai dengan kemampuan kipas,

8. Program minimalisasi amoniak yang kurang efektif,

9. Posisi kandang satu dengan yang lainnya yang kurang diperhatikan, dan

10. Pemasangan tirai yang tidak rapat.

Selain itu Fadilah (2004) juga menambahkan bahwa kematian pada 

ayam disebabkan oleh :

1. Kualitas DOC jelek sehingga ketahanan tubuhnya lemah,

2. Kegagalan  sanitasi ketika  persiapan  kandang  atau  pada  periode 

pertumbuhan,

3. Kegagalan dalam melaksanakan vaksinasi,

4. Terjadi wabah secara regional atau global seperti kasus flu burung (Avian 

influenza),
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5. Faktor  lainya seperti  stres  dan cuaca yang ekstrim sehingga pertahanan 

ayam menjadi lemah.

4.3.  Analisis  Usaha dan  Kelakan  Usaha  dengan  pola  Sistem  Kandang 

Tertutup (Closed House System)

4.3.1. Modal

Modal  yang  digunakan  dalam  usaha  peternakan  ayam  pedaging  di 

peternakan Bapak Hambali dikelompokkan manjadi dua yaitu modal tetap dan 

modal tidak kerja. Modal tetap yaitu modal yang tidak habis pakai dalam satu 

periode  produksi  yang  terdiri  dari  kandang,  peralatan,  gudang,  kendaraan, 

tanah. Modal kerja adalah modal yang habis dalam satu periode produksi yang 

terdiri  dari  pakan,  bibit,  obat  dan  vitamin,  listrik  dan  air,  transportasi  dan 

tenaga kerja. Struktur modal usaha peternakan ayam pedaging / broiler milik 

Bapak  Hambali  pada  periode  pertama  dengan  populasi  sebesar  9.000  ekor 

dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :
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Tabel 3. Modal Usaha Peternakan Ayam Broiler Sistem Kandang Tertutup Milik 

Bapak Hambali.

Keterangan Jumlah (Rp)
Per Ekor 

(Rp)
Prosentase 

(%)
Modal Tetap
 Kandang 120.000.000 13.333,33 27,12
 Peralatan 124.380.000 13.820 28,11
 Gudang 3.000.000 333,33 0,68
 Tandon air 5.000.000 555,56 1,13
 Bangunan Sumber Listrik 
(Genset) 1.000.000 111,11 0,23

Total modal tetap 253.380.000 28.153,33 57,26
Modal tidak tetap
 Bibit Ayam 34.200.000 3.800,00 7,73
 Pakan 144.912.348 16.101,37 32,75
 Obat dan Vitamin 2.482.284 275,81 0,56
 Bahan Bakar 4.000.000 444,44 0,90
 Tenaga Kerja 2.500.000 277,78 0,57
 Lain-lain 1.000.000 111,11 0,23

Total modal Tidak tetap 189.094.632 21.010,51 42,74
TOTAL MODAL 442.474.632 49.163,85 100

Sumber : Data Primer diolah, 2009

Penggunaan modal  tetap dihitung pada periode pertama saja, hal ini 

dikarenakan modal tetap disini dimaksudkan sama dengan nilai investasi yang 

ditanamkan pada awal pendirian, sedangkan modal kerja dimaksudkan dengan 

biaya operasional yang digunakan tiap periode. Transportasi dan bahan bakar 

merupakan biaya  operasional  kendaraan  untuk  sarana  angkut  beserta  bahan 

bakar sumber listrik mengingat seluruh aktifitas kandang menggunakan listrik 

yang berasal dari genset.

Tabel  3  menunjukkan bahwa  modal  terbesar  adalah  pakan  sebesar 

32,75 %, hal ini dikarenakan pakan diperlukan secara terus-menerus selama 

periode dan dibutuhkan dalam jumlah yang besar sehingga memperbesar biaya 

yang dibutuhkan. Modal terbesar kedua terletak pada peralatan yaitu sebesar 

66



28,11 % dan kemudian disusul bangunan kandang sebesar 27,12 %. Besarnya 

modal  ini  disebabkan  karena  peralatan  dan  bangunan  kandang  pada  sistem 

kandang  tertutup  memerlukan  komponen-komponen  atau  alat-alat  yang 

harganya cukup mahal. Hal ini senada dengan pandapat Rustanto (2004) yang 

menyatakan bahwa biaya pembangunan closed house lebih mahal 60-70 % dari 

kandang open house.

Adapun sumber modal yang dimiliki Bapak Hambali berasal dari dua 

sumber  yaitu  sumber  intern dan  sumber  ekstern.  Modal  yang  berasal  dari 

sumber  intern adalah  modal  yang  berasal  dari  sumber  dalam  peternakan, 

sedangkan sumber ekstern adalah modal yang berasal dari luar peternakan yang 

biasanya diperoleh dari rekanan kerja atau lembaga keuangan lainnya seperti 

bank.  Bapak  Hambali  memperoleh  modal  dari  modal  sendiri  dan  modal 

pinjaman dari bank.

4.3.2. Biaya Produksi

Biaya produksi  yang  digunakan pada usaha peternakan milik bapak 

Hambali terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap terdiri dari 

penyusutan kandang, penyusutan gudang, penyusutan kendaraan, penyusutan 

perlengkapan,  PBB,  tenaga  kerja,  sumbangan  desa  dan  bunga  modal. 

Sedangkan untuk biaya  tidak  tetap terdiri  dari  bibit  ayam,  pakan,  obat  dan 

vitamin,  bahan bakar,  dan lain-lain yang digunakan sebagia pembelian gula 

serta cadangan dana untuk keperluan mendesak.

Biaya  produksi  setiap tahun  besarnya  tidak  sama,  pada  periode 

pertama biaya produksi sebesar Rp. 203.811.395,00, periode kedua sebesar Rp. 

198.984,445,00, periode ketiga sebesar Rp. 203.815.046,00, periode keempat 
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sebesar Rp. 204.577.539,00, periode kelima Rp. 205.119.659,00, dan periode 

keenam  adalah  Rp.  203.783.856,00.  Biaya  produksi  berbeda  pada  tiap 

periodenya, hal ini disebabkan oleh naik turunnya harga input atau masukan 

yang diperlukan pada proses produksi yaitu, harga pakan yang terus naik pada 

tiap  periode,  harga  DOC  yang  selalu  berubah  dan  harga  obat-obatan  serta 

vitamin yang berfruktuasi.

Bunga  modal  pada  perhitungan biaya  produksi  disertakan  karena 

modal  usaha  peternakan  ayam  padaging  milik  Bapak  Hambali  sebagian 

menggunakan modal pinjaman dari bank. Bunga modal yang digunakan dalam 

perhitungan pada laporan ini adalah bunga modal yang berlaku pada lembaga 

finansial dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu sebesar 18 % per 

tahun. Adapun perhitungan biaya produksi pada periode pertama dapat dilihat 

pada tabel 4 sebagai berikut.
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Tabel 4. Perhitungan biaya produksi peternakan ayam pedaging milik Bapak 

Hambali periode pertama

Keterangan
 Periode I 

(Rp) 
Per Kg BB 

(Rp)
Prosentase 

(%)
Biaya Tetap

Peny Kandang 222,222.22 12.62 0.109
Peny Gudang 5,555.56 0.32 0.003
Peny Tandon Air 33,333.33 1.89 0.016
Peny Bangunan sumb listrik 22,222.22 1.26 0.011
Peny Peralatan 1,025,857.14 58.25 0.503
Tenaga Kerja 2,500,000.00 141.96 1.227
PBB 33,333.33 1.89 0.016
Sumbangan 100,000.00 5.68 0.049
Bunga modal 13,274,239.00 753.75 6.513
Total Biaya Tetap 17,216,762.80 977.62 8.447

Biaya Tidak Tetap
Bibit Ayam 34,200,000 1,941.97 16.780
Pakan 144,912,348 8,228.52 71.101
Obat dan Vitamin 2,482,284 140.95 1.218
Bahan Bakar 4,000,000 227.13 1.963
Lain-lain 1,000,000 56.78 0.491
Total Biaya Tidak Tetap 186,594,632 10,595.36 91.553
Total Biaya 203,811,395 11,572.97 100.000

Sumber : Data Primer diolah, 2009

Dari  tabel  4,  terlihat  bahwa  pengeluaran  biaya  produksi  terbesar 

terletak  pada  biaya  pakan   yaitu  sebesar  71,101  %  dengan  populasi  ayam 

sebanyak  9.000  ekor,  hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Noegroho, 

Wisaptatiningsih  dan  Fanani  (1991)  yang  manyatakan  bahwa  biaya  pakan 

merupakan  biaya  terbesar  dalam  produksi.  Tidak  itu  saja,  beberapa  ahli 

perunggasan  seperti  Fadilah  (2004),  dan  Murtidjo  (1987)  juga  menyatakan 

bahwa  pakan  merupakan  porsi  terbesar  dalam  menentukan  besar  biaya 

produksi  (70 %).  Biaya  terbesar  kedua adalah penyediaan  bibit  ayam yaitu 

sebesar 16,78 %. Sedangkan biaya terbesar ketiga adalah bunga modal yaitu 

sebesar 6,513 %. Yang dimaksud biaya lain-lain pada tabel  4 diatas adalah 
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biaya pengadaan gula dan kebutuhan mendesak lainnya. Dari tabel 4 juga dapat 

diketahui  bahwa  untuk  mrnghasilkan   satu  kilogram  bobot  hidup  broiler 

dengan  sistem kandang  tertutup  diperlukan  biaya  sebesar  kurang  lebih  Rp. 

11.573,00.  Adapun seluruh biaya produksi yang diperlukan dalam peternakan 

milik Bapak Hambali dapat dilihat pada lampiran 5 sedangkan biaya terbesar 

pertama sampai ketiga dapat dilihat pada diagram 5 berikut ini.

Diagram 5. Biaya terbesar pertama, kedua dan ketiga
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Dari diagram 5 dapat diketahui bahwa, pada tiap periode biaya pakan 

merupakan pengeluaran terbesar di  usaha peternakan ayam broiler ini,  yaitu 

berkisar antara 70 % - 72 %. Selanjutnya diikuti biaya pengadaan bibit yaitu 

antara 15 % -  17 %. Pada urutan ketiga ditempati  oleh bunga modal  yaitu 

sebesar 6 % - 7 %. Besarnya bunga modal diperoleh dari bunga kredit Bank 

Rakyat Indonesia yaitu sebesar 18 % per tahun atau 1,5 % per bulan.

4.3.3. Penerimaan

Penerimaan  adalah  perkalian  antara  produksi  dengan  harga  jual 

(Soekartawi, 1995). Penerimaan yang diperoleh Bapak Hambali berasal dari 

penjualan ayam, penjualan sekam dan feses dan bonus-bonus atau insentif yang 

diperoleh dari program kemitraan dengan PT. Sinar Sarana Sentosa. Adapun 
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seluruh penerimaan usaha peternakan ayam pedaging Bapak Hambali  dapat 

dilihat pada lampiran 6. 

Penerimaan  yang  paling  besar  adalah  dari  penjualan  ayam  yaitu 

berkisar  97  %  sampai  dengan  98  %  dari  total  penerimaan.  Harga  ayam 

ditentukan  berdasarkan  bobot  hidup  ayam.  Harga  tersebut  terus  mengalami 

perubahan  seiring  permintaan  dan  penawaran  pasar  sehingga  dalam  satu 

periode,  belum tentu  harga  ayam akan  sama  per  harinya  mengingat  panen 

dilakukan selama kurang lebih tiga hari per periode. Jadi, pada panen  periode 

pertama, pada hari pertama, harga ayam per kilogram bobot hidup belum tentu 

sama  dengan  panen  periode  pertama,  pada  hari  kedua  dan  ketiga.  Hal  ini 

terlihat jelas pada masa panen tiap periode yang mengalami perubahan harga di 

tiap harinya.

Pada periode pertama harga ayam per kilogram bobot hidup berkisar 

Rp.12.100,00  sampai  dengan  Rp.12.200,00,  pada  periode  kedua  yaitu 

Rp.12.500,00  sampai  dengan  Rp.12.850,00,  periode  ketiga  sebesar 

Rp.12.780,00  sampai  dengan  Rp.12.920,00,  pada  periode  keempat  sekitar 

Rp.12.912,00  sampai  dengan  Rp.13.000,00,  pada  periode  kelima  sekitar 

Rp.13.000,00 sampai  dengan Rp.13.210,00 sedangkan pada periode keenam 

berkisar Rp.12.980,00 sampai dengan Rp.13.210,00. 

Penerimaan  terbesar  diperoleh  pada  periode  keenam  sebesar 

Rp.231.322.668,00.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  penjualan  ayam  pada 

periode  tersebut  paling  tinggi.  Penerimaan juga  diperoleh  dari  bonus-bonus 

atau insentif yang diberikan pihak inti kepada plasma pada program kemitraan 

yang dilakukan.  Adapun bonus  atau  insentif  yang diberikan  adalah  insentif 
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khusus  yaitu  bonus  yang  diberikan  pihak  inti  kepada  plasma  berkaitan 

penerapan sistem kandang tertutup pada peternakan yang bersangkutan dimana 

hanya peternak yang menggunakan kandang tertutup saja yang mendapatkan 

bonus ini. Insentif khusus dihitung berdasakan bobot total ayam yang dipanen 

dikalikan Rp.70,00/kg bobot hidup. Insentif kedua adalah insentif FCR yaitu 

bonus  yang  diberikan  berdasakan  perbedaan  standart  FCR  dan  FCR 

sesungguhnya  yang  ada  pada  peternak.  Bonus  ini  diberikan  pada  beberapa 

tingkatan  FCR  yang  terjadi  yaitu  mulai  Rp.50,00/kg  bobot  hidup  sampai 

dengan Rp.150,00/kg bobot hidup. Insentif yang ketiga ialah insentif mortalitas 

yaitu bonus yang diberikan jika kematian sama atau lebih rendah dari standart 

mortalitas. Jika kematian sama atau lebih rendah dari standart maka inti akan 

memberikan bonus sebesar Rp.30,00/kg bobot hidup.

Penjualan ayam merupakan sumber pendapatan terbanyak pada setiap 

periode, hampir 100 % yaitu sekitar 97 % penerimaan usaha peternakan ayam 

broiler  dengan  kandang  tertutup  diperoleh  dari  penjualan  ayam.  Hal  ini 

merupakan  suatu  kewajaran  sebab  usaha  peternakan  ini  memang  bertujuan 

untuk memproduksi ayam dalam artian produk utamanya adalah ayam (daging 

ayam).  Penerimaan terbesar kedua diperoleh dari  insentif  FCR yaitu sekitas 

1,12 % -  1,16 % dari  seluruh penerimaan.  Insentif  khusus juga merupakan 

salah  satu  sumber  penerimaan  yaitu  berkisar  antara  0,52  %  -  0,54  %. 

Selanjutnya disusul oleh insentif mortalitas yaitu sekitar 0,22 % - 0,23 % dan 

yang  terakhir  adalah  penjualan  feses  dan  sekam yang  memiliki  prosentase 

antara  0,17  %  -  0,19  %.  Beberapa  insentif  atau  bonus  ini  merupakan 

penerimaan  yang  menguntungkan  bagi  peternak  sebab  apabila  dijumlahkan 
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bisa mencapai 1,92 % dari total penerimaan. Jumlah ini cukup menguntungkan 

sebab  faktor  produksi,  khususnya  modal,  tidak  perlu  dikorbankan  untuk 

memperolah keuntungan ini.

4.3.4. Pendapatan

Pendapatan  atau  laba  adalah  perbedaan  antara  pendapatan  kotor 

(gross income) dan biaya operasi (operating cost). Hal ini biasanya mengacu 

pada  surplus atau kelebihan pendapatan atau biaya (Makeman dan Malcolm, 

1986).  Dengan  kata  lain,  pendapatan  (laba)  =  penerimaan  –  pengeluaran 

(Gittinger, 1986). Pendapatan yang diperoleh peternakan ayam pedaging milik 

Bapak  Hambali  berasal  dari  selisih  antara  penerimaan  usaha  dengan  biaya 

produksi  yang  kemudian  dipotong  pajak  perdagangan  sebesar  10  %. 

Keuntungan bersih yang diperoleh pada periode pertama adalah sebesar Rp. 

24.915.960,00,  pada  periode  kedua  adalah Rp.  23.229.845,00,  pada  periode 

ketiga  ialah  Rp.  23.258.150,00,  pada  periode  keempat  Rp.  24.014.923,00 

sedangkan  pada  periode  kelima  sebesar  Rp.  25.663.218,00,  dan  periode 

keenam  sebesar  Rp.  27.070.553,00.  Keuntungan  terbesar  diperoleh  pada 

periode keenam, hal ini disebabkan karena pada periode tersebut harga daging 

ayam mencapai harga tertinggi dari pada pertiode-periode sebelumnya.

Keuntungan  pada  usaha  peternakan  ayam  pedaging  milik  bapak 

Hambali mengalami fruktuasi tiap periodenya, hal ini disebabkan oleh karena 

biaya  produksi  pada  tiap  periodenya  selalu  berbeda.  Disamping  itu  proses 

produksi  dan  manajemen  pemeliharaan  juga  berpengaruh  besar  dalam 

penerimaan keuntungan usaha  sebab mempengaruhi  tingkat  mortalitas  yang 

terjadi.  Harga  jual  ayam  juga  mempengaruhi  besarnya  keuntungan  yang 
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diperoleh.  Adapun  keuntungan  peternakan  ayam  pedaging  milik  Bapak 

Hambali dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.  

Tabel 5. Keuntungan usaha peternakan Bapak Hambali tiap periode.

Keuntungan
Periode I 

(Rp)
Periode II 

(Rp)
Periode III 

(Rp)
Periode IV 

(Rp)
Periode V 

(Rp)
Periode VI 

(Rp)
Penerimaan 229,158,252 222,616,027 227,475,423 229,007,776 231,226,697 231,322,668
Biaya Produksi 203,811,395 198,984,445 203,815,046 204,577,539 205,119,659 203,783,956
Keuntungan 25,346,857 23,631,582 23,660,377 24,430,237 26,107,038 27,538,712
Pajak Perdagangan per 
periode (PPn : 10 % / thun) 430,897 401,737 402,226 415,314 443,820 468,158
Keuntungan Bersih 24,915,960.4 23,229,845.1 23,258,150.6 24,014,923.0 25,663,218.4 27,070,553.9

Sumber : Data Primer diolah, 2009

Dari tabel  tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat penurunan 

keuntungan  pada  periode  kedua  sebanyak  Rp.  1.686.115,00  dari  periode 

pertama.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada  periode  kedua  angka  mortalitas 

mencapai 3,16 %. Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak bila dibandingka 

dengan periode lainnya yang hanya berkisar antara 0,3 % - 2,7 % (untuk lebih 

jelasnya  dapat  dilihat  pada  lampiran  2).  Seperti  yang  telah  dijelaskan 

sebelumnya, tingginya angka mortalitas disebabkan oleh beberapa hal. Salah 

satunya adalah jeleknya kualitas udara dalam kandang. Tingginya kadar gas-

gas  beracun  terutama  amoniak  pada  udara  dapat  mempengaruhi  kesehatan 

ayam. Hal ini sesauai dengan pendapat Fadilah (2004) yang menyatakan bahwa 

tingginya kandungan gas amoniak akan mempengaruhi kesehatan ayam. Bila 

kesehatan ayam terganggu, secara otomatis akan berpengaruh pada performa 

ayam yang juga dapat mengakibatkan kematian.

4.3.5. Kelayakan usaha

4.3.5.1. Revenue Cost Ratio (R/C Ratio)

74



Semua  usaha  yang  tujuan  utamanya  adalah  keuntungan  pasti 

memerlukan  alat  analisis kelayakan  sebelum  melanjutkan  usaha  tersebut. 

Kelayakan yang dimaksud adalah suatu pemahaman tentang pengamatan dan 

perhitungan terperinci dari usaha yang telah dilakukan sehingga akan diperoleh 

hasil  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  guna  kelangsungaa  usaha. 

Pemahaman  ini  salah  satunya  dapat  diperoleh  dengan  mengunakan  analisis 

kelayakan usaha yaitu dengan menggunakan rumus perhitungan Revenue Cost  

Ratio (R/C Ratio).

Revenue Cost Ratio adalah perbandingan  antara penerimaan penjualan 

dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  selama  proses  produksi  hinggá 

menghasilkan produk. Usaha peternakan akan menguntungkan bila nilai R/C 

Ratio  >  1.  Semakin  besar  nilai  R/C  ratio  semakin  besar  pula  tingkat 

keuntungan  yang  akan  diperoleh  dari  usaha  tersebut  (Anonimous,  2007). 

Perhitungan  R/C  Ratio  pada  peternakan  Bapak  Hambali  dapat  dilihat  pada 

tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Revenue Cost Ratio Peternakan Bapak Hambali

Keterangan 
Periode I 

(Rp)
Periode II 

(Rp)
Periode III 

(Rp)
Periode IV 

(Rp)
Periode V 

(Rp)
Periode VI 

(Rp)
Biaya Produksi 203,811,395 198,984,445 203,815,046 204,577,539 205,119,659 203,783,956
Penerimaan 229,158,252 222,616,027 227,475,423 229,007,776 231,226,697 231,322,668
R/C Ratio 1.12 1.12 1.12 1.12 1.13 1.14

 Sumber: Data Primer diolah, 2009

Dari  table  6  diatas  dapat  diketahui  bahwa  semua  periode  produksi 

ayam broiler  milik bapak Hambali  memiliki  nilai  Revenue Cost  Ratio (R/C 

Ratio)  lebih  dari  1,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  usaha  peternakan  ini 

menguntungkan. Sesuai dengan pendapat Anonimous (2007) diatas, nilai R/C 

Ratio > 1 dapat diindikasikan bahwa usaha yang dikerjakan menguntungkan. 
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Semakin besar nilai R/C Ratio semakin besar pula timgkat keuntungan yang 

akan diperoleh dari usaha tersebut.

Tabel  6  menunjukkan  bahwa  periode  I  memiliki  nilai  R/C  Ratio 

sebesar 1,12, nilai ini dapat diartikan bahwa setiap pengeluaran biaya sebesar 

Rp.  1,00  maka  akan  diperoleh  pendapatan  sebesar  Rp.  1,12.  Tabel  6  juga 

menunjukkan bahwa apabila  dirata-rata,  nilai  R/C Ratio  adalah sebesar  Rp. 

1,12.  Hasil  ini  cukup  menunjukkan  bahwa  usaha  peternakan  ayam  broiler 

dengan  pola  closed  house  system layak  dikembangkan  sebab  perbandingan 

antara  penerimaan  penjualan  dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  selama 

proses produksi hinggá menghasilkan produk adalah Rp. 1,12 banding Rp 1,00.

4.3.5.2. Return on Assets (ROA)

Return on Assets adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal 

sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut 

dan  dinyatakan  dalam  persentase.  Laba  yang  dimaksud  adalah  laba  yang 

berasal dari operasi perusahaan, sedang laba yang diperoleh dari luar operasi 

perusahaan tidak  diperhitungkan.  Rasio  ini  mengukur  tingkat  pengembalian 

investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva 

yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA semakin tinggi kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan akan menjadikan investor tertarik akan nilai saham. Adapun nilai 

ROA pada usaha peternakan ayam broiler dengan  closed house system dapat 

dilihat pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Return on Assets Peternakan Bapak Hambali

Keterangan Periode I Periode II Periode III Periode IV Periode V Periode VI
Laba bersih 25,346,857 23,631,582 23,660,377 24,430,237 26,107,038 27,538,712
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Total aktiva 442,474,632 442,474,632 442,474,632 442,474,632 442,474,632 442,474,632
ROA 5.73 5.34 5.35 5.52 5.90 6.22

Sumber: Data Primer diolah, 2009

Dari tabel 7 diatas  dapat diketahui bahwa nilai  ROA rata-rata  yang 

diperoleh  pada  peternakan  Bapak  Hambali  berkisar.  antara  5,67  %.  Pada 

periode  pertama  ROA  mencapai  nilai  5,73  %.  Pada  periode  kedua  ROA 

mengalami penurunan menjadi  5,34  % hal  ini  disebabkan karena  tingginya 

angka mortalitas ayam sehingga mengakibatkan turunnya jumlah produk yang 

dihasilkan. Periode ketiga mengalami peningkatan nilai ROA menjadi 5,35 % 

dan terus mengalami peningkatan menjadi 5,52 % pada periode keempat, 5,90 

% pada periode kelima dan 6,22 % pada periode keenam.

Berdasakan nilai diatas, tingkat pengembalian investasi berkisar antara 

5,67 % per periode produksi. Hal ini menunjukkan bahwa, bila tiap periode 

peternakan Bapak Hambali mampu mengembalikan 5,67 % dari investasi yang 

dilakukan maka diperlukan 18 periode untuk mengembalikan seluruh investasi. 

Nilai  ini  setara  dengan  3  tahun  masa  produksi  dimana  tipa  tahun  dapat 

digunakan untuk 6 kali periode produksi..

4.4.  Kelembagaan Kemitraan

Kelembagaan kemitraan yang berkembang pada saat ini dilatarbelakangi 

oleh sejarah munculnya kemitraan yang kembali bangkit dan berkembang setelah 

terjadi  krisis  moneter  pada  tahun  1997.  Sehingga  tepat  bila  Supriyatna.,  dkk 

(2006)  menyatakan  bahwa  alasan  peternak  beralih  menjadi  plasma  kemitraan 

yaitu (1) Kekurangan modal usaha, (2) Mengurangi resiko kegagalan / kerugian, 

(3)  Untuk memperoleh  jaminan kepastian penghasilan,  (4)  Untuk memperoleh 
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jaminan kepastian dalam pemasaran, (5)  Untuk mendapatkan jaminan kepastian 

supply sapronak,  dan (6)  Untuk  memanfaatkan  kandang  yang  sedang  kosong. 

Sebab apabila dibandingkan antara masa itu dengan sekarang, kondisinya tidak 

jauh berbeda yaitu,  bisnis  ayam broiler  selalu  tidak menentu dan berada pada 

keadaan yang tidak pasti,  posisi  produsen lemah dan tidak punya posisi  tawar 

sehingga  kandang  kosong  sebab  peternak  tidak  mampu  membeli  input yang 

mahal, pedagang  input (perusahaan) lesu karena rendahnya daya beli peternak, 

demikian  pula  pedagang  produk  yang  semula  berjaya  manjadi  vakum  karena 

kosongnya  produk.  Sehingga layaklah  dan  tepatlah  apabila  akhirnya  peternak, 

pedagang  input (perusahaan)  dan  pedagang  produk  menjalin  kemitraan  untuk 

mamperoleh keuntungan dan kesejahteraan serta menanggung resiko bersama.

Sesuai dengan hal tersebut diatas, kerjasama kemitraan yang terjalin antara 

PT. Sinar Sarana Sentosa dengan peternakan ayam broiler milik Bapak Hambali 

bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan  dan  kesejahteraan  serta  menanggung 

resiko bersama. Sesuai  dengan pendapat  Suharno (1997),  pola kemitraan yang 

dikembangkan  oleh  kedua  belah  pihak  adalah  kerjasama  inti  plasma  pola 

Perusahaan Inti Plasma (PIR). Perusahaan Inti rakyat (PIR) adalah jenis kemitraan 

antara  perusahaan  peternakan  atau  perusahaan  dibidang  peternak  sebagai  inti 

dengan  peternak  sebagi  plasma.  Adapun  tujuan  kemitraan  menurut  Nugroho 

(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.
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3. Memecahkan  masalah  perbedaan  kepentingan  yang  sering  timbul 

antara bentuk skala besar dan skala kecil.

 Pelaksanaan pola kemitraan atau kerjasama ini dilakukan setelah masing-

masing pihak baik inti maupun pihak plasma sepakat untuk melakukan kerjasama 

dengan  surat  perjanjian  kontrak  kerja,  peternak  atau  plasma  harus  melakukan 

beberapa jalan yang ditempuh sebelum kesepakatan kerjasama dengan pihak inti. 

Adapaun jalan yang harus ditempuh pihak plasma adalah :

1. Mendaftarkan diri sebagai anggota

2. Survei lokasi. Survei lokasi dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi yang 

akan  digunakan  untuk  pembangunan  peternakan  benar-benar  tepat. 

Disamping itu,  kepastian  izin  dari  masyarakat  sekitar  lokasi  juga  sangat 

diperlukanuntuk pembangunan peternakan ini. Survei lokasi dilakukan oleh 

pihak inti guna mempertegas persetujuan yang akan dilakukan.

3. Agunan.pihak plasma harus menyerahkan agunan atas kredit yaitu berupa 

surat tanah yang memiliki sertifikat.

4. Pembuatan  kandang.  Calon  plasma  juga  harus  menyediakan  bangunan 

kandang dengan biaya sendiri.

5. Penandatanganan kontrak.  Perjanjian  kontrak  antara  pihak  plasma  dalam 

kemitraan ini dibuktikan dengan penandatanganan kontrak dengan mengisi 

formulir perjanjian. Penandatangangan kontrak dilakukan diatas materai dan 

dengan dihadiri oleh saksi.

6. Kunjungan kepada  peternak  plasma.  Kunjungan  kepada  peternak  plasma 

bertujuan untuk memberi pembinaan dan penjelasan kepada plasma tentang 
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segala sesuatu yang meliputi pengiriman DOC, pengiriman pakan dan obat-

obatan. Kunjungan ini dilakukan oleh seorang tecknical service.

Pada  peternakan  milik  Bapak  Hambali  yaitu  usaha  peternakan  ayam 

broiler  dengan  sistem  kandang  tertutup,  program kemitraan  yang  dijalankan 

memberikan  keuntungan  tersendiri yaitu,  adanya  insentif  yang  diberikan  oleh 

pihak inti kepada pihak plasma. Tidak itu saja, peternakan bapak Hambali pada 

khususnya  dan  seluruh  peternak  yang  menggunakan  kandang  tertutup  pada 

umumnya  mendapatkan  prioritas  utama  di  bandingkan  peternak  yang  tidak 

menggunakan  sistem  kandang  tertutup  dalam  mengurangi  resiko  kegagalan  / 

kerugian,  jaminan  kepastian  penghasilan,  jaminan  kepastian  pemasaran,  dan 

jaminan kepastian supply sapronak. Untuk lebih jelasnya, pada lampiran 11 akan 

dijelaskan hak dan kewajiban inti – plasma dalam sistem kelembagaan kemitraan.

Adapun insentif atau bonus yang dimaksud diatas adalah insentif khusus, 

insentif FCR dan insentif mortalitas. Insentif khusus yaitu bonus yang diberikan 

pihak  inti  kepada  plasma  berkaitan  penerapan  sistem  kandang  tertutup  pada 

peternakan  yang  bersangkutan  dimana  hanya  peternak  yang  menggunakan 

kandang  tertutup  saja  yang  mendapatkan  bonus  ini.  Insentif  khusus  dihitung 

berdasakan bobot total ayam yang dipanen dikalikan Rp.70,00 / kg bobot hidup. 

Insentif  kedua  adalah  insentif  FCR  yaitu  bonus  yang  diberikan  berdasakan 

perbedaan standart FCR dan FCR sesungguhnya yang ada pada peternak. Bonus 

ini diberikan pada beberapa tingkatan FCR yang terjadi yaitu mulai Rp.50,00 / kg 

bobot hidup sampai dengan Rp.150,00 / kg bobot hidup. Insentif yang ketiga ialah 

insentif  mortalitas  yaitu  bonus  yang  diberikan  jika  kematian  sama  atau  lebih 
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rendah dari standart mortalitas. Jika kematian sama atau lebih rendah dari standart 

maka inti akan memberikan bonus sebesar Rp.30,00 / kg bobot hidup.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui pola kelembagaan kemitraan yaitu 

seperti yang ditunjukkan pada digram 6 berikut ini.

Diagram 6. Pola Kelembagaan Kemitraan Inti – Plasma

Tenaga ahli

Modal

Closed House System

Bantuan modal

Tenaga Kerja

Lahan

Intensif Khusus =
Rp. 70,- / kg bobot 

panen

Ayam hidup dan sehatBudidaya

Plasma Inti

FCR ≤ standar
 Mortalitas ≤ standar

Intensif / kg bobot panen : 
FCR = Rp.150,- / kg

Mortalitas = Rp.40,- / kg

Kemitraan Pola Inti Plasma 
(PIR)
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan  pemeliharaan  di  peternakan  Bapak  Hambali  sudah  sesuai 

dengan  manajemen  pemeliharaan  yang  ditentukan  oleh  PT  Sinar  Sarana 

Sentosa. 

2. Standar yang digunakan pada koefisien teknis adalah standar pada sistem 

kandang  tertutup  dan  terbuka.  Untuk  lebih  jelasnya  dijelaskan  sebagai 

berikut.

a.    Angka FCR dari  periode pertama sampai  periode keenam berkisar 

antara 1,50 – 1,53 dengan masa pemeliharaan kurang lebih 35 hari. Nilai 

ini lebih kecil dari standart yang ditetapkan yaitu 1,65. Jadi penerapan 

closed house system dapat memperkecil nilai FCR.

b. Pertambahan Bobot  Badan periode  pertama adalah 1,917 kg.  Periode 

kedua  sampai  periode  keenam  adalah  1,929  kg.  Nilai  ini  diperoleh 

dengan lama pemeliraam kurang lebih 35 hari. Hal ini tidak berbeda jauh 

dengan nilai  standar yaitu, 2,009 kg dalam waktu 5 minggu.

c.    Standar angka mortalitas ditetapkan pada angka 3,5 %  dengan lama 

pemeliharaan 5 minggu. Nilai ini berbeda dengan hasil yang diperoleh 

pada peternakan Bapak Hambali  yaitu kurang lebih 2,19 %. Terbukti 

bahwa  penggunaan  closed  house  system dapat  menurunkan  angka 

mortalitas sampai 63 % dari standar mortalitas.
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3. Total  pendapatan  setelah  pajak  berkisara  antara  Rp.  23.000.000,00  –  Rp. 

27.000.000,00  tiap  periode.  Pendapatan  terbesar  diperoleh  pada  periode 

keenam  sebesar  Rp.  27.021.403,00.  Periode  pertama  sampai  keempat 

diperoleh Revenue Cost Ratio sebesar 1,12; periode kelima 1,13 dan periode 

keenam  adalah  1,14  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  usaha  yang  dilakukan 

menguntungkan dan layak dikembangkan.  Nilai ROA berkisar antara 5,30 

% - 6,30 % sehingga untuk mengembalikan total investasi yang dilakukan 

memerlukan 18 periode pemeliharaan atau 3 tahun produksi.

4. Kelembagaan  kemitraan  dapat  memberikan  keuntungan  pada  usaha 

peternakan  dengan  sistem  kandang  tertutup.  Terdapat  beberapa 

keintimewaan yang diberikan inti kepada plasma seperti, insentif atau bonus 

yaitu  insentif  khusus  (diberikan  pada  plasma  yang  menerapkan  sistem 

kandang  tertutup  pada  kandangnya),  insentif  atau  bonus  FCR  (diberikan 

pada  plasma  bila  nilai  FCR  yang  diperoleh  dibawah  atau  sama  dengan 

standar), insentif atau bonus mortalitas (diberikan kepada plasma bila angka 

mortalitas  dibawah atau sama dengan standar).  Selain itu,  pihak inti  juga 

memberikan prioritas dan perhatian utama bagi peternak yang menggunakan 

sisyem kandang tertutup sebagai ventilasi. Adapun wujud prioritas tersebut 

adalah  mengurangi resiko kegagalan/ kerugian peternak, jaminan kepastian 

penghasilan,  jaminan  kepastian  pemasaran,  dan  jaminan  kepastian  supply 

sapronak. 
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5.2. Saran

Dari hasil penelitian, beberapa saran yang perlu diperhatikan adalah :

1. Diperlukan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  manajemen  dan 

teknis sistem kandang tertutup (closed house system) bagi peternak

2. Diperlukan tranfer  ilmu tentang  closed  house yang lebih  mendalam dari 

pihak inti ke pihak plasma.

3. Selama  masa  istirahat  kandang,  pekerjaan  persiapan  untuk  periode 

selanjutnya  sebaiknya  dikerjakan seefektif  dan  seefisien mungkin supaya 

waktu yang diperlukan dalam satu periode  semakin singkat  yaitu  sekitar 

satu setengah bulan sehingga dalam satu tahun dapat dipakai memproduksi 

ayam sebanyak kurang lebih delapan periode.

4. Perlu adanya penelitian lanjutan tentang dampak penggunaan closed house 

pada lingkungan sekitar kandang.

5. Perlu  adanya  penelitian  lanjutan  tentang  kualitas  daging  ayam  yang 

dihasilkan dengan closed house.

6. Perlu adanya penelitian lanjutan tentang analisis finansial usaha peternakan 

ayam broiler dengan pola closed house system.
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Lampiran 1. Manajemen broiler closed house
MANAGEMENT BROILER CLOSE HOUSE

AYAM 10.000 EKOR DALAM 2 X 8 BROODER

Age P E K E R J A A N P A K A N TEMPAT OBAT BROODER LIGHT
Day  PAKAN TEMPAT PEMBERIAN MINUM VITAMIN UKURAN TEMP ( Jam )
  / EKOR PAKAN X/T PAKAN  CHLORIN ( Mt ) ( 'C )  

1
Alas koran sebanyak 2 lajur 
mengelilingi brooder 12 gr     3 x 4 32 23

 
pasang tirai wayang didepan 
brooder pertama = 120 kg        

 
Pagi sebelum ayam datang 
gasolek dinyalakan.         

 
Bagi secara rata jumlah DOC 
yang datang untuk setiap brooder.    

4 GK & 6 
GM Men 75 Ml    

 
Feeder tray + koran dikeluarkan 
dan galon merah    Per brod Per 150 Lt    

 
Menorox diturunkan 6 bh / 
brooder setelah +/- 2 jam     Nop 75 gr    

 
2-3 jam setelah ayam datang 
diberikan makan  

10 FT / 
Brood 6 kli  Per 150 lt    

 
Bola lampu 60 watt di atas 
brooder.   1.5 kg/Brood      

 
Nipple mulai dipakai, dibersihkan 
dengan berulang-ulang agar         

 
keluar airnya dengan normal dan 
naikkan ketinggian nipple         

 
2 hari sekali sesuai dengan 
ketinggian ayam.        

 
< level air depan = 15 cm dan 
belakang = 10 Cm >         

 Keterangan :         
 ~ FT = Feeder Tray         



 ~ FB = Feeder Tube         
 ~ GK = Galon Kecil         
 ~ GM = Galon Merah         

2 Pakan bagian bawah dan atas 15 gr
12 

FT/Brood 6 Kali 8GM Men 75 Ml 4.5 x 4 32 23
 Galon kecil dikeluarkan = 150 kg  2 Kg/Brood Per Brood Per 150 Lt    

 
Menorox diberikan pada pagi hari 
kemudian Noptress     Nop 75 gr    

      Per 150 lt    

3 Pakan bagian bawah dan atas 19 gr
12 

FT/Brood 6 Kali  Men 75 Ml 6 x 4 31 23

 
Feeder tray dibersihkan setiap 
pemberian pakan = 190 kg  2.5 Kg/Brood  Per 150 Lt    

      Nop 75 gr    
      Per 150 lt    

4 Pakan bagian bawah dan atas 24 gr
12 

FT/Brood 6 Kali 10 GM Men 75 Ml 7.5 x 4 30 18

 
Alas feeder tube mulai dipakai 4 
bh/brooder, atas dan bawah = 240 kg 4 FB 3.5 Kg/Brood Per Brood Per 150 Lt    

 galon merah mulai di naikkan.     Nop 75 gr    
      Per 150 lt    

5
Untuk yang bawah & atas, ganti 
feeder tray dengan tube 10 bh. 27 gr

12 
FT/Brood 3 Kali 11 GM Nop 100 gr 7.5 x 4 30 18

 
Mulai buka tirai wayang pada saat 
gasolek mati dan pasang saat = 270 kg 10 FB 6 Kg/Brood Per Brood Per 200 lt    

 gasolek dinyalakan sore hari.         
          

6 Pakan bagian bawah dan atas 31 gr
24 

FB/Brood 3 kali 11 GM Nop 100 gr 16 x 4 30 18

 
Untuk yang bawah & atas, ganti 
feeder tray dengan feeeder tube. = 310 kg  8.6 kg/Brood Per Brood Per 200 lt    



 Vaksin ND Broiler, ND Lasota.         

 
Gabungkan 2 brooder menjadi 1 
brooder setelah vaksinasi         

 

Buka tiray wayang pada saat 
gasolek mati dan pasang saat 
gasolek         

 dinyalakan sore hari.         
7 Pakan bagian bawah dan atas 35 gr 46 FB/Pen 3 kali 22 GM Nop 100 gr 16 x 4 30 18

 
Penggabungan 4 brooder menjadi 
1 350 kg  20 kg/Pen Per Brood Per 200 lt    

 buka tiray wayang 50 bagian atas         
 Timbang ayam         

8 Pakan bagian bawah dan atas 42 gr
48 FB / 

Pen 3 kali  
Vit C 100 

gr 16 x 8 29 16
 Pelebaran ke samping = 420 kg  24 Kg/pen  per 300 lt    

 
Feeder tube untuk atas 125, 
bawah 125 bh. Total 250 bh         

 
keluarkan alat-alat yang tidak 
diperlukan dari dalam kdg.         

 
Galon merah 21 bh. Setiap 
sekatan atau 63 bh per lantai dan         

 ketinggian ditambah.         

 
Ganti Lampu dengan 10 Watt 
( tdk dinyalakan minggu ini )         

 Lepas tirai wayang         

9 Pakan bagian bawah dan atas 45 gr 48 FB/Pen 2 Kali  
Vit C 100 

gr  29 16

 
Berikan kapur 1 kaleng susu 
dibawah galon merah, dan ratakan = 450 kg  37.5 Kg/Pen  Per 300 Lt    

 
serutan didekatkan colingpad 
mulai di balik-balik         

10 Pakan bagian bawah dan atas 48 gr 48 FB/Pen 2 Kali  Vit C 100  29 16



gr

 
Menorok diberikan pagi hari, 
kemudian vitamin C 480 kg  40 kg/Pen  Per 300 lt    

          

11 Pakan bagian bawah dan atas 51 GR 42 FB/Pen 2 Kali  
Amp 150 

gr  28 16

 
Feeder tube bawah dipasang 
"tabung" 1 line 510 kg  42.5 kg/Pen  

Vit C 100 
gr    

      Per 300 lt    

12 Pakan bagian bawah dan atas 54 gr 42 FB/Pen 2 Kali  
Amp 150 

gr  28 16

 
Feeder tube bawah dipasang 
"tabung" 1 line 540 kg  45 kg/Pen  

Vit C 100 
gr    

      Per 300 lt    

13 Pakan bagian bawah dan atas 58 gr  2 Kali  
Amp 150 

gr  28 16

 
Feeder tube bawah dipasang 
"tabung" 1 line 580 kg  47.5 kg/Pen  

Vit C 100 
gr    

 

Naikan Feeder tube agar bisa 
bergoyang sesuai dengan 
ketinggian ayam     Per 300 lt    

14 Pakan bagian bawah dan atas 61 gr 42 FB/Pen 1 Kali  Nop 150 gr  28 16
 Vaksinasi IBD 610 kg  100 kg/Pen  Per 300 lt    
 Timbang ayam         

15 Pakan bagian bawah dan atas 68 gr
42 FB / 

Pen 1 kali  Nop 150 Gr  28 16

 

Galon merah feeder tube dan 
Collingpad ditambah 
ketinggiannya = 680 kg  2.7 Kg/FB      

16 Pakan bagian bawah dan atas 72 gr
42 FB / 

Pen 1 kali  
Vit C 100 

Gr  28 16
 Berikan kapur 1 kaleng susu = 720 kg  2.9 Kg/FB      



dibawah galon merah dan ratakan.

 
Serutan didekat collingpad di 
balik-balik         

 
Chlorine tablet mulai dipasang di 
tangki air         

17 Pakan bagian bawah dan atas 76 gr 42 FB/Pen 1 Kali  
Vit C 100 

Gr  28 16
  = 760 kg  3 Kg/Pen      

18 Pakan bagian bawah dan atas 80 gr 42 FB/Pen 1 Kali  
Vit C 100 

gr  28 16
  = 800 kg  3.2 kg/FB      

19 Pakan bagian bawah dan atas 85 gr
42 FB / 

Pen 1 Kali  
Vit C 100 

gr  28 16

 
Chlorine ditangki air kandang 
diangkat = 850 kg  3.4 kg/FB      

20 Pakan bagian bawah dan atas 90 gr
42 FB / 

Pen 1 Kali  Nop 150 gr  28 16

 
Serutan didekat collingpad di 
balik-balik = 900 kg  3.6 kg/FB      

 Vaksinasi ND         

21 Pakan bagian bawah dan atas 95 gr
42 FB / 

Pen 1 Kali  Nop 150 gr  28 16
 Timbang ayam = 950 kg  3.8 kg/FB      

22 Pakan bagian bawah dan atas 100 gr
42 FB / 

Pen 1 Kali  
Vit C 100 

gr  28 16

 
Galon merah feeder tube 
ditambah ketinggiannya = 1000 kg  4 kg/FB      

23 Pakan bagian bawah dan atas 111 gr 42 FB/Pen 1 Kali  
Vit C 100 

gr  28 16

 
berikan kapur khusus dibawah 
galon merah, dan ratakan = 1110 kg  4.4 kg/Pen      

 
serutan didekat collingpad mulai 
di balik-balik         



 
Chlorine ditangki air kandang 
dipakai         

24 Pakan bagian bawah dan atas 121 gr 42 FB/Pen 1 Kali  
Vit C 100 

gr  28 16
  = 1210 kg  4.8 kg/Pen      

25 Pakan bagian bawah dan atas 121 gr 42 FB/Pen 1 Kali  
Vit C 100 

gr  28 16
  = 1210 kg  4.8 kg/Pen      

26 Pakan bagian bawah dan atas 125 gr 42 FB/Pen 1 Kali  
Vit C 100 

gr  28 16
  = 1250 kg  5 kg/Pen      

27 Pakan bagian bawah dan atas 125 gr 42 FB/Pen 1 Kali  
Vit C 100 

gr  28 16

 
Serutan didekat collingpad di 
balik-balik = 1250 kg  5 kg/Pen      

28 Pakan bagian bawah dan atas 130 gr  1 Kali  
Vit C 100 

gr  28 16
  = 1300 kg  5.1 kg/FB      

29 Pakan bagian bawah dan atas 130 gr  1 Kali  
Vit C 100 

gr  28 16

 
Galon merah feeder tube 
ditambah ketinggiannya = 1300 kg  5.1 kg/FB      

30 Pakan bagian bawah dan atas 140 gr 42 FB/Pen 1 Kali  
Vit C 100 

gr  28 16

 
berikan kapur khusus dibawah 
galon merah, dan ratakan = 1400 kg  5.6 kg/FB      

 
serutan didekat collingpad mulai 
di balik-balik         

31 Pakan bagian bawah dan atas 140 gr 42 FB/Pen 1 Kali  
Vit C 100 

gr  28 16
  = 1400 kg  5.6 kg/FB      

32 Pakan bagian bawah dan atas 150 gr 42 FB/Pen 1 Kali  
Vit C 100 

gr  28 16



  = 1500 kg  6 kg/FB      

33 Pakan bagian bawah dan atas 150 gr 42 FB/Pen 1 Kali  
Vit C 100 

gr  28 16
  = 1500 kg  6 kg/FB      

34 Pakan bagian bawah dan atas 155 gr 42 FB/Pen 1 Kali  
Vit C 100 

gr  28 16
  = 1550 kg  6.2 kg/FB      

35 Pakan bagian bawah dan atas 155 gr 42 FB/Pen 1 Kali  
Vit C 100 

gr  28 16
  = 1550 kg  6.2 kg/FB      

         Sumber : Data Sekunder, PT. Charoen Pokphan Jaya Farm, 2009



Lampiran 2. Rekapitulasi hasil produksi dan konsumsi

Periode
Populasi 
(ekor) Ayam (ekor)

Pakan 
(kg)

Panen 
(kg)

Konversi 
Pakan

Mortalitas 
(%)

ADG 
(kg/panen)

  Mati Culling Panen      
I 9000 9 24 8967 26544 17611 1.51 0.37 1.917
II 9000 100 185 8715 26172 17214 1.52 3.17 1.929
III 9000 23 150 8827 26300 17351 1.52 1.92 1.929
IV 9000 25 172 8803 26410 17304 1.53 2.19 1.929
V 9000 22 227 8751 26480 17286 1.53 2.77 1.929
VI 9000 21 228 8751 26230 17286 1.52 2.77 1.929
Jumlah 54000 200 986 52814 158136 104052 - - -

         Sumber : Data Primer diolah, 2009



Lampiran 3. Modal

Keterangan Jumlah (Rp)
Per Ekor 

(Rp)
Prosentase 

(%)
Modal Tetap
 Kandang 120,000,000 13333.33 27.12
 Peralatan 124,380,000 13820 28.11
 Gudang 3,000,000 333.33 0.68
 Tandon air 5,000,000 555.56 1.13
 Bangunan Sumber Listrik 
(Genset) 1,000,000 111.11 0.23

Total modal tetap 253,380,000 28153.33 57.26
Modal tidak tetap
 Bibit Ayam 34,200,000 3800.00 7.73
 Pakan 144,912,348 16101.37 32.75
 Obat dan Vitamin 2,482,284 275.81 0.56
 Bahan Bakar 4,000,000 444.44 0.90
 Tenaga Kerja 2,500,000 277.78 0.57
 Lain-lain 1,000,000 111.11 0.23

Total modal Tidak tetap 189,094,632 21010.51 42.74
TOTAL MODAL 442,474,632 49163.85 100

Sumber : Data Primer diolah, 2009



Lampiran 4. Penyusutan Peralatan

No. Keterangan Nilai awal (Rp) Masa pakai (Th) Nilai akhir (Rp) Penyusutan (Rp) Penyusutan / periode (Rp)
1 Kandang 120,000,000.00 15 100,000,000.00 1333333.33 222222.22
2 Gudang 30,000,000.00 15 25,000,000.00 333333.33 55555.56
3 Tandon air 5,000,000.00 15 2,000,000.00 200000.00 33333.33
4 Bangunan sumber listrik 3,000,000.00 15 1,000,000.00 133333.33 22222.22
5 Peralatan      
  T. Minum PS Mark II 12,320,000.00 7 5,000,000.00 1045714.29 174285.71
  Drum pralon minum 800,000.00 10 300,000.00 50000.00 8333.33
  T. Pakan 10 kg 8,640,000.00 7 3,500,000.00 734285.71 122380.95
  Feeder Tray 1,600,000.00 7 500,000.00 157142.86 26190.48
  Gasolek 13,500,000.00 5 5,800,000.00 1540000.00 256666.67
  Regulator Elpiji 600,000.00 5 200,000.00 80000.00 13333.33
  Instalasi pralon gasolek 600,000.00 15 100,000.00 33333.33 5555.56
  Temptron 3,300,000.00 10 1,500,000.00 180000.00 30000.00
  Blower 36" + motor 25,200,000.00 15 20,000,000.00 346666.67 57777.78
  Panel kabel blower, lampu 9,000,000.00 15 3,000,000.00 400000.00 66666.67
  Cover (Tirai + plafon) 5,100,000.00 10 1,000,000.00 410000.00 68333.33
  Celldek 17,420,000.00 15 10,000,000.00 494666.67 82444.44
  Pompa air cooling pad, rak dan pralon 2,000,000.00 15 500,000.00 100000.00 16666.67
  Genset 15,000,000.00 15 7,500,000.00 500000.00 83333.33
  Sunchin 2,250,000.00 15 1,000,000.00 83333.33 13888.89
 Jumlah 275,330,000.00 - 187,900,000.00 8,155,143 1359190.48

Sumber : Data Primer diolah, 2009



Lampiran 5. Biaya Produksi

Keterangan
 Periode I 

(Rp) 
Prosentase 

(%)
Periode II 

(Rp)
Prosentase 

(%)
Periode III 

(Rp)
Prosentase 

(%)
Periode IV 

(Rp)
Prosentase 

(%)
Periode V 

(Rp)
Prosentase 

(%)
Periode VI 

(Rp)
Prosentase 

(%)

Biaya Tetap

Peny Kandang 222,222.22 0.11 222,222.22 0.11 222,222.22 0.11 222,222.22 0.11 222,222.22 0.11 222,222.22 0.11

Peny Gudang 55,555.56 0.03 55,555.56 0.03 55,555.56 0.03 55,555.56 0.03 55,555.56 0.03 55,555.56 0.03

Peny Tandon Air 33,333.33 0.02 33,333.33 0.02 33,333.33 0.02 33,333.33 0.02 33,333.33 0.02 33,333.33 0.02
Peny Bangunan 
sumb listrik 22,222.22 0.01 22,222.22 0.01 22,222.22 0.01 22,222.22 0.01 22,222.22 0.01 22,222.22 0.01

Peny Peralatan 1,025,857.14 0.50 1,025,857.14 0.52 1,025,857.14 0.50 1,025,857.14 0.50 1,025,857.14 0.50 1,025,857.14 0.50

Tenaga Kerja 2,500,000.00 1.23 2,500,000.00 1.26 2,500,000.00 1.23 2,500,000.00 1.22 2,500,000.00 1.22 2,500,000.00 1.23

PBB 33,333.33 0.02 33,333.33 0.02 33,333.00 0.02 33,333.00 0.02 33,333.00 0.02 33,333.00 0.02

Sumbangan 100,000.00 0.05 100,000.00 0.05 100,000.00 0.05 100,000.00 0.05 100,000.00 0.05 100,000.00 0.05
Bunga modal (18 
% per thn) 13,274,239.00 6.51 13,274,239.00 6.67 13,274,239.00 6.51 13,274,239.00 6.49 13,274,239.00 6.47 13,274,239.00 6.51
Total Biaya 
Tetap 17,266,762.80 8.47 17,266,762.80 8.68 17,266,762.47 8.47 17,266,762.47 8.44 17,266,762.47 8.42 17,266,762.47 8.47

Biaya Tidak Tetap

Bibit Ayam 34,200,000 16.78 31,500,000 15.83 34,830,000 17.08 34,830,000 17.02 34,830,000 16.98 34,830,000 17.09

Pakan 144,912,348 71.08 142,867,194 71.78 144,410,000 70.84 145,056,180 70.89 145,590,400 70.96 144,234,150 70.76

Obat dan Vitamin 2,482,284 1.22 2,320,488 1.17 2,482,284 1.22 2,544,097 1.24 2,482,497 1.21 2,503,044 1.23

Bahan Bakar 4,000,000 1.96 4,100,000 2.06 4,000,000 1.96 3,950,000 1.93 4,000,000 1.95 4,000,000 1.96

Lain-lain 1,000,000 0.49 980,000 0.49 876,000 0.43 980,500 0.48 1,000,000 0.49 1,000,000 0.49
Total Biaya 
Tidak Tetap 186,594,632 91.53 181,767,682 91.32 186,598,284 91.53 187,360,777 91.56 187,902,897 91.58 186,567,194 91.53

Total Biaya 203,861,395 100 199,034,445 100 203,865,046 100 204,627,539 100 205,169,659 100 203,833,956 100

Sumber : Data primer diolah, 2009



Lampiran 6. Penerimaan

Uraian
Periode I 

(Rp)
Prosentase 

(%)
Periode II 

(Rp)
Prosentase 

(%)
Periode III 

(Rp)
Prosentase 

(%)
Periode IV 

(Rp)
Prosentase 

(%)
Periode V 

(Rp)
Prosentase 

(%)
Periode VI 

(Rp)
Prosentase 

(%)
Penjualan ayam 224,335,405 97.90 217,965,735 97.91 222,686,670 97.89 224,231,801 97.91 226,505,292 97.96 226,590,763 97.95
Intensif khusus 1,232,797 0.54 1,204,979 0.54 1,214,599 0.53 1,211,273 0.53 1,209,993 0.52 1,209,993 0.52
Intensif FCR 2,641,708 1.15 2,582,097 1.16 2,602,712 1.14 2,595,585 1.13 2,592,843 1.12 2,592,843 1.12
Intensif Mortalitas 528,342 0.23 516,416 0.23 520,542 0.23 519,117 0.23 518,569 0.22 518,569 0.22
Penjualan sekam + 
feses 420,000 0.18 346,800 0.16 450,900

                0
.20 450,000 0.20 400,000 0.17 410,500 0.18

Total 
Penerimaan 229,158,252 100 222,616,027 100 227,475,423 100 229,007,776 100 231,226,697 100 231,322,668 100

Sumber : Data Primer diolah, 2009

Lampiran 7. Pendapatan atau keuntungan

Keuntungan
Periode I 

(Rp)
Periode II 

(Rp)
Periode III 

(Rp)
Periode IV 

(Rp)
Periode V 

(Rp)
Periode VI 

(Rp)
Penerimaan 229,158,252 222,616,027 227,475,423 229,007,776 231,226,697 231,322,668
Biaya Produksi 203,861,395 199,034,445 203,865,046 204,627,539 205,169,659 203,833,956
Keuntungan 25,296,857 23,581,582 23,610,377 24,380,237 26,057,038 27,488,712
Pajak Perdagangan per periode (PPn : 10 % / thun) 430,047 400,887 401,376 414,464 442,970 467,308
Keuntungan Bersih 24,866,810.4 23,180,695.1 23,209,000.6 23,965,773.0 25,614,068.4 27,021,403.9

Sumber : Data Primer diolah, 2009



Lampiran 8. Keuntungan per Kg bobot hidup

Uraian Keuntungan Bersih (Rp) Berat Total Panen (Kg) Keuntungan/Kg (Rp/Kg)
Periode I 24,866,810.4 17,611 1412.00
Periode II 23,180,695.1 17,214 1346.62
Periode III 23,209,000.6 17,351 1337.62
Periode IV 23,965,773.0 17,304 1384.98
Periode V 25,614,068.4 17,286 1481.78
Periode VI 27,021,403.9 17,286 1563.20

Sumber : Data primer diolah, 2009

Lampiran 9. Return Cost Ratio (R/C Ratio)

Keterangan 
Periode I 

(Rp)
Periode II 

(Rp)
Periode III 

(Rp)
Periode IV 

(Rp)
Periode V 

(Rp)
Periode VI 

(Rp)
Biaya Produksi 203,861,395 199,034,445 203,865,046 204,627,539 205,169,659 203,833,956
Penerimaan 229,158,252 222,616,027 227,475,423 229,007,776 231,226,697 231,322,668
R/C Ratio 1.12 1.12 1.12 1.12 1.13 1.13

Sumber : Data Primer diolah, 2009
Ket : Nilai R/C Ratio > 1 dapat diindikasikan bahwa usaha yang dikerjakan mengguntungkan.

Contoh perhitungan Return Cost Ratio.
Diketahui : Penerimaan = Rp. 229.158.252,00

Biaya Produksi = Rp. 203.861.395,00
Ditanya : R/C Ratio
Jawab : R/C Ratio = Revenue / Cost

= Rp. 229.158.252,00 = 1,12
   Rp. 203.861.395,00

Jadi, nilai R/C ratio adalah 1,12 atau > 1 sehingga mengindikasikan bahwa usaha yang dikerjakan menguntungkan.



Lampiran 10. Return on Assets (ROA)

Keterangan Periode I Periode II Periode III Periode IV Periode V Periode VI
Laba bersih 25,346,857 23,631,582 23,660,377 24,430,237 26,107,038 27,538,712
Total aktiva 442,474,632 442,474,632 442,474,632 442,474,632 442,474,632 442,474,632
ROA 5.73 5.34 5.35 5.52 5.90 6.22

Sumber : Data Primer dioleah, 2009
Ket : Semakin tinggi ROA semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

Contoh perhitunga Return on Assets.
Diketahui : Total Aktiva = Rp. 442.474.632,00

Laba bersih = Rp.   25.346.857,00
Ditanya : ROA
Jawab : ROA = (Total Aktiva / Laba bersih) x 100 %

= Rp. 442.474.632,00    x 100 % = 5,73 %
   Rp. 25.346.857,00





Lampiran 11. Hak dan Kewajiban Inti Plasma

No. Uraian Inti Plasma
1 Hak 1. Memotong hasil panen 

pihak plasma sejumlah 
kewajiban  pihak 
plasma  kepada  pihak 
inti  dan pihak lainnya 
(lembaga keuangan).

2. Menampung  atau 
membeli  semua  hasil 
produksi  yang 
dihasilkan  pihak 
plasma.

3. Menentukan  harga 
dasar  per  kg  ternak 
untuk  beberapa 
periode  yaitu  sebelum 
atau  sesudah 
pengiriman bibit ayam 
atau  sarana  produksi 
laninya.

4. Menerima pembayaran 
kredit  dari  pihak 
plasma.

1. Pinjaman  sarana 
produksi peternakan.

2. Teknologi,  pelayanan 
dan bimbingan teknis 
budidaya  ayam 
pedaging

3. Insentif  khusus 
sebesar Rp. 70,-  /  kg 
bobot  panen  bagi 
pihak  plasma  yang 
menggunakan  Closed 
House System.

4. Insentif  FCR  dan 
Mortalitas  bila  nilai 
FCR  dan  mortalitas 
lebih kecil  atau sama 
dengan standar.

5. Jaminan  pasar  bagi 
produk  yang 
dihasilkan  berupa 
ayam hidup dan sehat.

6. Admnistrasi  kredit 
dan  hutang-hutang 
kepada  pihak  lainnya 
(lembaga keuangan)

7. Keuntungan  dari 
penjualan hasil panen 
setelah  dikurangi 
tanggung  jawab 
kepada pihak inti dan 
pihak lannya.

8. Harga  penjualan 
produksi dijamin oleh 
suatu harga dasar.

9. Selisih  hasil 
produksisetelah 
dipotong  tanggungan 
kepada pihak inti dan 
pihak  lannya  akn 
dibayarkan  secara 
tunai  selambat-
lambatnya  10  ahri 
setelah  habis  panen 
secara keseluruhan.
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2. Kewajiban 1. Menyediakan  sarana 
produksi  peternakan 
bagi pihak plasma

2. Memberikan  teknologi, 
pelayanan  serta 
bimbingan  teknis 
budidaya  ayam 
pedaging  kepada  pihak 
plasma  dengan 
teknologi  yang 
dimilikinya.

3. Membeli  hasil  panen 
phak  plasma  sesuai 
dengan  harga  yang 
telah  disepakati  kedua 
belah pihak.

4. Membantu 
mangadministrasi 
kredit  atau  hutang-
hutang  pihak  plasma 
kepada  pihak  lainnya 
(lembaga keuangan).

5. Mengambil  tindakan 
secepat  mungkin 
apabila  terjadi 
berjangkitnya  wabah 
atau penyakit ayam.

1. Membangun  dan 
menyedikan  kandang 
ayam  berikut  dengan 
perlengkapannya 
serta tenaga kerja 

2. Melaksanakan 
kegiatan  operasional 
budidaya  ayam 
pedagingatas  saran 
dan  petunjuk  pihak 
inti.

3. Tidak  diperkenankan 
memindah  tangankan 
ayam  pedaging 
maupun  sapronak 
yang disediakan pihak 
inti.

4. Tidak  diperkenankan 
menambah  ayam 
pedaging  maupun 
sarana  produksi 
peternakan  selain 
yang disediakan pihak 
inti

5. Membayar  jumlah 
pinjaman  yang 
terhutang  baik  pada 
pihak  inti  dan  pihak 
lainnya  dengan 
menyerahkan  seluruh 
hasil produksi / panen 
berupa  ayam  hidup 
dan  sehat  kepada 
pihak ini  pada  waktu 
yang ditentukan.
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