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ECONOMIC ANALYSIS OF BROILER
FARMING PARTNERSHIP

(Case Study at “SINAR SARANA SENTOSA” LTD
MALANG)

Imam Ismail1), Hari Dwi Utami2) and Budi Hartono3)

ABSTRACT

This case study was conducted toward broiler farm
partnership “Sinar Sarana Sentosa” Ltd Malang in
Sumberwader Village, Selorejo Subdistrict, Malang
Regency and in Gedangan Village, Gedangan Subdistrict,
Malang Regency at April 15th until May 11st 2013. Data
were analysed by descriptive method, including profit, R/C
ratio and rentability and Break Even Point (BEP).
Purposive sampling method was applied to obtain
respondent. Primary data were collected from two farmers
and secondary data were obtained from “Sinar Sarana
Sentosa” Ltd. Results showed that closed house system
indicated more profitable than open house system, there
was Rp 2.214,- /broiler/period vs Rp 1.875,- /broiler/period
for profit and 1.09 /period vs 1.08 / period for R/C ratio.

Keywords: Broiler farming, Rentability, R/C Ratio and
BEP.

1) Student at Animal Husbandry Faculty, Brawijaya
University
2) Doctor at Animal Husbandry Faculty, Brawijaya
University
3) Professor at Animal Husbandry Faculty, Brawijaya
University
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ANALISIS EKONOMI  USAHA  PETERNAKAN
BROILER PADA POLA KEMITRAAN

(Studi Kasus di PT. Sinar Sarana Sentosa
Kota Malang)

Imam Ismail, Hari Dwi Utami dan Budi Hartono

RINGKASAN

Kebutuhan protein hewani tiap tahunnya di
Indonesia semakin meningkat seiring meningkatnya
kesadaran masyarakat. Populasi unggas ayam broiler di
Jawa Timur meningkat dalam upaya pemenuhan kebutuhan
tersebut. Usaha pemeliharaan ayam broiler saat ini
berkembang sistem pola kemitraan yang bergerak di bidang
peternakan, sebagai contoh PT. Sinar Sarana Sentosa Kota
Malang. PT. Sinar Sarana Sentosa Kota Malang bersedia
membina masyarakat yang berminat bermitra dalam
mendirikan usaha peternakan Ayam Pedaging (Broiler)
dengan biaya produksi yang lebih murah dan efisien serta
harga jual panen ayam yang terjamin, sehingga peternak
baik peternak open house system maupun peternak close
house system tidak perlu lagi risau terhadap biaya faktor –
faktor produksi usaha ayam broiler relatif tinggi serta harga
ayam broiler dipasaran yang fluktuatif.

Penelitian dilaksanakan di peternakan rakyat ayam
broiler close house system dan open house system di
Kecamatan Gedangan dan Selorejo, Kabupaten Malang
yang bermitra dengan PT. Sinar Sarana Sentosa Kota
Malang, Jawa Timur. Pelaksanaan penelitian dan
pengambilan data dilaksanakan pada 15 April sampai 11
Mei 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah  menganalisis
besar biaya produksi, penerimaan, keuntungan dan
kelayakan usaha melalui perhitungan Revenue Cost ratio
(R/C ratio), tingkat Break Even Point (BEP) dan
Rentabilitas usaha peternakan ayam broiler close house



vi

system dan open house system pada pola kemitraan PT.
Sinar Sarana Sentosa.

Metode penelitian yang digunakan pada
pelaksanaan penelitian adalah studi kasus (case study)
terhadap peternak ayam broiler close house system dan
open house system yang menjadi  mitra PT. Sinar Sarana
Sentosa Kota Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan
observasi dan wawancara dengan responden peternak yang
diambil secara purposive sampling (peternak open house
system dan close house system kapasitas >15.000 ekor)
serta dengan staf PT. Sinar Sarana Sentosa.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa
biaya produksi per 1 tahun terakhir peternak close house
system sebesar Rp. 1.949.729.490,-, sedangkan pada
peternak open house system sebesar Rp. 1.876.767.915,-.
Penerimaan per 1 tahun terakhir peternak close house
system Rp. 2.136.684.854,-, sedangkan pada peternak open
house system sebesar Rp. 2.019.484.231,-. Sehingga
didapatkan keuntungan dalam 1 tahun terakhir (2012)
peternak close house system sebesar Rp. 186.955.364,-,
sedangkan pada peternak open house system sebesar Rp.
142.716.317,-. R/C ratio per 1 tahun terakhir peternak
close house system rata – rata sebesar 1,02, sedangkan pada
peternak open house system sebesar 1,01. Nilai rentabilitas
ekonomi dalam 1 tahun terakhir (2012) peternak close
house system rata – rata sebesar 4,7%, sedangkan pada
peternak open house system sebesar 3,7%. Nilai rentabilitas
usaha per 1 tahun terakhir peternak close house system rata
– rata sebesar 7,5%, sedangkan pada peternak open house
system sebesar 7,53%. Jumlah rata – rata minimal ayam
broiler yang terpanen dalam 1 tahun terahir (2012) pada
peternak close house system sejumlah 12.910 ekor,
sedangkan pada peternak open house sytem sejumlah
12.233 ekor. BEPHarga per 1 tahun terakhir peternak close
house system rata – rata sebesar Rp. 12.122,-, sedangkan
pada peternak open house system sebesar Rp. 11.873,-.
BEPProduk per 1 tahun terakhir peternak close house system



vii

rata – rata sebesar 23.571,32 kg, sedangkan pada peternak
open house system sebesar 22.484,52 kg.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa
keuntungan dari peternak close house system lebih
menguntungkan yakni rata – rata Rp 2.076,- /ekor /periode
yang setara dengan Rp 1.057,- /Kg /periode apabila
dibandingkan peternak open house system rata – rata
sebesar Rp 1.655,- /ekor /periode yang setara dengan Rp
887,- /Kg /periode, yang mana dengan populasi ayam
broiler hampir sama. Kelayakan usaha untuk peternak
close house system dan peternak open house system
menunjukkan bahwa usaha ayam broiler keduanya sama –
sama layak, yang mana ditunjukkan pada analisis R/C ratio
(close house system rata – rata /periode sebesar 1,02
/periode dan peternak open house system rata – rata
/periode sebesar 1,01 /periode). Saran yang diberikan untuk
peternak yang ingin mendirikan kandang close house
system sebaiknya dipertimbangkan yang masak dengan
pertimbangan lingkungan sekitar (dalam artian apabila
lingkungan yang akan didirikan masih memungkinkan
didirikan kandang open house sytem lebih baik mendirikan
kandang open house system) serta permodalan yang
dimiliki, karena perbandingan keuntungan antara close
house system dan open house system tidak berbeda jauh.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Indonesia termasuk negara sedang berkembang,

dengan jumlah penduduk sekitar 212 juta jiwa dengan laju
pertumbuhan rata-rata 1,5% per tahun serta peningkatan
pendapatan per kapitanya sekitar 3% per tahun
(Anonymous, 2010). Hal ini tentunya berdampak pada
meningkatnya pengangguran, namun disisi lain
bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun juga seiring
dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat
Indonesia akan pentingnya makanan bergizi tinggi bagi
kehidupan sehari-hari, berimplikasi pada meningkatnya
kebutuhan terhadap makanan dengan kandungan gizi yang
mencukupi. Hal ini dapat menjadikan sebuah peluang bagi
peternak ayam pedaging untuk meningkatkan kualitas
maupun kuantitas peternakan yang dikelola. Rahardi,
Satyawibawa dan Setyowati (1993) menambahkan bahwa
posisi pasar di dalam negeri semakin pasti, sejalan dengan
semakin bertambahnya jumlah penduduk, membaiknya
kondisi sosial ekonomi penduduk dan membaiknya
kesadaran masyarakat terhadap norma-norma gizi.

Kebutuhan protein hewani tiap tahun di Indonesia
semakin meningkat, namun pemenuhan pasokan daging
tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan tersebut.
Tahun 2006, konsumsi daging masyarakat Jawa Timur
sebesar 8,15 kg /kapita /tahun dengan produksi daging
ayam sebesar 143.643.360 kg dan mengalami peningkatan
9,22kg /kapita /tahun dengan produksi daging ayam sebesar
148.854.817 kg pada tahun 2007. Populasi unggas broiler
di provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai
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148.520.806 ekor, sedangkan di daerah Malang raya pada
tahun 2012 mencapai ± 500.000 ekor (Disnak, 2012).
Pemenuhan kebutuhan protein hewani ini diperlukan kerja
keras dan dukungan dana yang dilengkapi oleh suatu
rencana program implementasi dan evaluasi serta target
yang ingin dicapai sehingga dapat dipertanggung
jawabkan.

Broiler merupakan ternak yang efisien dalam
menghasilkan daging, namun disisi lain biaya dari faktor-
faktor produksi usaha ayam pedaging ini relatif tinggi
hampir 80% untuk biaya produksinya dari total penerimaan
peternak sehingga penggunaan faktor-faktor produksi harus
efisien. Disamping biaya yang harus dikeluarkan tidak
sedikit, kapasitas pemeliharaan serta ditambah lagi harga
daging yang fluktuatif dipasaran merupakan kendala dalam
memperoleh keuntungan yang maksimal (Abidin, 2002).
Hal ini yang membuat peternak harus berfikir dua kali jika
ingin mendirikan usaha broiler ataupun melanjutkan usaha
pemeliharaan broiler yang telah ada, namun demi mencapai
keberhasilan usaha broiler ini, terdapat sebuah sistem
kemitraan dengan pola inti plasma yang ditawarkan oleh
beberapa perusahaan yang bergerak dibidang peternakan.

PT. Sinar Sarana Sentosa yang bersedia membina
masyarakat yang berminat bermitra dalam mendirikan
usaha peternakan Ayam Pedaging (Broiler) dengan biaya
produksi yang lebih murah dan efisien serta harga jual
panen ayam yang terjamin dengan tipe kandang closedd
house system maupun open house system. Fadilah, Polana,
Alam dan Parwanto (2007) berpendapat bahwa perusahaan
peternakan berperan sebagai inti untuk membina peternak
yang menjadi plasmanya agar lebih maju dan bisa mandiri.
Hal ini tentunya memberikan sebuah perkembangan yang
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penting bagi peternak Ayam Pedaging (Broiler) karena
dapat memberikan pengarahan dan motivasi produksi
kepada peternak agar bergeser ke arah yang lebih
mengutamakan peningkatan efisiensi usaha.

PT. Sinar Sarana Sentosa merupakan sebuah
perusahaan yang bergerak dalam bidang pemeliharaan
broiler dengan sistem kemitraan inti plasma dimana PT.
Sinar Sarana Sentosa sebagai inti dan peternak Ayam
Pedaging (Broiler) rakyat sebagai plasma. PT. Sinar Sarana
Sentosa memiliki area wilayah kandang se-Malang Raya
dengan jumlah 175 peternak plasma dengan kapasitas ayam
broiler sebanyak 900.000 ekor. Peternakan yang
bermitrakan PT. Sinar Sarana Sentosa ini merupakan
peternakan Ayam Pedaging (Broiler) dengan tipe kandang
closedd house system maupun open house system,
merupakan yang mampu bertahan ditengah lesunya kondisi
usaha Ayam Pedaging (Broiler) yang membutuhkan biaya
produksi cukup tinggi serta harga broiler yang fluktuatif
dipasaran.

Usaha peternakan broiler baik sebagai usaha yang
bersifat komersil (utama) maupun sebagai usaha sambilan
serta peternakan yang bersifat mandiri maupun kemitraan
dengan tipe kandang closedd house system maupun open
house system, seluruhnya tentunya berorientasi pada
pencapaian keuntungan yang maksimal. Untuk itu
diperlukannya sebuah perhitungan yang matang dan analisa
ekonomi yang tepat guna mengetahui efisiensi usaha yang
telah didirikannya agar memperoleh hasil yang maksimal.
Analisa keuntungan dan kelayakan usaha berupa
perhitungan Break Event Point (BEP), Revenue Cost Ratio
(R/C Ratio) dan rentabilitas ini dapat memberikan
informasi kepada peternak sejauh mana keberhasilan usaha
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yang didirikannya baik secara mandiri maupun kemitraan.
Analisa keuntungan dan kelayakan usaha dapat
menunjukkan keadaan finansial seorang peternak dalam
mengetahui keadaan, perkembangan keuangan, harga jual
dan keuntungan hasil usaha yang dicapainya, sehingga
dapat menunjukkan efisiensi usaha tersebut. Umar (2003)
menambahkan, aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk
mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau
dari aspek Rencana Pembangunan Nasional.

1.2 Rumusan Masalah
Bedasarkan latar belakang di atas, maka

dirumuskan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut:
1. Berapa besar biaya produksi, penerimaan dan

keuntungan dari usaha peternakan ayam broiler kandang
closedd house system dan kandang open house system
pada pola kemitraan PT. Sinar Sarana Sentosa?

2. Bagaimana kondisi R/C Ratio, tingkat BEP dan
Rentabilitas pada usaha peternakan ayam broiler
closedd house system dan open house system pada pola
kemitraan PT. Sinar Sarana Sentosa?

1.3 Tujuan
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan

penelitian adalah menganalisis :
1. Nilai biaya produksi, penerimaan dan keuntungan

dari usaha peternakan ayam broiler kandang
closedd house system dan kandang open house
system pada pola kemitraan PT. Sinar Sarana
Sentosa.

2. Kelayakan usaha melalui perhitungan R/C ratio,
tingkat BEP dan Rentabilitas usaha peternakan
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ayam broiler closedd house system dan open house
system pada pola kemitraan PT. Sinar Sarana
Sentosa.

1.4 Kegunaan
Kegunaan dari pelaksanaan penelitian ini, sebagai

berikut:
1. Bahan informasi dan evaluasi tentang analisa usaha

peternakan ayam broiler kandang closedd house
system dan kandang open house system.

2. Bahan pertimbangan membuat kebijakan dalam
merumuskan langkah - langkah yang harus
ditempuh untuk meningkatkan efisien usaha serta
keberlanjutan usaha peternakan ayam broiler
closedd house system dan open house system.

1.5 Kerangka Pikir
Keberhasilan suatu usaha peternakan broiler

dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengefisienkan
sarana produksi dan faktor- faktor produksi. Usaha
peternakan broiler ini membutuhkan biaya produksi tinggi
dan harga broiler dipasaran yang cenderung yang fluktuatif.
Hal ini membuat peternakan ayam rakyat memilih usaha
kemitraan broiler dengan PT. Sinar Sarana Sentosa yang
berpola inti plasma dengan PT. Sinar Sarana Sentosa
sebagai inti dan peternak rakyat sebagai plasma guna
mencapai sebuah keuntungan, terutama kontribusi
keuntungan bagi peternak sebagai plasma dari PT. Sinar
Sarana Sentosa.

Besarnya pengeluaran yang bervarisai untuk
membeli input produksi, harga output yang telah ditetapkan
oleh perusahaan kemitraan serta tingkat mortalitas dalam
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peternakan ayam pedaging tentunya akan berpengaruh
terhadap pendapatan yang diperoleh. Oleh sebab itu akan
dihitung jumlah biaya produksi serta hasil produksi dari
penjualan broiler yang kemudian dicari analisa ekonomi
usaha sehingga peternak memperoleh keuntungan yang
maksimal walaupun dengan menggunakan sistem usaha
kemitraan broiler.

Pengeluaran dari peternakan broiler kemitraan PT.
Sinar Sarana Sentosa Kota Malang, terdiri dari biaya tetap
dan biaya tidak tetap. Pendapatan utama dari usaha
peternakan ayam broiler dengan peternak sebagai plasma
ini dari penjualan broiler. Keuntungan diperoleh dengan
mengurangi total penerimaan dengan total biaya.
Sedangkan nilai kelayakan usaha didapatkan dengan
membagi antara total penerimaan dengan total biaya (R/C
Ratio) dan laba dibagi dengan modal (rentabilitas).
Kerangka berfikir dapat dilihat di gambar 1.
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu
Penelitian Yulien dkk. (2012), bertujuan untuk

menganalisis pendapatan peternak plasma, menganalisis
pengaruh karakteristik peternak plasma terhadap persepsi
peternak tentang kontrak perjanjian serta menganalisis
hubungan antara persepsi peternak plasma tentang kontrak
perjanjian dengan pendapatan peternak plasma. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pendapatan plasma sebesar
Rp. 1.590,54 per ekor/periode. Karakteristik umur peternak
dan pengalaman beternak tidak berpengaruh nyata (P>0,05)
terhadap persepsi peternak plasma tentang kontrak
perjanjian pola kemitraan. Tingkat pendidikan dan jumlah
ternak berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap persepsi
peternak plasma tentang kontrak perjanjian pola kemitraan.
pola kemitraan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah
bahwa pendapatan plasma sebesar Rp. 1.590,54 per
ekor/periode. Karakteristik tingkat pendidikan dan jumlah
ternak yang positif meningkat artinya semakin tinggi
tingkat pendidikan dan jumlah ternak maka semakin baik
persepsi peternak plasma tentang kontrak perjanjian.
Persepsi peternak terhadap kontrak perjanjian tidak
berhubungan secara nyata dengan  pendapatan peternak
plasma.

Penelitian Ratih D. dan Ginda S. (2012), bertujuan
untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh
peternak ayam buras dan pengaruh faktor-faktor produksi
terhadap pendapatan usaha peternakan ayam buras di
Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan bersih dari
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penjualan ayam buras 89 ekor, feses dan telur yaitu Rp.
1.383.358,10 per tahun/peternak. Berdasarkan analisis
regresi linear berganda diperoleh persamaan Y = 20,947 +
0,620X1 + 0,003X2 - 0,996X3 - 0,869X4 - 0,015X5 +
0,845X6. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,646
berarti pendapatan ayam buras mampu dijelaskan oleh
biaya pembelian ayam, jagung, dedak, obat/vitamin, tenaga
kerja, listrik sebesar 64,6% sedangkan sisanya sebesar
35,4% dipengaruhi oleh variabel - variabel di luar yang
diteliti. Pada uji F, variable independen (biaya pembelian
ayam,  jagung, dedak, obat/vitamin, tenaga kerja, dan
listrik) berpengaruh secara bersama terhadap variabel
dependen dengan tingkat signifikan 0,05, berdasarkan uji t
faktor biaya pendapatan dipengaruhi oleh pembelian ayam
dan biaya listrik sedangkan biaya lainnya (biaya jagung,
obat/vitamin, dan tenaga kerja) tidak berpengaruh terhadap
pendapatan usaha peternakan ayam buras di Kecamatan
Tegalombo, Kabupaten Pacitan.

Penelitian Faiqoh (2011), bertujuan untuk
mengetahui analisi keuangan perusahaan ayam petelur PT.
Bintang Sembilan di Tuban. Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa dalam usaha peternakan ayam petelur
sebanyak 127.250 ekor, total biaya produksi yang
dibutuhkan yaitu Rp. 1.950.168.248,- /bulan sedangkan
hasil produksi telur yang didapat yaitu 174.577,5 kg
telur/bulan dengan harga jual Rp. 11.750,- /kg telur,
sehingga pada usaha tersebut didapatkan nilai BEP produk
dan BEP harga yaitu 165.972 kg/bulan dan Rp. 11.170,-
/kg, nilai R/C rasio sebesar 1,07, nilai rentabilitas ekonomi
usaha sebesar 15,76 %/tahun.
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2.2. Usaha Peternakan Broiler
Suatu  usaha tani  adalah  upaya  mendapatkan

nilai  tambah yang  mampu  memberikan  keuntungan
yang  memadai (Wiyono dan Aryogi, 2007). Modal dasar
pembangunan subsektor peternakan nasional sangat
ditentukan oleh pemilikan, pelestarian dan pemanfaatan
sumberdaya hayati ternak baik berupa ternak yang sudah
dikembangkan maupun yang masih dipelihara secara
subsisten (Andreas, 2010).

Perunggasan merupakan komoditi secara riil
mampu berperan dalam pembangunan nasional selain
sebagai penyediaan protein hewani yang mutlak diperlukan
dalam pembangunan kesehatan dan kecerdasan bangsa.
Sektor perunggasan juga memiliki peran yang tidak dapat
dianggap kecil dalam pembangunan perekonomian
nasional. Usaha ternak ayam ras (pedaging) merupakan
salah satu alternatif usaha yang dapat dilakukan karena
waktu usahanya relatif cepat, hemat lahan dan dapat
dilakukan secara intensif dengan padat modal dan
teknologi. (Zuraida, dkk., 2006).  Sunarno (2009)
menambahkan beternak broiler merupakan bisnis yang
menjanjikan karena tingkat konsumsi daging ayam broiler
sangat terjangkau oleh masyarakat serta kandungan gizi
dari daging broiler cukup bagus.

Ginting (2006), menyatakan bahwa usaha peternakan
Indonesia dapat di golongkan menjadi 4 tipologi usaha
yaitu :
a. Usaha Sambilan (subsistence), yaitu usaha peternakan

rakyat yang pendapatannya dari subsektor peternakan
adalah kurang dari 30 %.
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b. Cabang Usaha (mixed farming), yaitu usaha peternakan
rakyat yang pendapatannya dari subsektor peternakan
antara 30 – 70 %.

c. Usaha Pokok (semi commercial),  yaitu usaha
peternakan rakyat atau perusahaan peternakan yang
pendapatannya dari subsektor peternakan antara 70 –
100 %.

d. Industri Peternakan (specialized farming), yaitu
perusahaan peternakan yang dalam mengusahakan
komoditi hasil ternak sudah dikelola secara mendasar
dan pendapatannya 100% dari subsektor peternakan.

2.3. Perusahaan Pola Kemitraan
Sumardjo, Sulaksana dan Darmono (2004)

menggambarkan bentuk kemitraan inti plasma sebagai
berikut:

Gambar 2. Pola Kemitraan Inti Plasma

Sistem kemitraan, yaitu pengusaha atau perusahaan
memberikan modal berupa bibit ayam, pakan, obat-obatan
dan vaksin dan peternak menyediakan kandang dan alat,
tenaga kerja, listrik, air dan bahan lain seperti sekam dan
kapur. Ayam yang terpanen maka penjualan atau
pemasaran ayam akan dilakukan oleh perusahaan dengan
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harga pasar yang telah ditentukan. Pemilihan waktu
pemeliharaan diperhitungkan oleh perusahaan agar ayam
dapat dipanen dan dijual saat harga ayam mahal yaitu pada
bulan- bulan tertentu seperti hari raya keagamaan (Zuraida,
dkk., 2006). Roghib (2004) menyatakan bahwa kewajiban
pihak inti adalah menyediakan sarana produksi peternakan
bagi pihak plasma dan memberikan pelayanan seperti
bimbingan tekhnis hasil budi daya ayam pedaging kepada
pihak plasma.

Jenis-jenis sistem kemitraan inti plasma yang
dijalankan, antara  lain  sistem  kemitraan dimana  peternak
plasma menyediakan  kandang, sekam, gas/minyak  tanah
dan mengelola pemeliharaan ayam, sedangkan  perusahaan
inti menyediakan Daily Old Chicken (DOC), pakan,
vitamin, obat dan menetapkan harga sesuai kontrak
termasuk harga jual ayam. Inti juga dapat memberikan
piutang berupa sapronak kepada plasma dalam
menjalankan usahanya. Pembayaran  piutang dipotong
langsung  setelah  perhitungan  hasil panen (Mahyudi,
Suryahadi dan Saleh, 2010). Rahardi, dkk (2001)
menambahkan bahwa kemitraan yang menggunakan pola
inti plasma sangat baik untuk perkembangan sektor
perkebunan, peternakan dan perikanan dimana perusahaan
inti adalah perusahaan besar yang melaksanakan
pembinaan terhadap usaha kecil mulai dari penyediaan
sarana produksi, bimbingan tekhnis sampai pemasaran
hasil produksi.

Pola kemitraan yang terjadi seringkali merupakan
perjanjian standar atau baku, dimana peternak plasma tidak
mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari
perjanjian tersebut. Peternak plasma hanya menerima
formulir perjanjian yang disodorkan oleh perusahaan inti



14

untuk disetujui, tanpa punya kesempatan untuk melakukan
negosiasi atas syarat- syarat yang diajukan oleh perusahaan
inti (Dewanto, 2005).

Tabel 1. Hak dan Kewajiban Inti dan Plasma

Mahyudi, dkk. (2010)

Roghib (2004) menyatakan bahwa salah satu hak
dan kewajiban pihak inti adalah memberikan pelayanan
serta bimbingan teknis budidaya ayam pedaging kepada
pihak plasma dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran
yang dilakukan oleh plasma, sedangkan hak dan kewajiban
dari pihak plasma salah satunya adalah membangun dan
menyediakan kandang ayam dengan peralatannya serta
tenaga kerja yang diperlukan untuk pemeliharaan ayam
pedaging dan plasma berhak mendapatkan bonus kelebihan
harga.

Hak Perusahaan Kewajiban
Perusahaan

Hak Peternak Kewajiban
Peternak

1. Menerima
jaminan dari
peternak
berupa surat
tanah.

1. Memberikan
jaminan
tersedianya
sarana
produksi.

1. Menerima
jaminan
ketersediaa
n sarana
produksi.

1. Memberikan
jaminan pada
perusahaan
berupa surat
tanah.

2. Menerima
jaminan
peternak
berupa surat
tanah/garans
i bank/uang
tunai Rp.
2000/ ekor
ayam
masuk.

2. Memberikan
jaminan
tersedianya
sarana
produksi.

2. Menerima
jaminan
ketersediaa
n sarana
produksi.

2. Memberikan
jaminan pada
perusahaan
berupa surat
tanah/garansi
bank/uang
tunai Rp
2.000/ekor
ayam masuk.
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Sumardjo, dkk. (2004) menambahkan bahwa pola
kemitraan inti plasma memiliki keunggulan dan
kekurangan tersendiri dalam implementasinya. Keunggulan
dari pola inti plasma, antara lain tercipta saling
ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan,
tercipta peningkatan usaha serta dapat mendorong
perkembangan ekonomi. Sedangkan kekurangan dari pola
inti plasma antara lain pihak plasma masih kurang
memahami hak dan kewajibannya sehingga kesepakatan
yang telah ditetapkan berjalan kurang lancar, komitmen
perusahaan inti masih lemah dalam memenuhi fungsi dan
kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang diharapkan
oleh plasma serta belum ada kontrak kemitraan komoditas
plasma sehingga terkadang perusahaan inti
mempermainkan harga komoditas plasma.

Penerapan pola kemitraan hendaknya tidak
terkesan sebagai pemberian bantuan, tetapi pola yang
diterapkan adalah lebih cenderung berbentuk kerjasama.
Pola kemitraan berbentuk dari yang besar (perusahaan inti)
kepada yang kecil (peternak plasma) apabila dipresepsi
negatif oleh peternak kecil akan berdampak sangat tidak
menguntungkan dan tidak mendidik bagi kemandirian
peternak itu sendiri, sedangkan pola kemitraan berbentuk
kerjasama merupakan upaya melakukan tindakan yang
sama-sama menguntungkan. Kongkretnya pola ini
menunjuk pada kesediaan konglomerat (ahli dalam bidang
peternakan) untuk memberikan bimbingan atau informasi
kepada peternak, terutama mengenai manajerial atau teknik
menjalankan proses usaha peternakan secara utuh,
kemudian peternak menerapkan sesuai dengan keadaan
kondisi internalnya (Arifin, 1998). Sumardjo, dkk. (2004)
menambahkan bahwa pada kemitraan dengan bentuk inti
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plasma, diantara kedua belah pihak harus dikembangkan
rasa saling percaya sehingga tumbuh motivasi usaha yang
lebih profesional dalam penanganan usaha sehingga kedua
pihak mampu menghadapi mitra usaha pesaing yang lebih
kuat dan memiliki posisi tawar yang kuat.

Dewanto (2005) mejelaskan pola kemitraan yang
menghubungkan antara perusahaan inti dengan plasma
mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup tinggi karena
pola kemitraan ini dapat mengatasi kendala pendanaan
maupun kualitas produk ditingkat petani atau peternak,
kemitraan dapat menjamin pemasaran maupun tingkat
harga hasil produksi  petani atau peternak. Perusahaan inti
juga memperoleh manfaat yang besar, antara lain dapat
memasarkan produknya kepada plasma mitra mereka,
selain itu mereka juga akan mendapat jaminan pasokan
bahan baku dari mitranya. Unsur-unsur penting dari
kemitraan menurut Dewanto (2005), yaitu:
1. Kerjasama usaha yang didasari oleh kesejajaran

kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi
kedua pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang
dirugikan dalam kemitraan dengan  tujuan bersama
untuk meningkatkan keuntungan atau pendapatan
melalui pengembangan usaha tanpa saling
mengeksploitasi satu sama lain serta saling
berkembangnya rasa saling percaya diantara mereka.

2. Antara pengusaha besar atau menengah dengan
pengusaha kecil, diharapkan usaha besar atau
menengah dapat bekerjasama saling menguntungkan
dengan pelaku ekonomi lain (usaha kecil) untuk
mencapai kesejahteraan bersama.

3. Pembinaan dan pengembangan, yang dilakukan oleh
usaha besar atau usaha menengah terhadap usaha kecil
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yang dapat berupa pembinaan mutu produksi,
peningkatan kemampuan SDM, pembinaan manajemen
produksi dan lain-lain.

4. Prinsip saling memerlukan, saling  memperkuat dan
saling menguntungkan yang akan terjalin karena para
mitra akan dan saling mengenal posisi keunggulan dan
kelemahan masing-masing yang akan berdampak pada
efisiensi dan turunnya biaya produksi. Kemitraan
didasarkan pada prinsip win-win solution partnership,
maka para mitra akan mempunyai posisi tawar yang
setara berdasarkan peran masing-masing.

SK Mentan No. 472/1996 menjelaskan bahwa
kemitraan ayam ras ada tiga bentuk, yaitu: perusahaan inti
rakyat, penghela, pengelola. Bentuk-bentuk kemitraan
diatas dapat dijelaskan (Sunarno, 2009), sebagai berikut:
1. Perusahaan inti rakyat adalah jenis kemitraan antara

perusahaan dibidang peternakan atau perusahaan
dibidang peternakan sebagai inti dengan peternak
sebagai plasma .

2. Perusahaan penghela adalah perusahaan dibidang
peternakan yang dalam program kemitraan
berkewajiban melakukan bimbingan teknis,
menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi.

3. Perusahaan pengelola merupakan kemitraan pengelola,
perusahaan inti melakukan fungsi perencana,
bimbingan, menyediakan sarana produksi dan
memasarkan hasil produksi dari plasma, tetapi tidak
menyelenggarakan agribisnis.

Kesepakatan antara perusahaan inti  dan peternak
plasma dalam melakukan kerjasama pemeliharaan ayam
potong atau broiler dituangkan dalam bentuk perjanjian
kerja sama yang selanjutnya dalam pelaksanaannya ada
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surat kesepakatan yang merupakan tambahan (addendum)
dari  perjanjian kerja sama tersebut dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari perjanjian.  Surat kesepakatan
tersebut bersifat periodik karena dapat berubah sesuai
dengan kondisi pasar yang ada. Roghib (2004) menjelaskan
bahwa pada intinya surat kesepakatan berisi kesepakatan
mengenai hal- hal berikut: (1) harga bibit ayam (DOC), (2)
harga vaksin, (3) harga obat-obatan, (4) harga pakan, (5)
harga dasar ayam siap jual, (6) bonus yang diterima
peternak plasma apabila hasil panen bagus, (7) sanksi yang
diterima pihak peternak plasma apabila hasil panen
dibawah standar. Santoso (2004) menyatakan bahwa setiap
usaha bisnis selalu terdapat bisnis selalu terdapat resiko,
dengan kemitraan diharapkan resiko yang besar dapat
ditanggung bersama (risk sharing).

2.4. Modal Usaha
Modal adalah barang-barang atau peralatan yang

dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal
dapat digolongkan berdasar sumbernya, bentuk,
kepemilikan serta berdasarkan sifatnya. Berdasarkan
sumbernya, modal dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri
dan modal asing. Berdasarkan kepemilikannya, modal
dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat.
Modal individu adalah modal yang sumbernya dari
perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi
pemiliknya, contohnya bunga yang diperoleh dari bank.
Sedangkan yang dimaksud modal masyarakat adalah modal
yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk
kepentingan umum dalam proses produksi, contohnya
rumah sakit umum milik pemerintah (Faiqoh, 2011).
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Ibrahim (2009) menambahkan bahwa biaya modal dalam
kegiatan usaha terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap.

Modal merupakan titik sentral dari kelangsungan
hidup perusahaan, baik perusahaan besar maupun
perusahaan kecil. Modal kerja pada hakekatnya adalah
sama dengan aktiva lancar. Modal berdasarkan konsep
kuantitatif menitik beratkan pada kuantum yang diperlukan
untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai
operasi yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana
yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Modal
menurut konsep kualitatif menitik beratkan pada kualitas
modal kerja. Pada konsep kualitatif, pengertian modal kerja
adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang lancar
jangka pendek (net working capital). Modal menurut
konsep fungsional menitik beratkan pada fungsi dana yang
dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan (laba) dari
usaha pokok perusahaan. Tidak semua dana digunakan
untuk menghasilkan laba pada satu periode, ada sebagian
dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau
menghasilkan laba di masa yang akan datang, misalnya
bangunan, mesin-mesin, pabrik, alat kantor dan aktiva tetap
lainnya (Nikmat, 2004).

Riyanto (1999) menyatakan bahwa, modal pada
prinsipnya dapat dibagi dua yaitu :
a. Modal tetap yaitu modal yang tidak habis diapakai

dalam sekali proses produksi, sehingga dapat
digunakan berulang–ulang kali seperti bangunan, mesin
dan peralatan.

b. Modal tidak tetap yaitu modal yang langsung habis
dalam sekali proses produksi seperti bibit, obat–obatan
dan makanan ternak.
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2.5. Biaya Produksi
Pembiayaan perusahaan dikelompokkan atas biaya

tetap, biaya variabel dan biaya semi variabel. Penyusunan
anggaran variabel diharapkan dapat diidentifikasikan
sejauh mana masing-masing biaya akan dipengaruhi oleh
aktivitas atau kegiatan perusahaan. Biaya variabel
jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan
tingkatan produksi, sedangkan biaya tetap merupakan biaya
yang jumlahnya tetap, tidak tergantung kepada perubahan
tingkat kegiatan dalam menghasilkan keluaran atau produk
di dalam interval tertentu (Umar, 2003). Ahyari (1987)
menambahkan masing-masing jenis biaya memiliki
perilaku sendiri- sendiri sehingga perlu untuk diketahui
hubungan masing- masing biaya dengan tingkat kegiatan
yang ada di dalam perusahaan yang bersangkutan.

Perusahaan dapat memperkirakan anggaran
perusahaan dan dari anggaran perusahaan dapat ditentukan,
misalnya jumlah dan macam tenaga kerja yang dibutuhkan,
kecukupan alat- alat produksi, ketersediaan bahan mentah
dan daya tampung gudang. Pengeluaran merupakan hal
penting dalam proses produksi (Umar, 2003). Harga pokok
yang rendah merupakan sasaran yang ingin dicapai
perusahaan sehingga dengan demikian perusahaan
berkepentingan untuk menekan biaya produksi serendah
mungkin guna mendapatkan keuntungan semaksimal
mungkin (Kusumosuwidho, 1983).

Zuraida, dkk. (2006) menyatakan, pengeluaran
tertinggi pada pemeliharaan ayam pedaging dikeluarkan
untuk biaya pakan. Ichwan (2003) menjelaskan bahwa
pemberian pakan memegang porsi sebesar 60 – 70% dari
total biaya produksi. Perusahaan untuk dapat melaksanakan
pengendalian biaya produksi dengan baik, maka
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manajemen perusahaan harus menggunakan anggaran
sebagai alat untuk  pengendalian produksi tersebut (Ahyari,
1987).

Penambahan dari keseluruhan biaya tetap dan
biaya variable adalah biaya total atau total cost (TC) atau
dapat diperoleh dari rumus TC = FC + VC. Penentuan
harga maksimum, peternak biasanya menetatpkan biaya
produksi per kilogram bobot badan hidup ternak. Biaya
produksi rata–rata yaitu biaya produksi total dibagi dengan
jumlah produksi (Nirwana, 2003).

2.6. Penerimaan
Harapan beroperasinya sebuah perusahaan adalah

adanya penerimaan pendapatan perusahaan. Penerimaan
pendapatan perusahaan akan diperoleh dari hasil  penjualan
barang atau jasa yang diproduksikan oleh perusahaan
(Ahyari, 1987). Riyanto (1999) menyatakan bahwa,
perolehan dari suatu proses produksi dapat ditentukan
dengan mengalikan jumlah hasil produksi dengan harga
produk yang berlaku pada saat itu.

2.7. Keuntungan Usaha
Manajemen perusahaan akan dapat merencanakan

penjualan dengan suatu target keuntungan tertentu.
Keuntungan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan
merupakan kelebihan penerimaan pendapatan total atas
biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan
(Ahyari, 1987). Soekartawi (1995) menyatakan bahwa
keuntungan adalah selisih antara pendapatan kotor dan
pengeluaran usaha tani. Umar (2003) mengungkapkan jika
perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan, dapat
saja ia tidak  berusaha menggunakan kapasitas produksinya
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secara maksimal, tetapi pada tingkat kapasitas yang
memaksimumkan keuntungannya.

2.8. Analisis BEP / Analisa Pulang Pokok
Analisa BEP merupakan suatu cara atau suatu

teknik yang digunakan oleh seorang petugas atau manajer
perusahaan untuk mengetahui pada volume (jumlah)
penjualan dan volume produksi berapakah perusahaan
tersebut tidak menderita kerugian dan tidak pula
memperoleh laba (Syukur, 2008).

Sigit (1990) menjelaskan bahwa, jika perusahaan
tersebut memperoleh hasil dari penjualan atau seluruh
penghasilan dijumlahkan, jumlah tersebut sama besarnya
dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan maka seluruh
penghasilan sama besarnya dengan pengeluaran. Kurva
BEP sebagai berikut:

Gambar 3. Kurva Break Event Point
Keterangan :
TR : Total Revenue
TC : Total Cost
VC : Variabel Cost

Penerim
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Volume produksi (kg)
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Berdasarkan gambar kurva BEP, dapat  dijelaskan
bahwa BEP adalah terletak pada perpotongan garis
penerimaan dan biaya. Daerah di sebelah kiri titik Break
Event yaitu bidang antara garis biaya total dengan garis
penerimaan merupakan daerah rugi karena hasil penjualan
lebih rendah dari biaya total. Daerah disebelah kanan garis
biaya total dengan garis penerimaan merupakan daerah laba
karena hasil penjualan lebih tinggi dari biaya total.

Penelitian Mahaerni (2011) dijelaskan bahwa
Analisis BEP atau  titik  impas yang merupakan  teknik
analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya total,
laba yang diharapkan dan volume penjualan. Secara umum
analisa ini juga memberikan informasi mengenai margin of
safety yang  mempunyai  kegunaan  sebagai  indikasi  dan
gambaran kepada manajemen berapakah penurunan
penjualan dapat ditaksir sehingga usaha yang  dijalankan
tidak  menderita  rugi.  Penjualan  pada  BEP apabila
dihubungkan dengan penjualan yang dianggarkan maka
akan dapat  diperoleh  informasi  tentang  berapa  jauh
penjualan  bisa  turun  sehingga industri  tidak  menderita
rugi atau tingkat  keamanan  bagi  industri  dalam
melakukan  penurunan  penjualan. Informasi tentang
margin of  safety ini dapat dinyatakan dalam prosentase
atau rasio antara penjualan yang dianggarkan dengan
volume penjualan pada tingkat impas. Analisis  BEP  dapat
mengetahui  ramalan  BEP  yang  akan datang  sehingga
pimpinan  dapat  mencapai  tujuan  sesuai  dengan waktu
yang direncanakan.

2.9. Analisis R/C Ratio
Pengembangan usaha sebelum dilakukan, hendaknya

dilakukan suatu kajian yang cukup mendalam dan
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komprehensif untuk mengetahui apakah usaha yang akan
dilakukan itu layak atau tidak layak (Umar, 2003). Widodo
dan Ngapuli (1989) menambahkan bahwa meningkatnya
produksi usaha peternakan tidak selalu diiringi dengan
meningkatnya pendapatan. Resiko yang tidak terduga dapat
dihindari dengan mengambil langkah- langkah dengan
prinsip efisiensi usaha dalam mengusahakan peternakan.

Efisiensi usaha dapat pula digunakan untuk menilai
kelayakan usaha tani. Recepts per Dollar Expenses atau
penerimaan (Revenue; R) yang dihasilkan dari setiap satu
dollar biaya (Cost; C). Suatu usaha dikatakan
menguntungkan jika perbandingan antara R dan C (R/C)
bernilai lebih besar dari satu. R/C ratio (Return Cost Ratio)
yaitu perbandingan antara penerimaan dengan biaya
(Soekartawi, 1995).

2.10. Analisis Rentabilitas
Warindrarini (2006), menyatakan bahwa

rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan
menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan modal
yang digunakan dan dinyatakan dengan persen. Sementara
itu, Ibrahim (2009), berpendapat bahwa rentabilitas adalah
tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan dalam
mempertahankan kebijaksanaan deviden yang
menguntungkan dan mampu menunjukkan kenaikan modal
yang stabil dalam waktu bersamaan. Sedangkan Riyanto
(1999), menyatakan bahwa rentabilitas adalah kemampuan
perusahaan untuk memperoleh laba.

Sebuah perusahaan memiliki tujuan untuk
mendapatkan laba, namun yang lebih penting lagi yaitu
perusahaan dapat melakukan efisiensi penggunaan modal.
Laba yang maksimal belum menunjukkan perusahaan
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tersebut telah bekerja dengan efisien, tetapi yang terpenting
adalah bagaimana perusahaan  dapat mempertinggi
rentabilitasnya. Tingkat rentabilitas perusahaan dapat
dipertinggi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu profit margin
dan turn over of operating asset. Rentabilitas  dapat
diartikan  sebagai  suatu  perbandingan  antara  laba yang
diperoleh dalam operasi perusahaan dengan modal.
Rentabilitas merupakan pencerminan efisiensi suatu
perusahaan di dalam menggunakan modal kerjanya yang
dinyatakan dengan porsentase (Nikmat, 2004).

Sigit (1990), menjelaskan bahwa rentabilitas suatu
perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan
aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.
Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu
perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode
tertentu, dan umumnya dirumuskan sebagai :

L
R = x 100 %

M
Keterangan :
L = Jumlah laba yang diperoleh selama periode tertentu
M  = Modal atau aktiva yang digunakan untuk

menghasilkan laba tersebut.
Berdasar pendapat diatas, maka penulis

menyimpulkan bahwa rentabilitas dapat juga disebut
dengan profitabilitas yang artinya, prestasi yang dicapai
oleh perusahaan dan dinyatakan dalam persentase, setelah
dibandingkan antara hasil yang dicapai dengan modal yang
digunakan. Semakin besar presentasinya maka semakin
tinggi persentase keuangan perusahaan tersebut, demikian
sebaliknya.
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2.10.1. Macam – macam Rentabilitas
a. Rentabilitas Ekonomi (earning power)

Rentabilitas ekonomi ialah perbandingan
antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal
asing yang digunakan untuk menghasilkan laba. Oleh
karena pengertian rentabilitas sering digunakan untuk
mengukur efesiensi penggunaan modal kerja di dalam
suatu perusahaan, maka Rentabilitas ekonomis sering
pula dimaksudkan sebagai kemampuan suatu
perusahaan dengan seluruh modal yang dikerjakan di
dalamnya untuk menghasilkan laba (Sigit, 1990).

Menurut Soekartawi (1995), bahwa rentabilitas
ekonomi merupakan kemampuan untuk menghasilkan
laba dari keseluruhan modal, baik modal asing maupun
modal sendiri, yang digunakan untuk menghasilkan
laba. Adapun laba yang dimaksud tersebut adalah laba
operasi dan modal adalah jumlah aktiva.

Ditambahkan oleh Sigit (1990), bahwa
rentabilitas ekonomi adalah salah satu bentuk dari
rentabilitas yang dimaksud untuk dapat mengukur
kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang
ditanamkan dalam aktiva yang digunakan pada operasi
perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dari
batasan tersebut diberikan suatu rumusan sebagai
berikut :

Laba bersih sebelum pajak
Jumlah modal perusahaan

Rumus tersebut memperlihatkan bahwa
rentabilitas ekonomi adalah hasil perkalian profit
margin dengan operating assets turnover, dimana
keduanya sangat mempengaruhi tinggi rendahnya
rentabilitas ekonomis (Return on total assets).

X 100%Rentabilitas Ekonomi  =
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b. Rentabilitas Modal Sendiri / Usaha (Return On
Net Worth)

Rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas
modal usaha menurut Soekartawi (1995), adalah
perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi
para pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah
modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di pihak
lain. Rentabilitas modal sendiri dapat dirumuskan
sebagai berikut :

Ditambahkan oleh Sigit (1990), bahwa
rentabilitas modal sendiri tersebut menyangkut
bagaimana kemampuan modal sendiri menghasilkan
keuntungan, yang dibandingkan adalah bukan
keseluruhan modal tetapi khususnya modal sendiri.

c. Perbedaan Rentabilitas Ekonomi dan
Rentabilitas Modal Sendiri (Usaha)

Asnawi (2009) menjelaskan bahwa, rentabilitas
ekonomi dan rentabilitas modal sendiri mempunyai
kaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi
dalam setiap keputusan yang diambil. Beberapa kriteria
yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan
adalah sebagai berikut :

1. Apabila rentabilitas ekonomi lebih kecil dari
tingkat bunga modal asing, lebih baik
menggunakan modal sendiri, sebab rentabilitas
modal sendiri akan lebih besar dibandingkan
menggunakan modal asing begitu pula
sebaliknya.

2. Rentabilitas modal sendiri selalu diusahakan
besar karena dengan makin besarnya

X 100 %
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rentabilitas modal sendiri maka deviden akan
semakin besar pula.

Tjiptoadinegoro (1989) menjelaskan bahwa
penentuan rentabilitas berguna untuk mengetahui hasil
modal yang diputar dalam suatu usaha. Kriteria persentase
rentabilitas digambarkan sebagai berikut:
a. Rentabilitas 1 – 25% termasuk dalam kategori buruk.
b. Rentabilitas 26 – 50% termasuk dalam kategori rendah.
c. Rentabilitas 51 – 75% termasuk dalam kategori cukup.
d. Rentabilitas 76 – 100% termasuk dalam kategori baik.
e. Rentabilitas > 100% termasuk dalam kategori baik

sekali.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di peternakan rakyat ayam

broiler daerah Kabupaten Malang yang bermitra dengan
PT. Sinar Sarana Sentosa Kota Malang, Jawa Timur.
Pelaksanaan penelitian dan pengambilan data dilaksanakan
pada 15 April sampai 11 Mei 2013. Lokasi penelitian
responden 1 (closedd house system) berlokasi di Desa
Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang serta
responden 2 (open house system) berlokasi di Desa Sumber
Wader, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Malang.
Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja
(purposive method) dengan pertimbangan lokasi penelitian
mempunyai catatan (recording) yang relatif lengkap.

3.2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan pada

pelaksanaan penelitian adalah studi kasus (case study),
yaitu merupakan penelitian yang mendalami mengenai
suatu kasus guna mempelajari secara intensif dan
mendalam suatu objek tertentu dengan mempelajarinya
sebagai suatu kasus. Hal tersebut sesuai dengan pendapat
Nawawi (1991), yang menyatakan bahwa studi kasus
merupakan penelitian yang mendalami mengenai suatu
kasus guna mempelajari secara intensif tentang latar
belakang keadaan sekarang.

Pengumpulan data dilakukan secara observasi dan
wawancara kepada responden peternak yang diambil secara
purposive sampling (peternak open house system dan
closedd house system kapasitas >15.000 ekor) serta dengan
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staf PT. Sinar Sarana Sentosa. Data diambil dari responden
dengan cara bertatap muka dan berdialog langsung dengan
berpedoman pada  kuisioner yang telah disiapkan.
Pengambilan data selanjutnya juga dilakukan melalui
pengumpulan berbagai informasi atau data perusahaan
bersangkutan yang berkaitan dengan manajemen usaha
pemeliharaan ayam broiler dengan menggunakan metode
wawancara dengan pihak perusahaan.

3.3. Analisis Data
Analisis data yang dilakukan adalah analisa

deskriptif untuk mengetahui keadaan usaha peternakan
ayam broiler dan karakteristik peternak, komposisi biaya
produksi, penerimaan, pendapatan, BEP, R/C Ratio dan
rentabilitas usaha peternakan broiler.
a. Biaya adalah semua pengeluaran untuk proses produksi

sebagai hasil penjumlahan dari biaya tetap dan biaya
tidak tetap. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai
berikut:

TC = TFC + TVC
Keterangan:

TC = Total Cost (Biaya Total/periode)
TFC= Total Fixed Cost (Total Biaya tetap/periode)
TVC=Total Variabel Cost (Total Biaya Tidak

Tetap/periode)
b. Penerimaan pendapatan total sama dengan perkalian

dari jumlah unit yang dijual dengan harga per unit dari
produk yang dijual tersebut. Ahyari (1987)
menggambarkan penerimaan dengan rumus, sebagai
berikut:

R = p . Q
Keterangan:
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R = Revenue atau total penerimaan (Rp./periode)
Q = Jumlah Produksi (kg/perode)
p = Harga Produksi (Rp./ kg)

c. Keuntungan adalah selisih antara total penerimaan
dengan total biaya yang telah dikeluarkan oleh peternak.
Ahyari (1987) menggambarkan secara sistematis
sebagai berikut:

∏ = TR – TC
Keterangan:
∏ = Keuntungan (Rp./periode)

TR = Total Revenue/ Revenue (Total Penerimaan)
(Rp./periode)

TC = Total Cost (Biaya Total) (Rp./periode)
d. BEP merupakan suatu keadaan dimana sebuah

perusahaan tidak mengalami kerugian atau memperoleh
keuntungan (Prawirokusumo, 1990). Secara sistematis
dapat ditulis sebagai berikut:

BEPharga =

BEPproduk =

BEPekor =

e. Suatu usaha dikatakan menguntungkan jika
perbandingan antara R dan C (R/C) bernilai lebih besar
dari satu. R/C ratio (Revenue Cost Ratio) yaitu
perbandingan antara penerimaan dengan biaya
(Soekartawi, 1995). Rumus ini dapat ditulis secara
sistematis sebagai berikut:

RC Ratio = R/C
Keterangan :
R = Revenue (Rp./farm/periode)
C = Biaya (Cost) (Rp./farm/periode)
Jika nilai RC Ratio < 1 = usaha yang didirikan rugi
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Jika nilai RC Ratio = 1 = usaha yang didirikan impas
(tidak untung dan tidak rugi)
Jika nilai RC Ratio > 1 = usaha yang didirikan
menguntungkan

f. Rentabilitas  dapat  diartikan  sebagai  suatu
perbandingan  antara  laba yang diperoleh dalam operasi
perusahaan dengan modal yang hasilnya dinyatakan
dalam persentase (Nikmat, 2004). Rumus ini dapat
ditulis secara sistematis sebagai berikut:

Rentabilitas = x 100%

Keterangan:
R     = Rentabilitas (%)
L     = Laba (Rp.)
MU = Modal usaha (Rp.)

3.4. Batasan Istilah
1. Usaha pola kemitraan adalah pengusaha atau

perusahaan memberikan modal berupa bibit ayam,
pakan, obat-obatan dan vaksin dan peternak
menyediakan kandang dan alat, tenaga kerja,
listrik, air dan bahan lain seperti sekam dan kapur.

2. Open house system adalah merupakan kandang
yang semua sisinya terbuka. Dinding kandang
menggunakan kawat atau bilah bambu sehingga
udara bisa bebas keluar masuk.

3. Closedd house system adalah merupakan kandang
tertutup yang menjamin keamanan secara biologi
(kontak dengan organisme lain) dengan pengaturan
ventilasi yang baik sehingga lebih sedikit stress
yang terjadi pada ternak.

4. Penerimaan adalah produksi total dikalikan dengan
harga per unit.
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5. Pendapatan adalah hasil pengurangan antara
penerimaan total dengan biaya total.

6. Modal adalah barang- barang atau peralatan yang
dapat digunakan untuk melakukan proses produksi.

7. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya
berubah- ubah sesuai dengan perubahan tingkatan
produksi.

8. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap,
tidak tergantung kepada perubahan tingkat kegiatan
dalam menghasilkan keluaran atau produk di dalam
interval tertentu.

9. Keuntungan adalah selisih antara pendapatan kotor
dan pengeluaran total.

10. Penyusutan adalah penurunan nilai faktor - faktor
produksi tetap akibat penggunaannya dalam proses
produksi.

11. Analisa Break Event Point adalah teknik analisis
yang digunakan untuk menentukan tingkat
penjualan dan komposisi produksi serta jumlah
keluaran produksi yang diperlukan hanya untuk
menutup semua biaya yang dikeluarkan dalam
periode tertentu.

12. R/C ratio adalah perbandingan antara penerimaan
dengan biaya poduksi usaha pemeliharaan broiler.

13. Rentabilitas adalah kemampuan suatu usaha untuk
menghasilkan laba selama periode tertentu.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Peternakan
Usaha peternakan ayam broiler mitra PT. Sinar

Sarana Sentosa Kota Malang yang menjadi responden
berada di dua lokasi yang berbeda. Peternak 1 (closed
house system) berlokasi di Desa Sumberejo, Kecamatan
Gedangan, Kabupaten Malang. Lokasi usaha peternakan
ayam broiler closed house system ini berada dekat dengan
jalan raya, membujur dari timur ke barat dan jauh dengan
perumahan penduduk serta suhu berkisar antara 280C –
350C. Peternak 2 (open house system) berlokasi di Desa
Sumber Wader, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Malang.
Lokasi usaha peternakan ayam broiler open house system
ini berada dekat dengan jalan raya, membujur dari timur ke
barat dan terletak ditengah persawahan, sedangkan suhu
berkisar antara 240C – 330C.

Lokasi kandang dari responden sesuai dengan
pendapat dari Kartasudjana dan Suprijadna (2006), yang
menyatakan bahwa lokasi kandang yang ideal terletak di
daerah yang jauh dari pemukiman penduduk, mudah
dicapai sarana transportasi, terdapat sumber daya air yang
baik, arahnya membujur dari timur ke barat, lokasi mudah
terjangkau dari pusat pemasaran. Ditambahkan oleh
Anonimous (2006), bahwa suhu temperatur kandang ayam
broiler yang ideal berkisar antara 320C – 350C.

4.2. Gambaran Umum PT. Sinar Sarana Sentosa
PT. Sinar Sarana Sentosa Kota Malang merupakan

sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang
pemeliharaan broiler dengan sistem kemitraan inti plasma
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dimana PT. Sinar Sarana Sentosa sebagai inti dan peternak
Ayam Pedaging (Broiler) rakyat sebagai plasma. PT. Sinar
Sarana Sentosa memiliki area wilayah kandang se-Malang
Raya dengan jumlah 175 peternak plasma dengan kapasitas
ayam broiler sebanyak 900.000 ekor. Peternakan yang
bermitra dengan PT. Sinar Sarana Sentosa ini merupakan
peternakan Ayam Pedaging (Broiler) yang mampu
bertahan ditengah lesunya kondisi usaha Ayam Pedaging
(Broiler) yang membutuhkan biaya produksi cukup tinggi
serta harga broiler yang fluktuatif dipasaran. PT. Sinar
Sarana Sentosa bersedia membina masyarakat yang
berminat bermitra dalam mendirikan usaha peternakan
Ayam Pedaging (Broiler) dengan biaya produksi yang
lebih murah dan efisien serta harga jual panen ayam yang
terjamin.

PT. Sinar Sarana Sentosa menjalankan usaha
kemitraan peternakan ayam broiler dengan tiga aktifitas
pokok, meliputi : Pemasokan sapronak (DOC, pakan dan
obat - obatan) pada plasma, Pembimbingan pemeliharaan
ayam broiler, Pemasaran hasil produksi ayam broiler.
Sedangkan peternak plasma anggota dari PT. Sinar Sarana
Sentosa ini sendiri memiliki kewajiban untuk menyediakan
kandang, tenaga kerja dan yang utama adalah bertanggung
jawab dalam proses produksi sehingga mendapat hasil yang
berkualitas. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roghib
(2004), yang menyatakan bahwa salah satu hak dan
kewajiban pihak inti adalah memberikan pelayanan serta
bimbingan teknis budidaya ayam pedaging kepada pihak
plasma dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh plasma, sedangkan hak dan kewajiban dari
pihak plasma salah satunya adalah membangun dan
menyediakan kandang ayam dengan peralatannya serta
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tenaga kerja yang diperlukan untuk pemeliharaan ayam
pedaging dan plasma berhak mendapatkan bonus kelebihan
harga.

Sebagaimana sebuah perusahaan perseroan, PT.
Sinar Sarana Sentosa ini memiliki sebuah struktur
organisasi yang baik. Struktur organisasi ini nantinya
diharapkan dapat menciptakan sistem kerja para pegawai
secara profesional menjalankan tugasnya. Struktur
organisasi dari PT. Sinar Sarana Sentosa dapat dilihat pada
Gambar 4 serta urain tugas dari setiap bagian kedudukan
dapat dilihat pada Tabel 3.

4.3. Karakteristik Responden
4.3.1. Biodata Responden

4.3.1.1. Peternak 1 (closed house system)
Peternak 1 yang diambil sebagai responden

dalam penelitian ini adalah peternak closed house
system dengan kapasitas 16.000 ekor, dimana
responden tersebut bernama H. Sumardi dengan
alamat Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan,
Kabupaten Malang. Bapak H. Sumardi bekerja
sebagai PNS dan pekerjaan sambilan dengan
melakukan usaha peternakan ayam broiler dan
bertani tebu. Beliau mempekerjakan 2 orang
pekerja sebagai pegawai di peternakan ayam
broiler miliknya, dengan gaji Rp. 1.700.000,- per
pegawainya.

4.3.1.2. Peternak 2 (open house system)
Peternak 2 yang diambil sebagai responden

dalam penelitian ini adalah peternak open house
system dengan kapasitas 17.000 ekor, dimana
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responden tersebut bernama Maidi dengan alamat
Desa Sumber Wader, Kecamatan Selorejo,
Kabupaten Blitar. Bapak Maidi pekerjaan
utamanya adalah usaha peternakan ayam broiler
dan pekerjaan sambilannya adalah bertani tebu.
Beliau mempekerjakan 4 orang pekerja sebagai
pegawai di peternakan ayam broiler miliknya,
dengan gaji Rp. 1.500.000,- per pegawainya.

4.3.2. Umur Responden
Umur merupakan salah satu variabel yang

menentukan dalam melakukan suatu usaha. Hal ini
berkaitan erat dengan kemampuan fisik dan berpikir
dalam diri peternak. Terdapat hubungan yang positif
antara umur dan tingkat kemampuan individu, dimana
semakin tua umur seseorang maka semakin lemah
fisiknya dan semakin lamban kemampuan berpikirnya,
dengan kata lain umur berkaitan pada produktifitas.

Roghib (2004), dalam skripsinya menyebutkan
bahwa umur berhubungan dengan produktifitas kerja,
oleh karena itu sebaiknya pekerja yang masih dalam
umur produktif (dibawah 60 tahun) bekerja lebih
efisien. Pada sector pertaian dan peternakan sendiri
umur yang produktif berkisar antara 31 – 40 tahun.

Umur responden menunjukkan bahwa seluruh
responden berada pada kategori umur yang produktif.
Hal tersebut berdampak positif pada usaha peternakan
yang dikelola, dikarenakan baik pemilik dan pekerja
semuanya masih dalam umur yang produktif. Hal
tersebut sesuai dengan pendapat Rakhmad (2011),
dalam skripsinya menyebutkan bahwa tingkat umur
dan pendidikan dari peternak berdampak positif
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terhadap kemauan untuk mengadopsi inovasi dari
teknologi dalam pemeliharaan ternak sehingga dapat
meningkatkan keuntungannya.

4.3.3. Tingkat Pendidikan Responden
Pendidikan mempunyai peranan penting bagi

suatu bangsa dan merupakan sarana untuk
meningkatkan kecerdasan dan keterampilan bangsa.
Kualitas sumber daya manusia sangatlah tergantung
dari kualitas pendidikan. Praytitno (1996), menyatakan
bahwaesensi dari pendidikan adalah untuk
mengembangkan sumber daya manusia.
Pengembangan sumberdaya manusia yang bertumpu
pada pendidikan ini pada dasarnya untuk meningkatkan
sumberdaya manusia. Tingginya tingkat pendidikan
yang dicapai suatu Negara mencerminkan
intelektualitas suatu bangsa.

Tingkat pendidikan responden menunjukkan
bahwa seluruh responden mendapatkan pendidikan
formal walaupun ada 2 pegawai yang hanya tamatan
dari SD. Dapat diartikan seluruh responden mengenal
baca tulis, sehingga dengan kemampuan tersebut
responden dapat menerima informasi dan inovasi baru
terkait dunia peternakan ayam broiler dari media massa
maupun bimbingan dari technical service dari PT.
Sinar Sarana Sentosa.

4.3.4. Lama Pengalaman Beternak Responden
Pengalaman individu dalam beternak sangatlah

berpengaruh pada keberhasilan peternakan yang
dikelola. Semakin lama seorang individu menjalani
pengalaman dalam beternak, maka individu tersebut
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akan terbiasa dengan penyelesaian permasalahan –
permasalahan yang terjadi selama berlangsungnya
peternakannya.

Lama pengalaman beternak menunjukkan
bahwa kedua peternak memiliki pengalaman dalam
beternak, karena sama – sama telah lama menjalankan
peternakan ayam broiler sehingga kedua peternak
tersebut mampu mengoreksi kekurangan dari setiap
periode produksi usaha peternak ayam broiler
miliknya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari
Roghib (2004), bahwa semakin lama beternak ayam
broiler, maka akan semakin tnggi hasil yang akan
diperoleh dari hasil produksi karena peternak mampu
mengevaluasi usaha peternakan ayam broiler hasil –
hasil periode sebelumya.

4.3.5. Jumlah Anggota Keluarga Responden
Jumlah anggota keluarga berhubungan erat

dengan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi
kebutuhan masing – masing anggota keluarga.
Soekartawi (1995), menjelaskan bahwa jumlah anggota
keluarga yang semakin tinggi menyebabkan beban
ekonomi yang ditanggung oleh kepala rumah tangga
akan semakin berat.

Jumlah anggota keluarga menunjukkan bahwa
kedua peternak sama – sama hanya memiliki 3 anggota
keluarga saja, sehingga dapat diartikan beban ekonomi
dari kedua peternak adalah sangatlah rendah.

4.4. Permodalan
Modal merupakan titik sentral dari kelangsungan

hidup perusahaan, baik perusahaan besar maupun
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perusahaan kecil. Modal kerja pada hakekatnya adalah
sama dengan aktiva lancar. Modal berdasarkan konsep
kuantitatif menitik beratkan pada kuantum yang diperlukan
untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai
operasi yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana
yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Modal
menurut konsep kualitatif menitik beratkan pada kualitas
modal kerja. Pada konsep kualitatif, pengertian modal kerja
adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang lancar
jangka pendek (net working capital). Modal menurut
konsep fungsional menitik beratkan pada fungsi dana yang
dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan (laba) dari
usaha pokok perusahaan. Tidak semua dana digunakan
untuk menghasilkan laba pada satu periode, ada sebagian
dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau
menghasilkan laba di masa yang akan datang, misalnya
bangunan, mesin-mesin, pabrik, alat kantor dan aktiva tetap
lainnya (Nikmat, 2004).

Sesuai pendapat Nikmat (2004) diatas, modal tetap
dalam usaha peternakan ayam broiler baik open house
system maupun closed house system ini meliputi lahan
usaha, pembuatan kandang serta pemebelian peralatan /
perlengkapan kandang. Sedangkan modal kerja dalam
usaha peternakan ayam broiler baik open house system
maupun closed house system meliputi pembelian bibit
(DOC), pakan, obat – obatan, sekam, listrik LPG serta upah
tenaga kerja. Berdasarkan Lampiran 1 dan 4, total modal
tetap serta modal kerja setiap periode dalam 1 tahun
terakhir (2012) pada open house system serta closed house
system ini dapat di lihat pada Tabel  4 berikut ini.
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Tabel 2. Modal Tetap dan Modal Kerja closed house
system dan open house system /1 tahun /1000 ekor

Tipe Kandang Modal Tetap Modal Kerja
closed house

system Rp. 152.000.000,- Rp. 127.500.716,-

open house system Rp. 120.000.000,- Rp. 122.229.626,-

Modal tetap serta modal kerja yang tercantum pada
Tabel 2 menunjukkan bahwa  modal tetap pada closed
house system sangat lebih tinggi bila dibandingkan dengan
open house system, hal tersebut dikarenakan kandang
closed house system menggunakan peralatan otomatis
sehingga dana yang dibutuhkan sangat tinggi. Modal kerja
juga masih lebih besar closed house system dari pada open
house system.

Modal kerja pada closed house system tertinggi
terjadi pada periode 6 yakni mencapai Rp 409.599.862,-
sedangkan yang terendah terjadi pada periode 1 sebesar Rp
292.310.416,-. Modal kerja pada open house system
tertinggi terjadi pada periode 4 yakni mencapai Rp
382.741.938,- sedangkan yang terendah terjadi pada
periode 1 sebesar Rp281.226.548,-. Terjadinya fluktuasi
biaya yang cukup banyak pada modal kerja kedua jenis
kandang tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang
mempengaruhinya, meliputi : harga DOC yang berbeda
setiap periode, jumlah konsumsi pakan yang berbeda serta
pemakain obat – obatan yang berbeda sesuai indikasi
adanya penyakit yang terjadi setiap periodenya.
Selengkapnya data modal tetap dan modal kerja dapat
dilihat pada Lampiran 1 dan 4.
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4.5. Analisa Ekonomi Usaha
4.5.1. Biaya Produksi

Biaya produksi adalah semua biaya
pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan
produksi yang dinilai dengan uang. Biaya produksi
dalam penelitian ini biaya produksi dibedakan menjadi
dua, yaitu biaya tetap (meliputi penyusutan kandang,
penyusutan peralatan dan pajak pendapatan) dan biaya
variabel (meliputi pembelian bibit, pakan, obat –
obatan, sekam, listrik, LPG dan tenaga kerja). Sesuai
pendapat Umar (2003), bahwa pembiayaan perusahaan
dikelompokkan atas biaya tetap, biaya variabel dan
biaya semi variabel. Penyusunan anggaran variabel
diharapkan dapat diidentifikasikan sejauh mana
masing- masing biaya akan dipengaruhi oleh aktivitas
atau kegiatan perusahaan. Biaya variabel jumlahnya
berubah- ubah sesuai dengan perubahan tingkatan
produksi, sedangkan biaya tetap merupakan biaya yang
jumlahnya tetap, tidak tergantung kepada perubahan
tingkat kegiatan dalam menghasilkan keluaran atau
produk di dalam interval tertentu.

Tabel 3. Biaya Tetap dan Biaya Variabel closed house
system dan open house system /1 tahun /1000ekor

Biaya produksi yang tercantum pada tabel 3
menunjukkan bahwa biaya produksi tertinggi terletak

Tipe Kandang Biaya Tetap Biaya Variabel
closed house

system Rp. 4.069.460,- Rp. 127.413.216,-
open house system Rp. 4.444.968,- Rp. 122.147.273,-
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pada biaya variabel, dimana pada biaya variabel biaya
pakanlah yang mendominasi. Hal tersebut didukung
oleh pendapat dari Ahyari (1987), menyatakan bahwa
biaya pakan merupakan biaya yang terbesar pada suatu
usaha peternakan, yang mana berkisar antara 60% –
80%. Sedangkan pada biaya tetap sesuai pada
pengertiannya, biaya tersebut tidak berubah dan akan
memiliki nilai yang sama setiap periode produksi.
Kandang tipe closed house system biaya variabel bila
dibandingkan dengan kandang tipe open house system
relatif sama. Hal tersebut dikarenakan kedua tipe
kandang yang berbeda tersebut memelihara ayam
broiler dengan kapasitas yang hampir sama.

Total biaya (TC) terjadi perbedaan setiap
periodenya. Pada closed house system TC tertinggi
terjadi pada periode 6 mencapai Rp 416.449.862,- dan
yang terendah terjadi pada periode 1 sebesar Rp
297.760.416,-, sedangkan pada open house system TC
tertinggi terjadi pada periode 4 mencapai Rp
391.158.605,- dan yang terendah terjadi pada periode 1
sebesar Rp 288.243.215,. Fluktuasi TC dikarenakan
adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya,
meliputi : harga DOC yang berbeda setiap periode,
jumlah konsumsi pakan yang berbeda serta pemakain
obat – obatan yang berbeda sesuai indikasi adanya
penyakit yang terjadi setiap periodenya. Data
perhitungan dan perincian biaya produksi selengkapnya
dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 5.
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Tabel 4. Total Biaya per Ekor closed house system dan
open house system /1 tahun /ekor

Jenis
closed house

system
open house

system
Biaya Tetap (Rp/ekor) 2.569 2.971

Biaya Variabel (Rp/ekor) 127.413 122.147
Total Biaya (TC) (Rp/ekor) 129.982 125.118

Total biaya (TC) per ekor sesuai Tabel 4 diatas
bahwa TC per ekor closed house system lebih tinggi
dari pada open house system. Pada closed house system
TC per ekor tertinggi terjadi pada periode 6 mencapai
Rp 26.028,- /ekor dan yang terendah terjadi pada
periode 1 sebesar Rp 18.610,- /ekor, sedangkan pada
open house system TC per ekor tertinggi terjadi pada
periode 4 mencapai Rp 23.009,- /ekor dan yang
terendah terjadi pada periode 1 sebesar Rp 16.955,-
/ekor.

4.5.2. Penerimaan dan Keuntungan
Harapan beroperasinya sebuah perusahaan

adalah adanya penerimaan pendapatan perusahaan.
Penerimaan pendapatan perusahaan akan diperoleh dari
hasil  penjualan barang atau jasa yang diproduksi oleh
perusahaan (Ahyari, 1987). Riyanto (1999)
menyatakan bahwa, perolehan dari suatu proses
produksi dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah
hasil produksi dengan harga produk yang berlaku pada
saat itu.

Manajemen perusahaan akan dapat
merencanakan penjualan dengan suatu target
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keuntungan tertentu. Keuntungan yang diinginkan oleh
sebuah perusahaan merupakan kelebihan penerimaan
pendapatan total atas biaya yang dikeluarkan oleh
perusahaan yang bersangkutan (Ahyari, 1987).

T,abel 5. Penerimaan dan Keuntungan open house
system dan closed house system /1 tahun /1000ekor

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan dari
usaha peternakan ayam broiler mitra dari PT. Sinar
Sarana Sentosa ini diperoleh dar penjualan ayam
broiler, sekam + kotoran ayam broiler, sak bekas
pakan dan bonus – bonus yang diberikan oleh
perusahaan. Hal tersebut sesusai dengan pendapat
Ahyari (1987), bahwa penerimaan suatu perusahaan
akan diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa
selama masa produksi perusahaan tersebut. Sedangkan
keuntungan dari usaha peternakan ayam broiler mitra
dari PT. Sinar Sarana Sentosa ini diperoleh dar
penjualan ayam broiler, sekam + kotoran ayam broiler,
sak bekas pakan dan bonus – bonus yang diberikan

Periode
Penerimaan Keuntungan

Closed House Open House Closed House Open House

Periode 1 Rp18,761,376 Rp18,236,673 Rp151,350 Rp1,281,190

Periode 2 Rp26,309,029 Rp23,247,831 Rp2,965,432 Rp1,940,208

Periode 3 Rp26,463,281 Rp20,898,596 Rp5,898,895 Rp1,219,919

Periode 4 Rp22,435,774 Rp25,412,039 Rp337,051 Rp2,402,709

Periode 5 Rp20,080,029 Rp22,746,493 Rp742,911 Rp763,019

Periode 6 Rp28,396,168 Rp24,090,650 Rp2,368,052 Rp1,907,375

Total Rp142,445,657 Rp134,632,282 Rp12,463,691 Rp9,514,421
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oleh perusahaan dikurangi dengan penyusutan biaya
tetap dan biaya variabel.

Hasil penelitian yang tercantum pada Tabel 5
menunjukkan bahwa keuntungan didapatkan dari
selisih total penerimaan dengan biaya produksi. Hal
tersebut sesuai dengan pendapat Soekartawi (1995),
bahwa keuntungan adalah selisih antara pendapatan
kotor dan pengeluaran usaha tani. Keuntungan dari
kedua peternak terlihat tidak mengalami kerugian
sepanjang periode produksi dalam 1 tahun tersebut.
Peternak closed house system pada periode 2
keuntungannya terlihat sangat ekstrim peningkatannya
apabila dibangdingkan dengan periode 1 yakni
mencapai 1859%, namun pada periode 4 kembali
terjadi penurunan keuntungan hingga -94% dari
periode 3 kemudian kembali meningkat kembali pada
periode 5 dan 6. Sedangkan peternak open house
system keuntungan yang didapat sepanjang masa
produksi dalam 1 tahun terlihat pada periode 4 terjadi
kenaikan yang signifikan yakni 97% setelah terjadi
penurunan pada periode sebelumnya yakni -37%,
namun setelah itu terjadi penurunan yang signifikan
pada periode selanjutnya yakni periode 5 yaitu -67%
dan kembali terjadi kenaikan secara drastis pada
periode 6 yakni sebesar 150%. Terjadinya fluktuasi
keutungan yang terpaut jauh (misal dapat dilihat pada
peternak closed house system periode 1 dan 2),
dipengaruhi dengan harga pasar dan minat tengkulak
terhadap bobot badan tertentu yang inginkan serta
bobot badan ternak yang dipelihara. Kemitrraan PT.
Sinar Sarana Sentosa terdapat patokan bobot badan
yang diminati pasar terkini yang tertera pada kontrak
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diawal periode sehingga apabila bobot badan ayam
yang dipelihara melebihi atau kurang dari patokan yang
tertera pada kontrak maka penerimaan yang diperoleh
peternak lebih sedikit. Peternak closed house system
apabila keuntungannya dibandingkan dengan peternak
open house system yang kapasitas ayam broilernya
hampir sama terlihat masih lebih menguntungkan
peternak open house system, hal tersebut dikarenakan
biaya produksi dari peternak closed house system lebih
tinggi dari pada biaya produksi peternak open house
system sedangkan penerimaan masing – masing relatif
sama.

Gambar 4. Grafik Penerimaan per Ekor open house
system dan closed house system
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Gambar 5. Grafik Keuntungan per Ekor open house
system dan closed house system
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badan ayam yang dipelihara melebihi atau kurang dari
patokan yang tertera pada kontrak maka penerimaan
yang diperoleh peternak lebih sedikit.

Keuntungan per ekor sesuai Gambar 5 diatas
dapat dibaca dari grafik bahwa keuntungan per ekor
berbeda setiap periodenya. Pada closed house system
keuntungan per ekor tertinggi terjadi pada periode 3
mencapai Rp 5.989,- /ekor dan yang terendah terjadi
pada periode 1 sebesar Rp 183,- /ekor, sedangkan pada
open house system keuntungan per ekor tertinggi
terjadi pada periode 4 mencapai Rp 2.668,- /ekor dan
yang terendah terjadi pada periode 5 sebesar Rp 972,-
/ekor. Terjadinya Fluktuasi keuntungan per ekor setiap
periodenya ini dipengaruhi dengan harga sapronak
dipasaran yang fluktuatif dan hasil ayam broiler yang
dipelihara. Data penerimaan dan keutungan
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 6.

4.6. Analisis Kelayakan Usaha
4.6.1. R/C Ratio

Usaha peternakan ayam broiler sama halnya
dengan usaha lainya yang membutuhkan suatu efisiensi
usaha. Efisensi usaha sangatlah berguna sebagai dasar
dalam peningkatan produksi dengan meminimalisasi
biaya produksi. Faktor terbesar dari keberhasilan usaha
peternakan ayam broiler adalah penggunaan input yang
optimal. Sesuai pendapat Soekartawi (1995), bahwa
efisiensi usaha dapat pula digunakan untuk menilai
kelayakan usaha tani. Salah satunya adalah melalui
Recepts per Dollar Expenses atau penerimaan
(Revenue; R) yang dihasilkan dari setiap satu dollar
biaya (Cost; C). Suatu usaha dikatakan menguntungkan
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jika perbandingan antara R dan C (R/C) bernilai lebih
besar dari satu. R/C ratio (Return Cost Ratio) yaitu
perbandingan antara penerimaan dengan biaya.

Gambar 6. Grafik Perbandingan R/C Ratio closed
house system dan open house system

Hasil penelitian yang tercantum pada Gambar
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dipengaruhi dengan harga sapronak dipasaran yang
fluktuatif dan hasil ayam broiler yang dipelihara.

Usaha peternakan ayam broiler peternak
closed house system dan peternak open house system
memiliki nilai R/C ratio >1 sehingga dapat diartikan
bahwa usaha tersebut efisien dan menguntungkan. Hal
tersebut sesuai dengan pendapat Soekartawi (1995),
bahwa suatu usaha dapat diakatakan efisien dan
menguntungkan apabila perbandingan nilai antara R
dan C bernilai >1, sedangkan cara membaca atau
mengartikan dari nilai R/C ratio adalah apabila suatu
usaha mendapatkan nilai R/C ratio sebesar 1,12 maka
artinya adalah bahwa setiap biaya produksi senilai Rp.
100.000.000,- menghasilkan penerimaan sebesar Rp.
140.000.000,- dengan keuntungan bersih sebesar Rp.
12.000.000,-. Data perhitungan R/C ratio selengkapnya
dapat dilihat pada lampiran 7.

4.6.2. Rentabilitas
Usaha peternakan ayam broiler closed house

system dan open house system ini untuk mendapatkan
untung yang maksimal harus mengefisienkan
penggunaan modal. Efisiensi dalam penggunaan modal
dapat diketahui dengan menggunakan analisis
rentabilitas baik ekonomi maupun rentabilitas usaha.
Rentabilitas ini diperoleh dengan membagi keuntungan
dengan modal kemudian dikalikan 100%. Hal tersebut
sesuai dengan pendapat Nikmat (2004), bahwa
Rentabilitas  dapat  diartikan  sebagai  suatu
perbandingan  antara  laba yang diperoleh dalam
operasi perusahaan dengan modal. Rentabilitas
merupakan pencerminan efisiensi suatu perusahaan di
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dalam menggunakan modal kerjanya yang dinyatakan
dengan porsentase.

Berikut gambar grafik rentabilitas usaha dan
ekonomi dari usaha peternakan ayam broiler dengan
tipe closed house system dan open house system:

Gambar 7. Grafik Perbandingan Rentabilitas Usaha
closed house system dan open house system
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Gambar 8. Grafik Perbandingan Rentabilitas Ekonomi
closed house system dan open house system

Hasil penelitian yang tercantum pada Gambar 7
dan 8 menunjukkan bahwa rentabilitas ekonomi dan
usaha berbeda setiap periodenya. Rentabilitas usaha
pada closed house system tertinggi terjadi pada periode
3 mencapai 23,57% dan yang terendah terjadi pada
periode 1 sebesar 0,6%, sedangkan pada open house
system rentabilitas usaha tertinggi terjadi pada periode
4 mencapai 12,92% dan yang terendah terjadi pada
periode 5 sebesar 4,10%. Rentabilitas ekonomi pada
kandang closed house system tertinggi terjadi pada
periode 3 mencapai 13,26% dan yang terendah terjadi
pada periode 1 sebesar 0,36%, sedangkan pada
kandang open house system rentabilitas uekonomi
tertinggi terjadi pada periode 4 mencapai 5,97% dan
yang terendah terjadi pada periode 5 sebesar 1,95%.
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Nilai rentabilitas baik rentablitas ekonomi dan
rentabilitas usaha kedua peternak ayam broiler
(peternak closed house system dan peternak open house
system) dalam kategori buruk jika dilihat dalam setiap
periode, dikarenakan nilai rentabilitas ekonomi dan
rentabilitas usaha masing – masing peternak <25%
dalam setiap periode. Apabila dilihat dalam 1 tahun
rentabilitas ekonomi untuk peternak closed house
system sebesar 27% /tahun (kategori rendah) dan untuk
peternak open house system sebesar 24,84% /tahun
(kategori buruk), sedangkan rentabilitas usaha untuk
peternak closed house system sebesar 50% /tahun
(kategori rendah) dan untuk peternak open house
system sebesar 51,17% /tahun (kategori cukup). Hal
tersebut sesuai dengan pendapat dari Tjiptoadinegoro
(1989), bahwa Kriteria persentase rentabilitas
digambarkan sebagai berikut:
a. Rentabilitas 1 – 25% termasuk dalam kategori

buruk.
b. Rentabilitas 26 – 50% termasuk dalam kategori

rendah.
c. Rentabilitas 51 – 75% termasuk dalam kategori

cukup.
d. Rentabilitas 76 – 100% termasuk dalam kategori

baik.
e. Rentabilitas > 100% termasuk dalam kategori baik

sekali.
Data perhitungan rentabilitas selengkapnya dapat
dilihat pada lampiran 7.
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4.6.3. Analisis BEP
Analisa BEP merupakan suatu cara atau suatu

teknik yang digunakan oleh seorang petugas atau
manajer perusahaan untuk mengetahui pada volume
(jumlah) penjualan dan volume produksi berapakah
perusahaan tersebut tidak menderita kerugian dan tidak
pula memperoleh laba (Syukur, 2008).

Analisis BEP pada penelitian usaha peternakan
ayam broiler ini dibedakan menjadi tiga, yaitu
BEPHarga, BEPProduk dan BEPEkor. Ketiga analisis tersebut
digunakan untuk mengetahui harga minimum
penjualan, jumlah bobot badan ayam broiler minimum
serta jumlah minimum ayam broiler yang di harus
dipanen.

Berikut gambar grafik analisis BEPHarga,
BEPProduk dan BEPEkor dari usaha peternakan ayam
broiler dengan tipe closed house system dan open
house system:

Gambar 9. Grafik BEPHarga closed house system dan
open house system
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Gambar 10. Grafik BEPProduk closed house system dan
open house system

Gambar 11. Grafik BEPEkor closed house system dan
open house system

Analisis BEPHarga, BEPProduk dan BEPEkor yang
tercantum pada gambar 10, 11 dan 12 menunjukkan
bahwa nilainya berbeda setiap periodenya. BEPHarga

pada kandang closed house system tertinggi terjadi
pada periode 5 mencapai Rp 14.482,- dan yang
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Gambar 10. Grafik BEPProduk closed house system dan
open house system

Gambar 11. Grafik BEPEkor closed house system dan
open house system

Analisis BEPHarga, BEPProduk dan BEPEkor yang
tercantum pada gambar 10, 11 dan 12 menunjukkan
bahwa nilainya berbeda setiap periodenya. BEPHarga

pada kandang closed house system tertinggi terjadi
pada periode 5 mencapai Rp 14.482,- dan yang
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terendah terjadi pada periode 3 sebesar Rp 10.805,-,
sedangkan pada open house system tertinggi terjadi
pada periode 4 mencapai Rp 15.023,- dan yang
terendah terjadi pada periode 1 sebesar Rp 12.183,-.
BEPProduk pada closed house system tertinggi terjadi
pada periode 6 mencapai 28.512,25kg dan yang
terendah terjadi pada periode 5 sebesar 20.096,36kg,
sedangkan pada open house system tertinggi terjadi
pada periode 4 mencapai 27.718,16kg dan yang
terendah terjadi pada periode 1 sebesar 22.690,96kg.
BEPEkor pada closed house system tertinggi terjadi pada
periode 5 mencapai 15.375 ekor dan yang terendah
terjadi pada periode 3 sebesar 12.534 ekor, sedangkan
pada open house system tertinggi terjadi pada periode 4
mencapai 14.332 ekor dan yang terendah terjadi pada
periode 1 sebesar 13.648 ekor.

Nilai analisis BEPHarga, BEPProduk dan BEPEkor

masing – masing peternak apabila dibandingkan
dengan hasil penjualan dan hasil pemanenan (dapat
dilihat pada Lampiran 3 dan 6), dapat dikatakan tidak
mengalami kerugian namun mengalami keuntungan.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mahaerni
(2011), bahwa analisis BEP atau titik impas yang
merupakan teknik analisa untuk mempelajari hubungan
antara biaya total dan laba yang diharapkan dapat
membantu menegtahui pada volume penjualan dan
volueme produksi berapakah suatu perusahaan tidak
mengalami kerugian dan tidak pula mendapatkan
keuntungan. Data analisis BEPHarga, BEPProduk dan
BEPEkor selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

pada peternak closed house system dan open house system
mitra PT. Sinar Sarana Sentosa Kota Malang, menunjukkan
bahwa :
 Usaha Peternakan broiler closed house system

lebih menguntungkan dari pada open house system
 Dapat dilihat dari keuntungan closed house system

yakni rata – rata Rp 2.214,- /periode /ekor apabila
dibandingkan dengan peternak open house system
yakni sebesar rata – rata Rp 1.875,- /periode /ekor,
yang mana dengan populasi broiler yang sama.

 Kelayakan usaha untuk closed house system dan
open house system menunjukkan bahwa usaha
ayam broiler keduanya sama – sama layak, yang
mana ditunjukkan pada analisis R/C ratio (closed
house system rata – rata /periode sebesar 1,09
/periode dan peternak open house system rata – rata
/periode sebesar 1,08 /periode /ekor ) serta
rentabilitas ekonomi maupun rentabilitas usaha.

5.2. Saran
Peternak yang ingin mendirikan kandang closed house

system sebaiknya dipertimbangkan yang masak dengan
pertimbangan lingkungan sekitar (dalam artian apabila
lingkungan yang akan didirikan masih memungkinkan
didirikan kandang open house sytem lebih baik mendirikan
kandang open house system) serta permodalan yang
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dimiliki, karena perbandingan keuntungan antara closed
house system dan open house system tidak terpaut jauh.
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